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Hallitusohjelman ja keke-strategian
velvoitteet

• Kestävän kehityksen linjaukset omissa ohjelmissa
• Kestävän kehityksen ohjelmien laadinta

– Valtionhallinto velvoitetaan ja kuntia kannustetaan

• Toimeenpano hallinnonalojen yhteistyönä
• Politiikan tuloksellisuutta seurataan mm. indikaattoreilla
• Strategia arvioidaan kahden vuoden välein ja kytketään

EU:n arviointiprosessiin – nyt toisen kerran
• Kehitetään vaikutusarviointia – integroitu keke-arviointi
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Arvioinnin toteuttajan tehtävät

• Raportointipyyntö ministeriöille ja muille keskeisille
strategian toteuttajatahoille

• Keskeisten henkilöiden ja tahojen haastattelut
• Toimeenpanotietojen keruu ja analysointi korkeakoulu-

harjoittelijan avustuksella
• Kokonaisarvion koordinointi muiden seuranta- ja arviointi-

hankkeiden kanssa (ENVIMAT, indikaattorityö, ympäristö-
järjestelmämallin kehittäminen)

• Keke-strategian tavoitteiden toteutumisen arviointi
• Arvio kestävän kehityksen vaikutuksista ja tilasta 

Suomessa
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Arvioinnin toteuttajan tehtävät, jatkoa

• Arvio keskeisistä tulevaisuuden haasteista ja 
kehityspoluista

• ”Työkalupakin” laadinta hallinnonaloille ja muille toimijoille
kestävän kehityksen huomioimiseksi politiikkasuunnitte-
lussa

• Kokonaisraportin laadinta ja sen esittely Keke-toimikunnan
kokouksessa joulukuussa 2009. Tiivistelmä raportista.

• Tämä kaikki ohjausryhmän ja kestävän kehityksen 
verkkosihteeristön kanssa tiiviissä yhteistyössä.
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• Arviointikriteerit huhtikuussa
• Raportointipyyntö huhtikuussa
• Raporttien analysointi touko- - kesäkuussa
• Vaikutuslogiikan hahmotus tavoitealueittain kesä- -elokuu
• Tietolähteiden tunnistaminen tavoitealueittain elokuussa
• Toimenpiteitä ja vaikutuksia kartoittava kysely syyskuussa
• Täydentävät haastattelut elo- - lokakuussa
• Tulosten analyysi ja johtopäätökset lokakuussa
• Tulosten validointi marraskuussa
• Tulosten raportointi marras- - joulukuussa 2009

Alustava suunnitelma (Ramboll)
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• Arvio keke-strategian tavoitteiden toteutumisesta 
kokonaisuutena ja teemoittain

• Arvio kestävän kehityksen vaikutuksista ja kestävän 
kehityksen tilasta Suomessa

• Arvio keskeisistä tulevaisuuden haasteista ja 
kehityspoluista

• ”Työkalupakki” hallinnonaloille kestävän kehityksen 
näkökohtien huomioimiseksi politiikan suunnittelussa

Lopputuotos-elementit
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• Kuusi tarjousta määräaikaan mennessä
• Keke-verkkosihteeristö arviointiryhmänä – 6 arvioijaa
• 24.3. arviointikokouksessa yhdistettiin arviointipisteet ja 

käytiin arviointikeskustelu. Lopputulos hyväksyttiin 
yksimielisesti

• Ramboll Management Consulting sai selvästi parhaat 
pisteet. Vahvuuksina:
– Erinomainen tarjousasiakirja ja analysoitu keke-näkökulma
– Arviointitiimi monitieteinen ja kokenut arviointihankkeissa
– Vahva metodologiaosaaja, jolla testatut välineet
– Kansainvälinen iso talo. Tuore näkemys kestävään kehitykseen.

Tarjousten arviointi



Arviointitiimin 
esittelee Mikko 
Wennberg, Ramboll

Kiitos!


