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Tiedon saatavuus on ollut merkittävä valintakriteeri indikaattoreille. Hakasulkeisiin merkityt 
indikaattorit ovat sellaisia, joista tietoa ei ole vielä saatavilla mutta se uskotaan saatavan 
lähiaikoina. Suurin osa indikaattoreista on Findikaattori.fi-palvelussa.  
 

Sitoumuksen tavoite Vaikuttavuusindikaattori 

1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin 
Kaikille yhteiskunnan jäsenille taataan mahdollisuudet hyvään 
terveyteen, koulutukseen ja työllistymiseen. Ylläpidämme korkeaa 
koulutustasoa ja yleissivistystä. Vähennämme eriarvoisuutta 
turvaamalla riittävän toimeentulon ja perusturvan. Kiinnitämme 
erityistä huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin. Varmistamme 
kaikille yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset hyvinvointipalvelut. 
Vaikutamme osaltamme siihen, että äärimmäinen köyhyys 
saataisiin poistettua maailmasta. 

Elinajanodote  
Kehitysyhteistyö  
Tuloerot  
Koulutukseen hakeutuminen  
Toimeentulotuki  
[Koettu terveys] 

2. Osallistuvien kansalaisten yhteiskunta 
Vahvistamme demokratiaa ja kaikkien tasa-arvoisia mahdollisuuksia 
vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisiin asioihin. Erityisesti tuemme 
nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Vahvistamme hallinnon 
läpinäkyvyyttä: avoin ja julkinen tieto lisää kansalaisten luottamusta 
ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Edistämme 
kulttuurista monimuotoisuutta ja suvaitsevaisuutta, jotta myös 
kaikki vähemmistöt voivat osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan 
kehittämiseen. Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen 
yhteistyöhön rauhan ja turvallisuuden, ihmisoikeuksien sekä 
kestävän kehityksen edistämiseksi. 

Äänestysaktiivisuus  
Rikollisuuden pelko  
Luottamus instituutioihin 
[Tietovarantojen avaaminen] 

3. Työtä kestävästi 
Muutos kohti kestävämpää taloutta toteutetaan muun muassa 
työpaikkoja lisäämällä ja työn tuottavuutta ja laatua parantamalla. 
Tavoitteenamme on korkea työllisyysaste. Kehitämme koulutus- ja 
sosiaaliturvajärjestelmiä muuttuvien osaamis-, työmarkkina- ja 
toimeentulotarpeiden mukaisesti. Tuemme nuorten työllistymistä, 
valjastamme maahanmuuttajien osaamisen ja avaamme väyliä 
osatyökykyisten osallistumiseen työelämään. Edistämme yrittäjyyttä 
ja innovaatioita sekä kehitämme palvelusektoria. Edesautamme 
teollisuuden uusiutumista, jotta saamme lisää korkean 
jalostusarvon ja tuottavuuden työpaikkoja. Parannamme työelämän 
laatua lisäämällä työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työnsä ja 
työympäristönsä kehittämiseen sekä luomalla mahdollisuuksia 
joustaviin työtapoihin ja työaikajärjestelyihin. Kestävä kehitys 
otetaan osaksi kaikkien alojen koulutusta ja elinikäistä oppimista. 

Työllisyysaste  
Taloudellinen huoltosuhde  
Julkinen velka ja alijäämä 
[Maahanmuuttajien työllisyysaste] 

4. Hiilineutraali yhteiskunta 
Tavoitteenamme on hiilineutraali yhteiskunta, johon pääsemiseksi 
toteutamme kansallista tiekarttaa1 kohti vuotta 2050. Keskeisiä 
keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat energiatehokkuuden 
nostaminen ja uusiutuvien energiamuotojen käytön tehostaminen. 
Kehitämme älykkäitä ja monimuotoisia rakenteita, kuten liikenne- ja 
energiajärjestelmiä, jotka mahdollistavat ja edistävät uusiutuvien 
energiamuotojen käyttöä ja energian säästöä sekä kannustavat 
kotitalouksia vaikuttamaan energiankulutukseensa. Panostamme 
innovatiivisten energiateknologioiden kehittämiseen ja uuteen 
liiketoimintaan. 

Energian kulutus  
Kasvihuonekaasupäästöt  
Uusiutuvat energialähteet  
 



5. Luonnonvarojen kantokyvyn huomioiva kulutus 
Vähennämme luonnonvarojen kulutusta kestävälle ja 
maailmanlaajuisesti reilulle tasolle vuoteen 2050 mennessä. 
Tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resurssitehokkuutta ja 
edistämme uusiutumattomien materiaalien kierrätystä ja suljettuja 
materiaalin kiertoja. Panostamme siihen, että kuluttajat ja yritykset 
pienentävät omaa ekologista jalanjälkeään. Teemme kuluttajien 
luonnonvaroja säästävät valinnat asumisessa, liikenteessä ja 
ruokailussa mahdollisimman helpoiksi ja kannattaviksi. 
Vahvistamme toiminnassamme kestäviä valintoja arvostavia 
asenteita. Tuemme aineettomaan kulutukseen perustuvia 
elämäntapoja sekä niitä tukevia palveluja. 

 

Yhdyskuntajätteet  
[Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 

materiaaliryhmittäin] 
 

6. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt 
Luomme kestäviä yhdyskuntia, joissa työpaikat, asuminen, 
monipuoliset palvelut, kestävät liikennejärjestelmät ja viheralueet 
tukevat taloudellista, sosiaalista ja ympäristön hyvinvointia. 
Vahvistamme paikallisyhteisöjä kehittämällä toimintamalleja ja 
paikallista päätöksentekoa, jotta asukkailla on mahdollisuudet 
luoda viihtyisiä ja terveellisiä elinympäristöjä. Vähennämme 
liikennetarvetta, lisäämme etätyöjärjestelyjä sekä vahvistamme 
verkkoyhteyksiä ja sähköistä viestintää. Varaudumme muuttuviin 
ilmasto- ja vesioloihin ja edistämme ilmastonmuutokseen 
sopeutumista paikallisesti.  

 

[Julkisten palvelujen saavutettavuus]  
[Henkilöliikenteen kehitys] 
[Laajakaistojen peitto] 

7. Resurssiviisas talous 
Suomi ja suomalaiset edistävät ja tarjoavat kestäviä ja 
kilpailukykyisiä ratkaisuja kansallisesti ja globaalisti. Yrityksemme 
ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja yhteiskuntavastuullisessa 
liiketoiminnassa. Viisas resurssien hyödyntäminen on yritysten ja 
yhteisöjen kilpailuetu sekä perusta ympäristöliiketoiminnalle. Suomi 
tarjoaa maailman parhaimmat testimarkkinat ja 
toimintaympäristön ympäristöinnovaatioille ja kestävälle kasvulle. 
Panostamme erityisesti puhtaaseen teknologiaan, korkeatasoiseen 
tutkimukseen, biotalouteen ja uusiutuvaan energiaan sekä 
aineettomien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja 
tuottamiseen. 

[Viennin kilohinta] 
[Lnvarojen kokonaiskäyttö /BKT] 
T&K menot 
[BKT per RMC] 

8. Luontoa kunnioittava päätöksenteko 
Luonnonarvot otetaan huomioon päätöksenteossa ja taloudellisessa 
toiminnassa, jotta luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen 
pysähtyy vuoteen 2020 mennessä. Kasvatamme tietoisuutta 
luonnon monimuotoisuuden merkityksestä, jotta hallinto, kunnat, 
yritykset ja kansalaiset huomioivat sen toiminnassaan. 
Vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen 
kestävää käyttöä edistävää taloudellista ohjausta. Poistamme tai 
suuntaamme uudelleen ympäristön kannalta haitallisia 
yhteiskunnan kannustimia ottaen huomioon sosiaaliset, taloudelliset 
ja kulttuuriset olosuhteet. 

Uhanalaiset lajit [lieventynyt, 
kasvanut] 

[Luonnonsuojelualueiden määrä ja 
kehitys] 

[Lahopuun määrä] 

 
 
 


