Kansallinen kestävän kehityksen
kokonaisarviointi 2009

Image size: 5,43 cm x 10,79 cm

Image size: 5,43 cm x
Image size: 5,43 cm
5,11
cm
5,11 cm
Image size: 5,43 cm x 10,79
cm

Image size: 5,43 cm x 10,79 cm

Image size: 5,43 cm x
Image size: 5,43 cm
5,11 cm
5,11 cm
Image
size: 5,43 cm x 10,79
cm

Helsinki 2009

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
MILJÖMINISTERIET
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

Ympäristöministeriö
Ympäristönsuojelusasto
Arviointiraportin on ympäristöministeriön tilauksesta
laatinut Ramboll Management Consulting
Taitto: Leila Haavasoja
Kansikuva: Ramboll Management Consulting

SISÄLLYS
Arvioinnin keskeiset johtopäätökset .....................................................................5
Suositukset . .....................................................................................................................9
1. Strategiakonseptin uudistaminen .......................................................................9
2. Operatiivisen tason indikaattorien kehittäminen ......................................... 11
3. Ennakollisen arviointimallin edelleen kehittäminen ja pilotointi.............12

1 Johdanto . ...................................................................................................................13
2 Arviointiasetelma ..................................................................................................14
2.1

Arvioinnin kohde............................................................................................14

2.2

Arviointitehtävät ja arvioinnin tavoitteet..................................................16

2.3

Arviointikysymykset ja -kriteerit ...............................................................17

2.4

Aineiston keruu ja analysointi ....................................................................20

2.5

Kestävän kehityksen arviointimalli . .........................................................20

3 Tavoitteenasettelun arviointi ...........................................................................21
3.1

Kestävä kehitys osana hallinnonalojen strategioita ...............................21

3.2

Tavoitteenasettelun yhdenmukaisuus kestävän kehityksen
strategiaan.........................................................................................................23

3.3

Kestävän kehityyksen painoarvo tavoittenasettelussa...........................24

4 Toimenpiteiden arviointi .................................................................................... 27
4.1

Kestävän kehityksen ohjelmien laadinta .................................................. 27

4.2

Toimeenpano-ohjeiston noudattaminen ...................................................29

4.3

Toimenpiteiden suhde kestävän kehityksen mukaisiin
tavoitteisiin.......................................................................................................31

5 Tulosten ja vaikutusten arviointi .................................................................... 36
5.1

Strategian tavoitteiden toteutuminen ........................................................ 36

5.2

Strategiatyön tulokset ................................................................................... 67

5.3

Kestävän kehityksen tila Suomessa ........................................................... 67

5.4

Strategiatyön tulokset ...................................................................................69

6 Seurantajärjestelmien arviointi ......................................................................74
6.1

Kestävän kehityksen indikaattorit .............................................................74

6.2

Seuranta- ja arviointijärjestelmät ............................................................... 76

7 Yhteenveto ...............................................................................................................78
Liitteet ............................................................................................................... 79
Keskeiset lähteet.............................................................................................. 82

Kansallinen kestävän kehityksen kokonaisarviointi 2009

3

4

Kansallinen kestävän kehityksen kokonaisarviointi 2009

Arvioinnin keskeiset johtopäätökset

Seuraavassa on esitetty arvioinnin keskeiset johtopäätökset arviointialueittain.

Tavoitteenasettelu
•

Ympäristöön ja erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen kestävään
käyttöön liittyvät teemat ovat lyöneet laajasti läpi hallinnonalojen tavoitteenasettelussa. Ominaista läpilyöneille teema-alueille on, että niiden taustalla on omat
kansalliset strategiat ja joissakin tapauksissa myös kansainväliset sopimukset.

•

Vaikka kestävän kehityksen strategian sisältöjen painoarvo on lisääntynyt hallinnossa, on strategian painoarvo ohjaavana instrumenttina pikemminkin vähentynyt kuin lisääntynyt. Tämä johtuu siitä, että keskeisiä kestävän kehityksen
teemoja ohjataan muiden strategioiden kautta ja kestävän kehityksen strategia
saa sisältönsä sen ulkopuolelta ohjattavista päätöksenteon prosesseista. Kestävän
kehityksen strategian merkitys onkin nähty lähinnä prosessissa, jossa toimijoita
on koottu keskustelemaan yhdessä kehityksen strategian teemoista.

•

Kestävän kehityksen painoarvo on hyvin toimiala/hallinnonala riippuvainen.
Niillä toimialoilla/hallinnonaloilla, joilla kestävän kehityksen teema-alueet kytkeytyvät laajasti toimialan/hallinnonalan keskeisiin substanssikysymyksiin, on
kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet nousseet joko hyvin keskeiseen asemaan
(esim. metsäpolitiikka) tai näkökohtien painoarvo on kasvanut (esim. liikennepolitiikka). Toisaalta ne toimialat joiden toimintaan kestävän kehityksen tavoitteet
liittyvät kapeasti jonkin toimenpidekokonaisuuden osalta (esim. OM ja SM) ei
kestävän kehityksen käsitteistö näy juurikaan tavoitteen asettelussa.

•

Laaja-alainen kestävän kehityksen näkökulma on harvinainen; ts. näkökulma
jossa kaikkea toimintaa arvioitaisiin kaikkien kestävän kehityksen näkökulmien
kautta. (ympäristö, sosiaalinen vastuu, globaali vastuu jne). Teema-alueet nousevat hallinnonaloille keskeiseen asemaan niiden oman substanssin mukaisesti.
Kestävän kehityksen eri näkökulmien integrointi on vähäistä.

•

Pääosa ministeriöistä käsittelee kestävän kehityksen teemoja strategioissaan vähintään kohtuullisesti, mutta eri tavoitteiden välisiin ristiriitoihin kiinnitetään
hyvin vähän huomiota ja niiden analyysi hallinnonalojen strategioissa puuttuu
lähes täysin.

•

Kestävän kehityksen strategian tavoitteenasettelu on usein niin väljää, että hyvin
monenlainen toiminta voidaan tulkita kestävän kehityksen strategian mukaiseksi
ja toisaalta tavoitteenasettelu on niin laaja-alaista, että kaikki toimijat löytävät
jonkin elementin kestävän kehityksen strategiasta jota heidän organisaationsa
tavoittelee. Ongelmana on, että tällaisella kestävän kehityksen ei ole varsinaisesti
ohjaavaa vaikutusta.
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•

Osalla toimijoita on strategiasta poikkeava tulkinta kestävän kehityksen sisällöstä.

•

Kun kestävää kehitystä tarkastellaan laaja-alaisena kaikkea toimintaa horisontaalisesti ohjaavana periaatteena voidaan kestävän kehityksen todeta jääneen näkökulmana muiden hallinnon kehitystä ohjaavien strategioiden varjoon (vrt. esim.
tuottavuusohjelma ja alueellistaminen). Kestävän kehityksen strategialla ei ole
ollut samaa konkretiaa eikä toisaalta samaa poliittista painoarvoa ja implementaatiomekanismia (vaikka kestävän kehityksen strategiaa ohjaakin muodollisesti
korkean poliittisen profiilin omaava toimikunta).

Toimenpiteet
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•

Hallitusohjelman kestävän kehityksen linjauksen toimeenpano-ohjeistolla ei ole
ollut käytännön painoarvoa. Heikoimmin tavoitteet ovat toteutuneet ylimmän
johdon sitouttamisessa ja kestävän kehityksen ohjelmien laadinnassa valtionhallinnossa.

•

Kestävän kehityksen ohjelmien laadinta on ollut erittäin vähäistä. Valtiohallinnossa kestävän kehityksen ohjelmia ei ole laadittu yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Keskeinen syy tälle on ollut, että toimijat eivät ole nähneet tarpeelliseksi
oman kestävän kehityksen ohjelman laadintaa.

•

Kunnissa laadittiin runsaasti paikallisagendoja eli kestävän kehityksen ohjelmia
90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa. Arvioinnissa ei ole selvitetty mikä
ohjelmien nykytilanne kunnissa on eli onko ohjelmia aidosti hyödynnetty ja
päivitetty kuntien päätöksenteossa

•

Vaikka erityisesti ympäristönäkökohdat ovat saaneet yhä korostetumman aseman myös ylimmän johdon agendalla, ei kestävän kehityksen strategia ole onnistunut lunastamaan paikkaansa poikkihallinnollisena toimintaa ohjaavana
strategiana.

•

Kestävän kehityksen strategiaa ei tunneta eikä sillä ole sellaista uskottavuutta,
että se suuntaisi ylimmän johdon tavoitteenasettelua tai argumentaatiota (vertailukohtana voidaan käyttää esimerkiksi tuottavuusohjelmaa, alueellistamispolitiikkaa tai ilmastopoliittisia sopimuksia).

•

Kestävän kehityksen strategia ei sisällä selkeää ”ohjelmateoriaa”, joka kuvaisi
miten valituilla toimenpiteillä saavutetaan tavoitellut vaikutukset ja määrittelisi
eri osapuolten roolit ja vastuut tässä kokonaisuudessa. Jo pelkästään tavoitteiden, tavoitetasojen ja valittujen toimenpiteiden paikantaminen strategian eri
osa-alueilla on haastavaa.

•

Kestävän kehityksen strategiassa edellä kuvattu ohjelmateoreettinen tarkastelu
olisi erityisen arvokasta, koska sillä pystyttäisiin yhteen sovittamaan eri hallinnonalojen toimenpiteitä eri tavoitealueilla. Vähintäänkin sillä pystyttäisiin
identifioimaan ristiriitaisuuksia, päällekkäisyyksiä ja puutteita hallinnonalojen
toimenpiteissä.

•

Tarkastelun aikajänteestä johtuen ei useimmilla strategian laadinnan jälkeen
aloitetuilla toimenpiteillä ole vielä voinut olla niillä tavoiteltua vaikutusta. Useilla
keskeisillä osa-alueilla toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vasta useiden vuosien päästä.
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•

Kestävä kehitys hallinnon arkitoiminnoissa on näkynyt erityisesti Green Office
järjestelmän ja vastaavien järjestelmien käyttöönottona.

•

Strategiatyön lisäarvo on ollut strategiaprosessissa. Keskustelu on auttanut toimijoita jäsentämään omia ajatuksiaan ja yhteen sovittamaan niitä muiden toimijoiden kanssa. Lopputuloksena syntyneellä strategia-asiakirjalla ei kuitenkaan
ole juuri ollut merkitystä toimijoiden näkökulmasta.

•

Kestävän kehityksen strategiaprosessi on ollut luonteeltaan enemmän yhteen
sovittava kuin uutta luova. Yhteensovittamisen mekanismina toimii lähinnä
keskustelu ja sitä kautta lisääntyvä toimijoiden yhteinen ymmärrys. Varsinaista
implementaatiomekanismia tai -kykyä strategialla ei ole. Tässä mielessä kestävän
kehityksen strategia on tyypillinen poikkihallinnollinen periaatelinjaus.

•

Kestävän kehityksen strategialla ei ole ollut juuri merkitystä toimenpiteiden
suuntaamisessa tai niiden käynnistämisessä.

Tulokset ja vaikutukset
•

Suhteessa muihin maihin Suomen kestävän kehityksen tila on kansainvälisten
vertailujen perusteella hyvä. Sen sijaan suhteessa kestävän kehityksen strategian
mukaisiin tavoitteisiin tilanne on kaksijakoinen. Suurimmalla osalla tavoitealueista ei ole tapahtunut positiivista kehitystä. Ympäristöllisten indikaattorien kehityksen osalta tilanne on tällä hetkellä parempi kuin sosiaalisten ja taloudellisten.

•

Suomi saa hyvät arvosanat kansainvälisessä vertailussa niin SSI- EPI- kuin HDIindeksissä. Saadut pisteet ovat kaikissa indekseissä lähellä maksimia, ja maiden
välisissä vertailuissa Suomi sijoittuu listan kärkipäähän. SSI:n ja HDI:n arvo on
Suomen osalta parantunut. EPI:n uudet tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien tulosten kanssa metodologian kehittymisen vuoksi.

•

Valtaosalla kestävän kehityksen strategian tavoitealueista kehitys on ollut joko
negatiivista tai sitä ei ole tapahtunut. Taloustaantumalla on ollut suuri vaikutus
useimpiin tavoitteisiin. Ympäristöllisten tavoitteiden osalta tilanne on parempi
kuin sosiaalisten ja taloudellisten. Taantumalla on positiivinen vaikutus moniin
ympäristöllisiin tavoitteisiin (esim. energiankulutus ja kasvihuonepäästöt), mutta negatiivinen muihin tavoitteisiin.

•

Kasvihuonekaasupäästöissä ja energiakulutuksessa trendi on ollut pääosin nouseva, lukuun ottamatta vuosia 2005 ja 2008. Näinä vuosina tuloksissa näkyvät
metsäteollisuuden työseisaus, tuontisähkön runsas osuus (2005) sekä vuonna
2008 iskenyt taantuma. Uusiutuvien energianlähteiden osuudessa kokonaiskulutuksesta ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia.

•

Suomesta tuleva Itämeren ravinnekuormitus on pistekuormituksen osalta vähentynyt, mutta hajakuormitus on edelleen ongelma. Happamoittavissa ja rehevöittävissä päästöissä on sen sijaan tapahtunut absoluuttista irtikytkentää BKT:n
kasvusta.

•

Alue- ja yhdyskuntarakennetta kuvaavat indikaattorit näyttävät pääosin negatiivista kehitystä. Taloudellisen huoltosuhteen alueelliset erot ovat pysyneet
suurina ja jenkilöautoilun määrä ja osuus henkilöliikenteessä ovat kasvaneet.

•

Kansalaisten hyvinvointia kuvaavat indikaattorit viestivät sekä positiivista että
negatiivista kehitystä. Suomalaisten elinajanodote jatkaa nousuaan. Eläkeikä on
ollut nousussa, mutta nousu on pysähtynyt parina viime vuonna. Ammattitaudit
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ovat vähentyneet ja työtunteihin suhteutettuna työtapaturmien määrä pysynyt
ennallaan.
•

Taantuma on katkaissut suotuisan kehityksen vaikeasti työllistettävien henkilöiden määrässä. Alkoholin kulutus ja alkoholikuolleisuus jatkavat voimakasta
kasvuaan. Maahanmuuttajien työttömyys on lähes puolittunut 1990-luvun puolivälistä ja vieraskielisten kouluikäisten määrä kasvaa tasaisesti. Äänestysaktiivisuuden lasku on pysähtynyt viime vuosina. Nuorten yhteisöllinen osallistuminen
perinteisessä mielessä on laskenut 2000-luvulla.

•

Kaikkien viiden taloutta kuvaavan avainindikaattorin osalta taantuma on katkaissut aiemmin havaitun suotuisan kehityksen. Nykyhetkellä talouskriisin vaikutusten ja niiden mittakaavan arviointiin liittyy suuria epävarmuuksia.

•

Suomen julkiset kehitysyhteistyövarat ovat loivassa kasvussa, mutta Suomi jää
edelleen kauas YK:n asettamasta tavoitteesta (0,7 % BKT:sta). Suomalaisten yritysten suurimmat pääomavirrat suuntautuvat edelleen Eurooppaan ja PohjoisAmerikkaan.

•

Tutkimus- ja kehitysmenot ovat pysyneet viime vuosina ennallaan. Patenttien
määrä on laskenut.

Seuranta- ja arviointijärjestelmät

8

•

Kestävän kehityksen strategiatyössä on panostettu merkittävästi seuranta- ja
arviointijärjestelmien kehittämiseen. Keskeisimmät ponnistukset ovat olleet indikaattoriverkon indikaattorityö sekä ENVIMAT-hanke.

•

Indikaattorityö on keskeinen osa kestävän kehityksen strategiatyötä. Indikaattorien avulla on onnistuttu jäntevöittämään kestävän kehityksen strategiaa ja
konkretisoimaan tavoitealueiden sisältöjä, mutta indikaattorien hyödynnettävyys toimijoiden päätöksenteossa on varsin rajallinen

•

Johtuen osittain tavoitteenasettelun epämääräisyydestä, on joidenkin indikaattorien validiteetti kyseenalainen: on vaikea sanoa mistä indikaattorin tulisi kertoa.
Ongelma on tältä osin pikemminkin tavoitteenasettelun lähtökohtaisessa epämääräisyydessä kuin indikaattorityössä.

•

Indikaattorien hyödyntäminen päätöksenteossa on hyvin vähäistä. Indikaattorityö ei ole tuottanut operatiivista päätöksentekoa palvelevia indikaattoreita vaan
mittareita jotka makrotasolla kuvaavat kestävän kehityksen tilaa osa-alueittain.

•

Indikaattorit ovat heikoimpia kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden osalta. ENVIMAT-mallissa tilanne on samankaltainen siinä mielessä, että ENVIMATmalli kuvaa nimenomaan ympäristö- ja talousvaikutusten välisiä suhteita. Kestävän kehityksen arviointityökaluna sen keskeiset puutteet tällä hetkellä liittyvät
nimenomaan sosiaaliseen ulottuvuuteen.

•

ENVIMAT-malli palvelee ennen kaikkea ympäristöpoliittista suunnittelua.
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Suositukset

Seuraavassa on esitetty kestävän kehityksen toimikunnalle kolme strategista aloitetta
kestävän kehityksen strategian mukaisten päämäärien edistämiseksi hallinnossa.

1. Strategiakonseptin uudistaminen
Perustelut
Arvioinnin perusteella nykyisen strategian ohjaava vaikutus on heikko ja strategiatyön hyötyyn ollaan toimijoiden keskuudessa skeptisiä. Nykyinen kestävän kehityksen strategia on kokoelma eri toimijoiden kestävän kehityksen kannalta keskeiseksi
nostamia teema-alueita. Useat teema-alueet eivät ole relevantteja kaikille toimijoille.
Lisäksi useimpia keskeisiä teema-alueita viedään eteenpäin omien, kestävän kehityksen strategiasta erillisten, ohjelmien ja prosessien kautta. Kestävän kehityksen
politiikan ohjaamisen sijaan kestävän kehityksen strategia näyttäytyy useimmille
lähinnä kokoelmana eri organisaatioiden kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävän
kehityksen strategiaa on yritetty jalkauttaa kestävän kehityksen ohjelmien avulla,
mutta ohjelmatyötä ei ole koordinoitu eikä ohjelmia ole käytännössä muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta valtionhallinnossa laadittu.

Suositus
Kansallisella tasolla on tarpeetonta pyrkiä kokoamaan kaikkia kestävän kehityksen
toimenpiteitä yhdeksi ohjelma- tai strategia-asiakirjaksi. Kansallisen tason strategian
pitäisi olla tiivis asiakirja, jossa:
(a) määritellään selkeästi Suomen kestävän kehityksen tavoitteet ja tavoitetasot
(b) määritellään kestävän kehityksen periaatteet, joita politiikkasuunnittelussa
tulee noudattaa
(c) kuvataan toimijoiden roolit ja vastuut strategian toimeenpanossa
(d) esitetään malli, jolla tavoitteiden toteutumista seurataan.
Strategia-asiakirja siis määrittelisi periaatteet ja menettelytavat, joilla kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden toteutuminen varmistetaan, mutta ei pyrkisi määrittelemään toimenpiteitä joihin strategian toimeenpanemiseksi ryhdytään. Vastuu
toimenpiteistä ja niiden suunnittelusta on hallinnonaloilla ja muilla toimijoilla ja he
raportoivat niistä normaalien raportointisuhteidensa mukaisesti. Kestävän kehityksen toimikunnan tehtävänä on varmistaa strategialla ja sitä tukevilla toimenpiteillä
sekä seurantatiedolla, että politiikkasuunnittelussa noudatetaan kestävän kehityksen
periaatteita ja että hallinnonalat saavat tietoa miten me ovat edistyneet kestävän
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kehityksen mukaisten tavoitteiden toteutumisessa. Hallinnonalat raportoisivat toimikunnalle strategiassa sovittujen menettelytapojen implementoinnista sekä tavoitteita
kuvaavien mittarien kehityksestä omalla hallinnonalallaan. Kestävän kehityksen
toimikunnan tehtäväksi tulisi siis
•
•
•

Tavoitteiden määrittely ja mittarointi
Prosessien ja menettelytapojen suunnittelu joilla varmistetaan kestävän
kehityksen näkökohtien huomiointi politiikkasuunnittelussa
Edistymisen seuranta ja niistä viestintä

Hallinnonalojen ja muiden toimijoiden vastuulle jää
•
•
•
•

Toimenpiteiden suunnittelu
Toimenpiteistä raportointi normaalien raportointisuhteidensa mukaisesti
Menettelytapojen käyttöönotto (esim. suunnitelmien ennakollinen arviointi)
Seurantatiedon hyödyntäminen omissa suunnitteluprosesseissa

Tällainen strategiakonsepti myös keventää strategiaprosessia sekä vähennetään moninkertaista raportointia ja näennäisraportointia tahoille joihin suhteen toimijat eivät
ole aidossa raportointisuhteessa.

Riskit ja edellytykset
•

•
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Ilman strategian painoarvon kasvamista, strategiakonseptin uudistamisella
ei ole odotettavissa merkittävästi nykyistä parempia tuloksia. Mikäli kestävän kehityksen poliittista painoarvoa ei pystytä lisäämään ja sitä kautta
vaikuttamaan strategian painoarvoon hallinnonalojen päätöksenteossa, ei
strategiakonseptin uudistamisella ole suurta merkitystä.
Kestävän kehityksen strategian koordinointi tapahtuu ympäristöministeriöstä. Sektoriministeriön on lähtökohtaisesti erittäin hankala koordinoida
poikkihallinnollisia ohjelmia. Lisäksi se on ollut omiaan vahvistamaan
mielikuvaa kestävästä kehityksestä vain ympäristökysymyksiin keskittyvänä strategiana. Erityisiä haasteita ympäristöministeriöllä on ollut toimia
uskottavasti kestävän kehityksen sosiaalisten ulottuvuuksien alueella. Koska valtionhallinnossa ei ole selkeää konserniohjausfunktiota – jolle tämän
tyyppisten ohjelmien koordinointi kuuluisi – on valtionhallinnon sisällä
ympäristöministeriö kuitenkin edelleen luontevin kotipesä kestävän kehityksen koordinaatiolle. Vaihtoehto, jota tässä yhteydessä ei ole selvitetty, on
koordinaation siirtäminen valtiohallinnon ulkopuolelle. Ei ole kuitenkaan
erityistä perustetta uskoa, että tällaisella menettelyllä voitaisiin ohjaavaa
vaikutusta lisätä.
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2. Operatiivisen tason indikaattorien kehittäminen
Perustelut
Hallitusohjelman kestävän kehityksen linjauksen toimeenpano-ohjeistuksessa todetaan: ”Kansallinen kestävän kehityksen indikaattoriverkko kehittää indikaattoreita,
joiden avulla kestävän kehityksen edistymistä valtionhallinnon ja kuntien organisaatioissa ja toimenpiteissä voidaan mitata”. Indikaattorityö ei ole tuottanut operatiivista päätöksentekoa palvelevia indikaattoreita, vaan mittareita jotka makrotasolla
kuvaavat kestävän kehityksen tilaa osa-alueittain (esim.kasvihuonepääsöt). Vaikka
tällaisten indikaattorien kehittäminen on ollut tärkeää kestävän kehityksen strategian
konkretisoinnissa, on indikaattorien hyödynnettävyys organisaatioiden päätöksenteossa vähäinen.

Suositus
Nykyisten indikaattorien lisäksi tulisi laatia mittaristo, joka välittömämmin kertoo
operatiivisten toimenpiteiden tuloksista ja vaikutuksista (esim. uusien henkilöautojen
ominaispäästöt vs. kasvihuonepäästöt). Tällainen mittaristo loisi strategian seurannalle ja hallinnonalojen politiikansuunnistelun tueksi käyttökelpoisemman välineen.
Odotetut vaikutukset

Odotetut tulokset
Poliittinen
tavoite

Toimenpide 1

Tuotos 1

Toimenpide 2

Tuotos 2
Tuotos 3

Rahoitus

Tulos 1

Välitön vaikutus 1a

Vaikutus 2a
Kasvihuonepäästöt
vähenevät

Tulos 2
Välitön vaikutus 2a
Vaikutus 2a

Tulos 3

Toimenpide 3
Tuotos 4

Päämäärä

Operatiivisten indikaattorien
kohdealue

Nykyisten indikaattorien
pääasiallinen kohdealue

Toimenpide 4

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että makrotason vaikuttavuusindikaattoreista siirrytään toimenpiteisiin liittyviin tuotos ja vaikutusindikaattoreihin.

Riskit ja edellytykset
•

•

Indikaattorien kehittäminen operatiivisemmalle tasolle edellyttää nykyisen
strategian kirkastamista monilla osa-alueilla. Nykyisessä strategiassa tavoitteet eivät ole kaikilta osin riittävän selvät jotta indikaattorityötä voitaisiin
tältä pohjalta suoraan käynnistää. Indikaattorityötä ei tule myöskään erottaa
tavoitteiden määrittelytyöstä. Indikaattorien määrittelyssä on oleellisella
tavalla kysymys nimenomaan tavoitteiden määrittelystä: indikaattoreilla
annetaan sisältö
Indikaattorien kehittäminen vahvistaa edellytyksiä niiden käyttöönotolle ja
mahdollistaa strategian toimeenpanon nykyistä helpomman ja tehokkaamman seurannan. Yksinään indikaattorien kehittäminen ei kuitenkaan riitä
varmistamaan niiden systemaattista käyttöönottoa
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3. Ennakollisen arviointimallin edelleen
kehittäminen ja pilotointi
Perustelut
Kestävän kehityksen kokonaisarviointiprosessin yhteydessä arvioitsijat ovat yhdessä
YM:n kanssa kehittäneet pilottiversiota kestävän kehityksen ennakolliseksi arviointimalliksi Suomessa. Arviointimallin tarkoituksena on toimia politiikkasuunnittelun
työkaluna. Ennakkoarvioinnin avulla voidaan parantaa päätöksenteon valmistelua ja
varmistaa että kestävän kehityksen nä-kökohdat tulevat huomioiduksi toimenpiteitä
valmisteltaessa. Pitkän ajan tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteiden integroiminen osaksi päätöksentekoa ja erilaisten toimenpiteiden koherenssin lisääminen.
Arviointimalli loisi keskeisen mekanismin uuden strategiakonseptin mukaisessa (ks.
Edellä) kestävän kehityksen strategian toimeenpanossa.

Suositus
Arviointimallista kehitettyä luonnosversiota (liite 1) tulisi pilotoinnin avulla edelleen
kehittää. Kehitystyön jälkeen arviointimallia voitaisiin hyödyntää kestävän kehityksen strategian toimeenpanon välineenä.

Riskit ja edellytykset
•

•
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Mikäli politiikkasuunnittelun ennakollista arviointia kehitetään laajemmin
tulisi arviointimalli mahdollisuuksien mukaan integroida muihin työkaluihin. Useiden erillisten ennakkoarviointimallien kehittäminen ei ole tarkoituksenmukaista.
Koska arviointimalli on pyritty rakentamaan mahdollisimman tiukasti
kestävän kehityksen strategian mukaisten temaattisten jaotteluiden, tavoitteiden ja indikaattorien pohjalta, riippuu arviointimallin käyttökelpoisuus
oleellisella tavalla kestävän kehityksen strategian ja valittujen indikaattorien
laadusta. Ennen arviointimallin käyttöönottoa on erityisesti osa indikaattoreista uudelleenarvioitava.
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1 Johdanto

Suomen kestävän kehityksen toimikunta päätti joulukuussa 2004 pitämässään kokouksessa käynnistää uuteen kansalliseen kestävän kehityksen strategiaan tähtäävän
prosessin. Strategiaa laatimaan perustettiin laajapohjainen strategiaryhmä, jonka
mandaatti hyväksyttiin toimikunnan kokouksessa maaliskuussa 2005. Strategiaryhmän tehtävänä oli valmistella kestävän kehityksen toimikunnalle ehdotus Suomen
kansalliseksi kestävän kehityksen strategiaksi 31. toukokuuta 2006 mennessä.
Strategiaryhmä piti 10 kokousta elokuun 2005 ja toukokuun 2006 välillä. Lisäksi
järjestettiin tutkijatapaaminen. Syyskuussa 2005 kestävän kehityksen toimikunta
järjesti yhdessä eduskunnan ympäristövaliokunnan kanssa kansainvälisen strategiaseminaarin. Strategiaryhmän sisälle muodostettiin kolme pienryhmää, jotka luonnostelivat pohjatekstejä luonnonvarojen suojeluun ja käyttöön, hyvinvointiin sekä
kestävään talouteen liittyen. Samalla kuultiin myös strategiaryhmän ulkopuolisia
asiantuntijoita. Suomen kansallinen kestävän kehityksen indikaattoriverkko osallistui
strategiatyöhön identifioimalla työn alkuvaiheessa kehityshaasteita sekä tuottamalla
prosessin aikana seurantaindikaattoreita strategiaryhmän ohjeistuksen pohjalta.
Strategialuonnos oli välitarkastelussa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan
kokouksessa maaliskuussa 2006 sekä laajalla lausunto- ja kommentointikierroksella
maalis–huhtikuussa 2006. Kestävän kehityksen strategiaryhmä hyväksyi esityksen
kansalliseksi kestävän kehityksen strategiaksi ja seurantaindikaattoreiksi yksimielisesti kokouksessaan 12.5.2006.
Suomen kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi strategiaryhmän esityksen
kansalliseksi kestävän kehityksen strategiaksi ja seurantaindikaattoreiksi kokouksessaan 13.6.2006. Myös EU:n uudistettu kestävän kehityksen strategia hyväksyttiin
kesäkuussa 2006 Eurooppa-neuvostossa.
Euroopan unionin tarkistetun kestävän kehityksen strategian toimeenpano ja seuranta asettaa vaatimuksia jäsenvaltioille ja eri toimijatahoille. Kansallista kestävän
kehityksen strategiaa arvioidaan kahden vuoden välein, ja tämä tarkastelu kytketään
EU:n arviointiprosessiin. Uudistettu EU:n strategia korostaa EU:n ja kansallisen
kestävän kehityksen politiikkojen tiiviimpää niveltämistä ja koordinointia. Tämä
kokonaisarviointi on osa tätä arviointityötä.
Arvioinnin toteutuksesta on vastannut Ramboll Management Consulting. Arviointityötä ohjaamaan nimettiin ohjausryhmä johon kuuluivat Sauli Rouhinen, Annika
Lindblom ja Jarmo Muurman ympäristöminiteriöstä sekä Per Mickwiz SYKEstä.
Annika Lindblomin korvasi elokuussa 2009 Jonas Rorarius.
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2 Arviointiasetelma

2.1

Arvioinnin kohde
Tässä raportissa on arvioitu Kansallisen kestävän kehityksen strategian (2006) ja EU:n
kestävän kehityksen strategian (2006) tavoitteiden toteutumista Suomessa.
Kansallisen kestävän kehityksen strategian visiona on hyvinvoinnin turvaaminen
luonnon kantokyvyn rajoissa kansallisesti ja globaalisti. Tavoitteena on luoda kestävää hyvinvointia turvallisessa, osallisuutta edistävässä ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa kaikki kantavat vastuuta ympäristöstä. Lähtökohtana on, että strategian
keskeiset linjaukset antavat pohjaa hallitus- ja politiikkaohjelmien laadinnalle. Tavoitteiden aikajänne on noin vuoteen 2030 ulottuva.
Suomen kannalta kestävän kehityksen merkittävimmät kehitystrendit ja haasteet
liittyvät ilmastonmuutokseen, sopeutumiseen maailmantalouden nopeisiin muutoksiin ja väestörakenteen muutokseen. Globaalisti merkittävimmät haasteet liittyvät
ilmastonmuutoksen lisäksi globaaliin köyhyyteen ja eriarvoisuuteen sekä väestön
kasvuun. Kansallisten ja globaalien haasteiden ratkaiseminen kestävästi edellyttää
samanaikaisia ja toisiaan tukevia lyhyen ja pitkän tähtäimen politiikkatoimia kansallisesti, EU-tasolla ja globaalisti.
Strategian mukaan yhteiskuntaa kehitetään aktiivisesti niin, että Suomi voi joustavasti sopeutua muuttuvaan globaaliin toimintaympäristöön ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Strategian mukaan menestyminen muuttuvassa maailmassa vaatii
Suomea kehittymään yhä enemmän tietämys- ja innovaatioyhteiskunnaksi, jossa
hyödynnetään ja kehitetään kansallisia vahvuuksia: koulutusta ja osaamista, teknologiaa, hyvää hallintoa, tasa-arvoa, korkeaa ympäristönsuojelun tasoa sekä omien
luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Sellaiset yhteiskunnan osa-alueet kuten kansantalous ja taloudelliset ohjauskeinot,
kasvatus ja koulutus sekä tutkimus ja kehitys nähdään strategiassa keinoina edellä
listattujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja kestävän kehityksen turvaamiseksi, eikä
siis tavoitteina itsessään.
EU:n kestävän kehityksen strategia perustuu periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien politiikkojen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia tulisi tarkastella
koordinoidusti, ja niiden vaikutukset olisi otettava huomioon päätöksenteossa.
Uudistettu EU:n kestävän kehityksen strategia hyväksyttiin kesäkuun 2006 Eurooppa-neuvostossa. Kestävän kehityksen tärkeimmiksi kysymyksiksi komissio
nostaa ilmastonmuutoksen ja puhtaat energiamuodot, kansanterveyden, sosiaalisen
syrjäytymisen, demografian ja maahanmuuton, luonnonvarojen hallinnan, kestävän
liikenteen sekä maailmanlaajuisen köyhyyden ja kehityshaasteet. Komissio katsoo,
että EU:n ja jäsenmaiden on jatkettava panostusta tutkimukseen ja teknologiaan,
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Luonnonvarojen käyttö ja suojelu

Yhdyskunnat ja aluerakenne

Kasvihuonekaasupäästöjen
rajoittaminen

Monikeskuksinen ja verkottuva
aluerakenne

Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian
käytön lisääminen

Toiminnallisesti monipuoliset ja
rakenteellisesti eheät yhdyskunnat sekä
hyvä elinympäristö

Ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin
sopeutuminen
Luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen
Kestävien tuotantotapojen
edistäminen
Kulutustottumusten
muuttaminen
Itämeren tilan
paranatamine

Elinvoimainen maaseutu ja sen palveluiden
turvaaminen
Palvelujen saatavuuden
turvaaminen
Liikennejärjestelmä- ja
tietoyhteiskuntapalvelut toimivan
yhteiskunnan ja vuorovaikutuksen
perusedellytyksenä

Luonnonvarojen kulttuurinen
merkitys

Kansalaisten hyvinvointi

Globaali toiminta ja vastuu

Tasapaino yksilön ja yhteiskunnan vastuun
välillä

Suomen toimintaperiaatteet
kansainvälisessä yhteistyössä

Työelämän
laatu

Lähialueiden
kehitys

Syrjäytymisen ja
köyhyyden ehkäisy

Vaikuttaminen
EU-politiikkaan

Terveellisten elämäntapojen ja
toimintakyvyn edistäminen sekä
terveysuhkien torjuminen

Suomi globaalina
vastuunkantajana

Kansallinen identiteetti ja monikulttuurinen
Suomi
Kansalaisvaikuttamisen
edistäminen

Kuvio 2. Kestävän kehityksen strategian tavoitteet osa-alueittain tiivistettynä.

jotta olisi mahdollista löytää uusia kustannus- ja resurssitehokkaita tuotanto- ja kulutustapoja.
Yhtenä keskeisenä tavoitteena kestävän kehityksen strategiassa on saattaa EU,
jäsenmaat kansallisella, alueellisella sekä paikallisella tasolla, kansalaisyhteiskunta
sekä liiketoiminta keskittymään samoihin prioriteetteihin sekä varmistamaan koherenssi eri politiikka-alueilla.
Komission arviot tarvittavista toimista tärkeimpien haasteiden osalta ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•

Ilmastonmuutos ja puhtaat energiamuodot
Kestävä liikenne
Kestävä kulutus ja tuotanto
Luonnonvarojen säilyttäminen ja hallinta
Kansanterveys
Sosiaalinen osallisuus, väestökehitys ja maahanmuutto
Maailmanlaajuinen köyhyys
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2.2

Arviointitehtävät ja arvioinnin tavoitteet
Hallitusohjelma ja Kansallinen kestävän kehityksen strategia velvoittaa toimijatahoja
seuraaviin toimenpiteisiin:
Kestävän kehityksen linjausten huomioiminen toimijoiden omissa ohjelmissa
• Strategiassa esitetyt kestävän kehityksen linjaukset otetaan huomioon eri
hallinnonalojen sekä muiden kestävän kehityksen strategian toimijatahojen
omissa ohjelmissa ja strategioissa. Käynnistetään Suomen kestävän kehityksen toimikunnan puitteissa prosessi, jossa eri tahot yhteistyössä ja omilla
tahoillaan vievät eteenpäin strategian ehdotuksia.
Kestävän kehityksen ohjelmien laadinta
• Valtionhallinto velvoitetaan ja kuntia kannustetaan laatimaan toimintaansa liittyvät kestävän kehityksen ohjelmat. Toimeenpanon tueksi Suomen
kestävän kehityksen toimikunta laati ohjeiston, joka on toimitettu valtion- ja
aluehallinnon organisaatioille.
Hallinnonalojen välinen yhteistyö
• Kansallinen kestävän kehityksen strategia toimeenpannaan hallinnonalojen
yhteistyönä.
Kestävän kehityksen politiikan tuloksellisuuden seuranta
• Kestävän kehityksen politiikan tuloksellisuutta seurataan mm. kansallisen
indikaattorityön kautta. Kestävän kehityksen indikaattoreita kehitetään ja
päivitetään eri hallinnonalojen välisessä kansallisessa indikaattoriverkossa.
Kansallista kestävän kehityksen strategian arviointi
• Arviointi toteutetaan kahden vuoden välein, ja tämä tarkastelu kytketään
EU:n arviointiprosessiin. Suomen kestävän kehityksen toimikunta raportoi
arvioinnin tuloksista hallitukselle.
Vaikutusarvioinnin kehittäminen
• Strategian jatkotyönä kehitetään systemaattinen malli, jonka avulla voidaan
arvioida strategian vaikutuksia valtakunnan, alueellisella ja paikallisella
tasolla. Tämä mahdollistaisi vertailun erilaisten ohjelmien vaikuttavuuden
arvioinnissa. Strategiasta johdettuihin politiikkaohjelmiin ja suunnitelmiin
liitetään integroitu kestävän kehityksen vaikutusten arviointi.
Toimeenpanon tueksi Suomen kestävän kehityksen toimikunta on lisäksi laatinut
ohjeiston, joka on toimitettu valtion- ja aluehallinnon organisaatioille. Ohjeistossa
on neljä keskeistä tavoitekokonaisuutta:
Johdon sitoutuminen
• Ministeriöiden ja niiden alaishallinnon johto sitoutuu kestävän kehityksen
edistämiseen omilla hallinnonaloillaan; Kestävän kehityksen linjaukset sisällytetään sektori- ja alaishallinnon strategioihin ja ohjelmiin.
Kuntien kannustaminen kestävän kehityksen ohjelmien laadintaan
• Kuntia kannustetaan laatimaan kestävän kehityksen ohjelmat ja sisällyttämään kestävän kehityksen linjaukset kuntastrategioihin sekä verkostoitumaan paikallisesti ja alueellisesti.
Kestävän kehityksen toteuttaminen arkitoiminnoissa
• Julkisen hallinnon organisaatiot toteuttavat kestävää kehitystä omissa arkitoiminnoissaan sekä työ- ja toimintaympäristössään.
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Arviointi ja seuranta
• Hallitusohjelman linjauksen toimeenpanon arviointi ja seuranta järjestetään,
samoin toimeenpanon vaikutusten ja kustannusten/säästöjen arviointi ja
seuranta pidemmällä tähtäimellä. Ensimmäinen toimeenpanon väliarvio on
sovittu käsiteltäväksi toimikunnan kokouksessa syksyllä 2008.
Tämän kokonaisarvioinnin tavoitteena on esittää arvio siitä miten edellä esitetyt
kestävän kehityksen strategian tavoitteet ja yllä esitetyt toimeenpanoon liittyvät
vaatimukset ja tavoitteet ovat toteutuneet. Kokonaisarvioinnin tavoitteet voidaan
siis tiivistää kahteen arviointitehtävään. Arvioinnin tavoitteena on esittää arvioi siitä:
(a) Miten edellä esitetyt vaatimukset ja tavoitteet koskien strategioiden
toimeenpanoa ovat toteutuneet?
(b) Miten strategioiden mukaiset tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena
ja teemoittain?
Lisäksi arvioinnissa esitetään arvio keskeisistä tulevaisuuden haasteista liittyen yllä mainittuihin teemoihin. Näihin arviointeihin perustuen osana arviointiprosessia
laaditaan myös hallinnonaloille työkalupakki kestävän kehityksen näkökohtien huomioimiseksi.

2.3

Arviointikysymykset ja -kriteerit
Arvioinnin tavoitteena on paitsi arvioida miten strategian mukaiset tavoitteet ovat
toteutuneet ja mikä on kestävän kehityksen tila suomessa, niin myös arvioida keskeiset tulevaisuuden haasteet ja kehityspolut sekä laatia hallinnonaloille työkalupakki
kestävän kehityksen näkökohtien huomioimiseksi politiikan suunnittelussa.
Arviointikysymykset on jaoteltu seuraaviin arvioinnin osa-alueisiin:
(1) Tavoiteasettelu: Miten strategian mukaiset linjaukset on otettu huomioon
hallinnonalojen sekä muiden toimijoiden omissa strategioissa ja ohjelmissa?
(2) Toimenpiteet: Miten strategian mukaisia toimenpiteitä on toteutettu ja
miten strategian toimeenpano on onnistunut?
(3) Tulokset ja vaikutukset: Miten strategian tavoitteet ovat toteutuneet
kokonaisuutena ja teemoittain?
(4) Seuranta ja arviointi: Miten hyvin strategian tueksi laadittu seuranta ja
arviointijärjestelmä tukee strategian toimeenpanoa ?
(5) Tulevaisuudenhaasteet ja kehityspolut: Mitkä ovat keskeisimmät tulevaisuuden haasteet eri hallinnonaloilla ja yhteiskunnan sektoreilla strategian mukaisten tavoitteiden toteuttamisessa?
Seuraavassa taulukossa arvioinnin osa-alueet on purettu arviointikysymyksiksi ja
kullekin kysymykselle on esitetty arviointikriteerit.
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Arvioinnin
näkökulma

Arviointikysymykset

Arviointikriteerit

Aineistot

Lähes kaikilla tavoitealueista ja teemoista on tapahtunut
havaittavaa kehitystä.
Miten kestävän kehityksen
strategian tavoitteet ovat
toteutuneet kokonaisuutena
ja teemoittain?

Valtaosalla tavoitealueista ja teemoista on tapahtunut
havaittavaa kehitystä.

Yhteenveto toimijatahojen
raporttien analyysistä,
haastatteluista sekä
dokumenttianalyysistä.

Vain osalla tavoitealueista ja teemoista on tapahtunut
havaittavaa kehitystä.

Tulokset ja
vaikutukset
Tavoitteiden
toteutuminen
kokonaisuutena ja
teemoittain

Strategiaprosessi on käynnistänyt kestävän kehityksen
tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelun.
Mitä strategian tavoitteiden
edistäviä tuloksia strategiatyö
on tuottanut?

Strategiaprosessi on tarjonnut välineitä kestävän kehityksen
tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun.
Strategiaprosessi ei ole merkittävästi vaikuttanut kestävän
kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun.

Yhteenveto toimijatahojen
raporttien analyysistä,
haastatteluista sekä
dokumenttianalyysistä.
Haastattelujen ja kyselyjen
kautta kerättävä näkemys.

Kolme neljäsosaa indikaattoreista osoittaa positiivista ja/tai
kestävää kehitystä.

Mikä on kestävän kehityksen
tila Suomessa ja miten se on
kehittynyt?

Puolet indikaattoreista osoittavat kehitystä positiivista ja/tai
kestävää kehitystä.

Indikaattoriaineisto

Neljäsosa indikaattoreista osoittavat kestävää kehitystä
Suurin osa sidosryhmistä on käyttänyt ja kokee indikaattorit
tärkeiksi ja hyödyllisiksi kestävän kehityksen seurannassa ja
arvioinnissa.
Palvelevatko seurannan
kohteeksi valitut indikaattorit
strategian toimeenpanoa
riittävällä tavalla?

Osa sidosryhmistä on käyttänyt ja kokee indikaattorit
tärkeiksi ja/tai hyödyllisiksi kestävän kehityksen seurannassa
ja arvioinnissa.
Vain pieni osa sidosryhmistä kokee indikaattorit tärkeiksi
ja/tai hyödyllisiksi kestävän kehityksen seurannassa ja
arvioinnissa tai sidosryhmät eivät tunnista tai eivät ole
käyttäneet indikaattoreita.
Suurin osa sidosryhmistä kokee seuranta- ja
arviointijärjestelmän olevan tärkeä osa strategian
toimeenpanoa ja seuranta- ja arviointijärjestelmän tuottamaa
tietoa voidaan hyödyntää helposti kestävän kehityksen
toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa ja/tai tietoa
on myös hyödynnetty.

Seuranta ja
arviointi
Tavoitteiden
toteutumisen
seuranta ja
arviointi

Missä määrin nykyinen
seuranta- ja
arviointijärjestelmä palvelee
strategian toimeenpanoa?

Osa sidosryhmistä kokee seuranta- ja arviointijärjestelmän
olevan tärkeä osa strategian toimeenpanoa tai kokee tiedon
hyödylliseksi kestävän kehityksen toimenpiteiden
suunnittelussa ja toteutuksessa, mutta tiedon
hyödyntämisestä ei ole näyttöjä.

Asiakirja-aineiston analyysi.
Haastattelujen ja kyselyjen
kautta kerättävä näkemys.

Asiakirja-aineiston analyysi.
Haastattelujen ja kyselyjen
kautta kerättävä näkemys.

Vain pieni osa sidosryhmistä kokee seuranta- ja
arviointijärjestelmää tärkeäksi kestävän kehityksen
suunnittelun kannalta tai sitä ei ole käytetty.
Suurin osa sidosryhmistä kokee seuranta- ja
arviointijärjestelmän tuottaman tiedon kattavaksi,
luotettavaksi ja ajankohtaiseksi ja sitä on käytetty kestävän
kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa.
Kuinka kattavaa, luotettavaa
ja ajankohtaista kestävän
kehityksen tilasta saatava
tieto on?

Osa sidosryhmistä kokee seuranta- ja arviointijärjestelmän
tuottaman tiedon kattavaksi, luotettavaksi ja ajankohtaiseksi
kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden
suunnittelussa, mutta sen käyttö on vaihtelevaa.
Vain pieni osa sidosryhmistä kokee seuranta- ja
arviointijärjestelmän tuottaman tiedon kattavaksi,
luotettavaksi ja ajankohtaiseksi kestävän kehityksen
tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa tai sitä ei ole
käytetty.
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Asiakirja-aineiston analyysi.
Haastattelujen ja kyselyjen
kautta kerättävä näkemys.

Arvioinnin
näkökulma

Arviointikysymykset

Arviointikriteerit
Strategian linjaukset on selkeästi ja kattavasti otettu
huomioon hallinnonalan tavoittenasettelussa;
tavoitteenasettelussa viitataan kestävään kehitykseen.

Miten kestävän kehityksen
strategian linjaukset on
huomioitu hallinnonalojen
omissa strategioissa ja –
ohjelmissa,

Tavoitteenasettelu
Tavoiteenasettelun
johdonmukaisuus
ja koherenssi

Missä määrin kestävän
kehityksen strategioiden
tavoitteet ovat
yhdenmukaisia
hallinnonalojen muihin
tavoitteisiin nähden?

Mikä on kestävän kestävän
kehityksen tavoitteiden
painoarvo suhteessa
hallinnonalan muihin
tavoitteisiin

Missä määrin
valtionhallinnossa ja kunnissa
on laadittu kestävän
kehityksien ohjelmia?

Strategian linjaukset on osittain huomioitu hallinnonalan
tavoitteenasettelussa, mutta tavoitteenasettelulla ei ole
selkeää yhteyttä kestävän kehityksen linjauksiin
Strategian linjauksia ei ole huomioitu lainkaan tai ne on
huomioitu erittäin heikosti; tavoitteenasettelussa ei viitata
kestävään kehitykseen
Tavoitteenasettelu tukee selkeästi kestävän kehityksen
strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista;
tavoitteenasettelussa on erittäin vahva kestävän kehityksen
näkökulma

Aineistot
Ministeriöiden keskeiset
strategia-asiakirjat
”Kohti kestäviä strategioita” –
selvitys (YM)

Ministeriöiden johdon
haastattelut

Ministeriöiden keskeiset
strategia-asiakirjat

Tavoitteenasettelu ei tue kestävän kehityksen strategian
mukaisia päämääriä tai on osittain ristiriidassa näiden
päämäärien kanssa

”Kohti kestäviä strategioita” –
selvitys (YM)

Tavoitteenasettelussa on useita ristiriitoja kestävän
kehityksen mukaisiin päämääriin ja/tai tavoitteenasettelu on
kestävän kehityksen päämäärien vastaista.

Ministeriöiden johdon
haastattelut

Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat selkeästi koko
hallinnonalan tavoitteenasettelua ja niillle on annettu vahva
painoarvo suhteessa hallinnonalan muihin tavoitteisiin

Ministeriöiden keskeiset
strategia-asiakirjat

Hallinnonalan tavoitteenasettelu on pääasiassa
yhdenmukaista kestävän kehityksen strategian mukaisten
tavoitteiden kanssa, mutta tavoitteiden painoarvo vaihtelee.
Kestävän kehityksen tavoitteet ovat selvästi alisteisia
hallinnonalan muihin päämääriin nähtynä; Kestävän
kehityksen näkökulma kokonaistavoitteenasettelussa
vähäinen
Valtionhallinnossa kaikki keskeiset toimijat ja suurin osa
kunnista ovat laatineet kestävän kehityksen ohjelman tai sitä
vastaavan ohjelman.
Valtionhallinnossa suurin osa keskeisistä toimijoista ja osa
kunnista ovat laatineet kestävän kehityksen ohjelman tai sitä
vastaavan ohjelman.

Toimijatahojen raportit
”Kohti kestäviä strategioita” –
selvitys (YM)
Ministeriöiden johdon
haastattelut

Toimijatahojen raportit
Haastattelujen ja kyselyjen
kautta kerättävä näkemys.

Valtionhallinnon toimijoista ja kunnista vain pieni osa on
laatinut kestävän kehityksen ohjelman tai sitä vastaavan
ohjelman.
Toimeenpano-ohjeisto on huomioitu kattavasti kestävän
kehityksen tavoitteissa ja toimenpiteissä.
Toimenpiteet
Strategian
mukaisten
toimenpiteiden
toteuttaminen

Miten toimijat ovat ottaneet
huomioon toiminnassaan
keskestävän kehityksen
toimikunnan toimeenpanoohjeiston?

Missä määrin valituilla
toimenpiteillä on edistetty
kestävän kehityksen
strategian mukaisia
tavoitteita?

Toimeenpano-ohjeiston sisältämät asiat on huomioitu vain
osassa kestävän kehityksen tavoitteissa ja toimenpiteissä.

Haastattelujen ja kyselyjen
kautta kerättävä näkemys.

Toimeenpano-ohjeiston sisältämät asiat on huomioitu vain
osittain hallinnonalan tavoitteissa ja toimenpiteissä ja/tai
ohjeistus ei ole ollut hyödynnettävissä.
Toimijoiden toimenpiteet ovat sellaisia, että niillä on
vaikutettu kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden
saavuttamiseen ja toimenpiteiden merkitys tavoitteiden
saavuttamisessa on selvä.
Toimenpiteet ovat vaikuttaneet tavoitteisiin vain vähän ja/tai
toimenpiteiden ja tavoitteiden suhteet jäävät osittain
epäselviksi.

Toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet tavoitteisiin ja/tai
toimenpiteiden ja tavoitteiden välinen yhteys on epäselvä.

Toimijatahojen raportit
Yhteenveto toimijatahojen
raporttien analyysistä,
haastatteluista sekä
dokumenttianalyysistä.
Haastattelujen ja kyselyjen
kautta kerättävä näkemys.
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2.4

Aineiston keruu ja analysointi
Arviointi perustui viiteen erityyppiseen aineistoon:
•
•
•
•
•

Asiakirja- ja dokumenttiaineisto
Kestävän kehityksen toimikunnan jäsentahojen raportit
Haastattelut
Indikaattoriaineisto
Tilastot sekä aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset

Keskeisen aineiston arvioinnissa muodosti ministeriöiden ja muiden toteuttajatahojen
raportit koskien strategioiden toimeenpanoa. Raportit toimivat arvioinnin lähtökohtana, joista saatua tietoa muilla aineistonkeruu ja analyysimenetelmillä täydennettiin.
Arvioinnin alussa laadittiin yhdessä ympäristöministeriön kanssa raportointipyyntö
kestävän kehityksen toimikunnan jäsentahoille. Raporttien analyysiä varten laadittiin
havaintojen koontipohjat, jonka avulla raporttien sisältämät tiedot yhdenmukaistettiin ja saatettiin analysoitavaan muotoon. Raportteja analysoitiin tilastollisilla ja
laadullisilla menetelmillä.
Haastatteluja arvioinnissa suoritettiin kaiken kaikkiaan 27 kappaletta. Haastatellut
henkilöt on lueteltu liitteessä 2.
Tulosten ja vaikutusten arviointi perustui indikaattoriverkoston keräämään indikaattoriaineistoon. Indikaattoriaineistoa täydennettiin jossain määrin muulla tutkimus- ja tilastoaineistolla, mutta pääasiassa arvioinnin luvut 5.1 ja 5.2 pohjautuvat
indikaattoriaineistoon sellaisenaan. Arvioinnin yhtenä tavoitteena on ollut myös
koota erilaisia seuranta- ja arviointitietoja, joita kestävän kehityksen strategiatyössä
on tuotettu.

2.5

Kestävän kehityksen arviointimalli
Arviointiprosessin ohessa arvioitsijat ovat yhdessä YM:n kanssa kehittäneet pilottiversiota kestävän kehityksen ennakolliseksi arviointimalliksi. Arviointimalli on
tarkoitettu politiikkasuunnittelun apuvälineeksi. Mallin kehitystyön pohjaksi on
perehdytty muissa maissa käytössä oleviin vastaaviin malleihin.
Liitteessä 1 on kuvattu luonnosta arviointimallin pilottiversioksi.
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3 Tavoitteenasettelun arviointi

Tavoitteenasettelun osalta arvioinnissa on tarkasteltu seuraavia kysymyksiä:
1.

Miten kestävän kehityksen strategian linjaukset on huomioitu hallinnonalojen omissa strategioissa ja -ohjelmissa?

2.

Missä määrin kestävän kehityksen strategioiden tavoitteet ovat yhdenmukaisia hallinnonalojen muihin tavoitteisiin nähden?

3.

Mikä on kestävän kestävän kehityksen tavoitteiden painoarvo suhteessa
hallinnonalan muihin tavoitteisiin?

Arvioinnissa on paitsi tarkasteltu miten kestävän kehityksen strategian painopisteet
näkyvät toimijoiden strategioissa, niin myös sitä mikä merkitys kestävän kehityksen strategialla on ollut tavoitteenasetteluun. Toisin sanoen missä määrin kestävän
kehityksen strategia on ohjannut tavoitteenasettelua ja vaikuttanut tavoitteiden painoarvoon toimijoiden sisäisessä tavoitteensettelussa.

3.1

Kestävä kehitys osana hallinnonalojen strategioita
Arvioinnin kohde
Seuraavassa on tarkastelu miten kestävän kehityksen strategian linjaukset on huomioitu hallinnonalojen omissa strategioissa ja – ohjelmissa.

Havainnot
Monet kestävän kehityksen teemat ovat läpilyöneet hallinnossa ja ne näkyvät laajasti
hallinnonalojen omissa strategioissa. Erityisesti näitä ovat ilmastonmuutos, ja siihen
kytkeytyvät uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden teemat sekä luonnonvarojen
kestävä käyttö. Kansalaisten hyvinvointiin liittyvät teemat kuuluvat niin ikään niihin
kestävän kehityksen-strategian osa-alueisiin joihin liittyviä tavoitteita lähes kaikki
hallinnon alat pyrkivät toimillaan aktiivisesti edistämään.
Tarkasteltaessa eri ministeriöiden vuoden 2006 jälkeen laatimia strategioita ”kestävän kehityksen” -käsite on mainittu lähes kaikissa. Välillisesti kestävään kehitykseen
viitataan kaikissa tarkastelluissa strategia-asiakirjoissa. Se miten laajasti ja monipuolisesti kestävän kehityksen teemaa strategioissa on käsitelty sen sijaan vaihtelee
varsin paljon. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriössä ja maa- ja metsätalousministeriössä kestävä kehitys on strategiatasolla nostettu näkyvään asemaan, kun
taas sisäasiainministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön linjauksissa
kestävää kehitystä käsitellään huomattavasti ohuemmin. Hallinnonalojen erilaisten
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toimialojen näkökulmasta erot ovat kuitenkin varsin ymmärrettäviä: liikenne- ja
viestintäministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloilla on runsaasti
raja-pintoja kestävän kehityksen strategiaan, kun taas esimerkiksi sisäasiainministeriöllä niitä on huomattavasti vähemmän.
Arvioinnin yhteydessä ministeriöille ja muille kestävän kehityksen toimikuntaan
kuuluville tahoille lähetetyssä raportointipyynnössä toimijat raportoivat kaikkiaan yli
300 erilaista kestävään kehitykseen liittyvää tavoitetta. Tavoitteiden konkreettisuus
ja taso vaihtelivat hyvin paljon, joten tavoitteiden määrällisen tarkastelun arvo on
rajallinen. Konkreettisimmillaan tavoitteet olivat selkeitä, jotakin kestävän kehityksen osa-aluetta kuvaavia tavoitteita, jotka jo itsessään pitivät sisällä näkökulman
toimenpiteistä (esim. kestäviä valintoja tukevan koulutuksen kehittäminen). Laveimmillaan tavoitteet olivat kestävän kehityksen huomiointia omassa toiminnassa tai
organisaation omien tavoitteiden ”nimeämistä” kestävän kehityksen käsitteen alle.
Suurimmat tavoitealueet eli eniten tavoitemainintoja saaneet alueet olivat:
•
•
•
•

Kestävä kulutus ja tuotanto
Kansalaisten hyvinvointi
Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Kestävä aluerakenne

Vaikka välittömästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä tavoitteita oli reilu
kymmenen prosenttia kaikista tavoitteista, on tavoitteiden määrä välillisesti vähintään kaksinkertainen. Ilmastonmuutoksesta on tullut keskeinen peruste useille erilaisille tavoitteille. Lisäksi monella tavoitteella on taustalla lukuisia erilaisia perusteita
(esimerkiksi aluerakenteen eheyttäminen).

Johtopäätökset
Ympäristöön ja erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät teemat ovat lyöneet laajasti läpi hallinnonalojen tavoitteenasettelussa.
Ominaista läpilyöneille teema-alueille on, että niiden taustalla on omat kansalliset
strategiat ja joissakin tapauksissa myös kansainväliset sopimukset. Erityisesti kansalaisten hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden yhteys kestävän kehityksen strategiaan
on löyhä. Toisin sanoen niitä viedään eteenpäin ensisijaisesti kestävän kehityksen
strategisen viitekehyksen ulkopuolella.
Toinen ominainen piirre on, että tietyt teema-alueet nousevat hallinnonaloille
keskeiseen asemaan niiden oman substanssin mukaisesti. Laaja-alainen kestävän
kehityksen näkökulma on sen sijaan harvinainen; ts. näkökulma jossa kaikkea toimintaa arvioitaisiin kaikkien kestävän kehityksen näkökulmien kautta. (ympäristö,
sosiaalinen vastuu, globaali vastuu jne)
Läpilyöneet kestävän kehityksen teemat ovat ensisijaisesti ympäristöön liittyviä.
Ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvien teema-alueiden välillä näyttää
olevan myös kahtiajako. Organisaatiot joille sosiaaliset teemat ovat keskeisiä eivät
juurikaan näe ympäristöteemoja keskeiseksi tavoitteenasettelussaan ja päinvastoin.

Arvio
Monet kestävän kehityksen teemat ovat läpilyöneet hallinnossa ja ne näkyvät
laajasti hallinnonalojen omissa strategioissa. Laaja-alainen kestävän kehityksen
näkökulma, jossa kaikkea toimintaa arvioitaisiin kaikkien kestävän kehityksen
näkökulmien kautta, on kuitenkin harvinainen. Osalla hallinnonaloista kestävä
kehitys on koko hallinnonalan strategian keskeinen lähtökohta, kun taas muutamilla huomio
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kiinnittyy lähinnä johonkin tiettyyn kestävän kehityksen komponenttiin tai jää ulkokohtaisen
maininnan tasolle. Pääosa ministeriöistä käsittelee kestävän kehityksen teemoja strategioissaan vähintään kohtuullisesti.

3.2

Tavoitteenasettelun yhdenmukaisuus
kestävän kehityksen strategiaan
Arvioinnin kohde
Seuraavassa on tarkastelu missä määrin kestävän kehityksen strategioiden tavoitteet
ovat yhdenmukaisia hallinnonalojen muihin tavoitteisiin nähden.

Havainnot
Kestävän kehityksen strategiassa todetaan: ”Selvänä kehityssuuntana kestävän kehityksen politiikassa voidaan pitää sitä, että kestävän kehityksen sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset näkökohdat ovat nousseet aikaisempaa vahvemmin ympäristönäkökohtien rinnalle. Niiden keskinäistä, toisiaan tukevaa vuorovaikutusta edellytetään politiikkatoimien suunnittelussa. Voidaan sanoa, että aika on kypsä kestävän
kehityksen eri ulottuvuudet tasapuolisesti huomioon ottavan strategian laadinnalle.”
Arvioinnin perusteella kestävän kehityksen eri näkökulmien integrointi on verrattain vähäistä. Tosin sanoen ajattelutapa jossa esimerkiksi yksilöiden hyvinvoinnin
edistämisessä otettaisiin huomioon ympäristönäkökohtia tai että luonnonvarojen
kestävän käytön edistämisessä pohdittaisiin laajasti sosiaalisen tai globaalin vastuun
kysymyksiä. Ministeriöt ja muut tarkastelun kohteena olleet toimijat keskittyvät tyypillisesti tarkastelemaan kestävää kehitystä omalle hallinnonalalle luontevimmasta
näkökulmasta.
Vaikka kestävän kehityksen tavoitteet on hallinnonalojen strategioissa varsin laajasti huomioitu, tavoitteenasettelun johdonmukaisuuteen kiinnitetään vähän huomiota. Johdonmukaisuuden näkökulmasta ongelma ei ole siinä, että tavoitteenasetteluun
sisältyy tavoitteita jotka joutuvat keskenään ristiriitaan, vaan siinä, että ristiriitatilanteita ei käsitellä. Ministeriöiden tavoitteenasettelun näkökulmasta oleellinen kysymys
koskee nimenomaan sitä miten toimitaan tilanteessa jossa kaksi tavoitetta joutuu
keskenään ristiriitaan. Tyypillinen esimerkki on taloudellisten tavoitteiden ja kestävyystavoitteiden välinen ristiriita (esim. liikenteen sujuvuus ja liikenteen ympäristöhaiTarkasteltaessa tavoitteenasettelun yhdenmukaisuutta, yhden perusongelman
muodostaa kestävän kehityksen tavoitteenasettelun (tulkinnan)väljyys. Tästä seuraa
”kaikki on kestävää kehitystä ” – ongelma, jossa kaikki toiminta tulkitaan kestävän
kehityksen mukaiseksi toiminnaksi. Harva haastateltava kykeni tunnistamaan oman
organisaation tavoitteenasettelussa mitään, mikä olisi vaikeasti yhteen sovitettavissa
kestävän kehityksen strategian mukaisiin teemoihin. Tämä on kestävän kehityksen
strategian kannalta ongelma, koska tällainen viitekehys ei ohjaa tavoitteenasettelua.
Jos kaikki on kestävää kehitystä ei enää mikään ole kestävää kehitystä.
Toisen haasteen tavoitteenasettelun arvioinnissa muodostaa ”karkkikauppaongelma”. Karkkikauppaongelmassa on kysymys siitä että jokainen toimija on voinut
poimia strategiasta ne elementit jotka parhaiten palvelevat oman organisaation muita
tavoitteita ja jättää muut elementit ”muiden huoleksi”. (”meidän tehtävänä on pitää
huolta tästä talouskasvusta; muut ulottuvuudet kuuluvat lähinnä muille toimijoille”)
Kestävän kehityksen strategia sisältää hyvin erityyppisiä tavoitteita syrjäytymisen ehkäisystä talouskasvuun ja globaalin vastuun teemoista työelämän laatuun.
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Strategiaa on yleisesti tulkittu siten, että eri organisaatiot toteuttavat eri osia strategiasta. Tällöin osa toimijoista keskittyy toiminnassaan talouskasvun ja –kehityksen
edistämiseen ja toiset työelämän laadun tai syrjäytymisen ehkäisyn teemoihin omien
intressinsä ja toimialansa mukaisesti.
Kestävän kehityksen strategia tarjoaa kaikille jotain sellaista, johon nähden omat
tavoitteet voidaan katsoa olevan yhdenmukaisia. Sen sijaan verrattain vähän on laajaa
kestävän kehityksen ajattelua, jossa ne organisaatiot jotka toiminnassaan keskittyvät
esim. taloudellisiin tai sosiaalisiin kysymyksiin arvioisivat toimiaan myös muiden
kestävän kehityksen näkökulmien kautta.

Johtopäätökset
Kestävän kehityksen eri näkökulmien integrointi on verrattain vähäistä. Ministeriöt
ja muut tarkastelun kohteena olleet toimijat keskittyvät tyypillisesti tarkastelemaan
kestävää kehitystä omalle organisaatiolle luontevimmasta näkökulmasta jättäen muut
näkökulmat vähemmälle huomiolle.
Yleisesti ottaen tavoitteenasettelu on hyvin kestävän kehityksen mukaista. Tämä
johtuu kuitenkin osittain siitä, että yhtäältä tavoitteenasettelu on niin väljää, että hyvin erilaiset toimet tulkitaan kestävän kehityksen mukaiseksi ja toisaalta tavoitteenasettelu on niin laaja-alaista, että kaikki toimijat löytävät jonkin elementin kestävän
kehityksen strategiasta jota heidän organisaationsa tavoittelee. Ongelmana on, että
tällaisella kestävän kehityksen ei ole varsinaisesti ohjaavaa vaikutusta.
Eri tavoitteiden välisiin ristiriitoihin kiinnitetään hyvin vähän huomiota ja niiden
analyysi hallinnonalojen strategioissa puuttuu lähes täysin.

Arvio
Kestävän kehityksen toimikunnan toimijatahojen oma tavoitteenasettelu on
pääsääntöisesti yhdenmukaista kestävän kehityksen strategian mukaisten tavoitteiden kanssa. Laaja-alainen kestävän kehityksen näkökulma, jossa kaikkea
toimintaa tarkastellaan strategian eri näkökulmista, on kuitenkin harvinainen.
Osalla toimijoita on strategiasta poikkeava tulkinta kestävän kehityksen sisällöstä. Myös
tavoitteenasettelun ristiriitaisuuksiin kiinnitetään vähän huomiota

3.3

Kestävän kehityksen painoarvo tavoitteenasettelussa
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen painoarvoa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta:
(1) Mikä on kestävän kehityksen strategian mukaisten tavoitteiden painoarvo
tavoitteenasettelussa
(2) Mikä on kestävän kehityksen strategian painoarvo tavoitteenasettelussa
Jälkimmäisistä kysymyksistä koskee siis sitä missä määrin kestävän kehityksen strategia on vaikuttanut ensimmäiseen kysymykseen eli kestävän kehityksen mukaisten
tavoitteiden painoarvoon eri toimijoiden tavoitteenasettelussa.

24

Kansallinen kestävän kehityksen kokonaisarviointi 2009

Havainnot
Kestävän kehityksen tavoitteiden painoarvon näkökulmasta toimijat voidaan jakaa
seuraavan nelikentän mukaisiin lohkoihin.

Tavoitteiden
konkreettisuus
kestävän kehityksen
näkökulmasta

Erityistoimenpiteiden
toteuttajat

Oman organisaation
tavoitteiden toteajat

Kestävän kehityksen
sisäistäjät

Kestävän kehityksen
integroijat

Painoarvo

Kuvio 3.

Valtaosa toimijoista sijoittuu joko vasempaan alalohkoon tai oikeaan alalohkoon.
Tämä tarkoittaa sitä, että toimijat pyrkivät huomioimaan myös kestävän kehityksen tavoitteet omissa tavoitteisissaan (vasen alalohko) tai että kestävän kehityksen
näkökulma on integroitu osa tavoitteenasettelua (oikea alalohko). Jälkimmäisestä
esimerkkinä voi mainita LVM:n tavoitteenasettelun liikennepolitiikassa. Kestävän
kehityksen tavoitteet ovat saaneet linjauksissa paljon painotusta suhteessa muihin
tavoitteisiin. Ministeriöitä tarkasteltaessa suuri painoarvo tavoitteenasettelussa kestävän kehityksen teemoilla on myös MMM:llä, YM:llä, UM:lla ja myös STM:llä kun
tarkastellaan kansalaisten hyvinvointiin liittyviä tavoitealueita.

Johtopäätökset
Kestävän kehityksen painoarvo on hyvin toimiala/hallinnonala riippuvainen. Niillä
toimialoilla/hallinnonaloilla, joilla kestävän kehityksen teema-alueet kytkeytyvät
laajasti toimialan/hallinnonalan keskeisiin substannikysymyksiin, on kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet nousseet joko hyvin keskeiseen asemaan (esim. metsäpolitiikka) tai näkökohtien painoarvo on kasvanut (esim. liikennepolitiikka). Toisaalta
ne toimialat joiden toimintaan kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät kapeasti jonkin
toimenpidekokonaisuuden osalta (esim. OM ja SM) ei kestävän kehityksen käsitteistö
näy juurikaan tavoitteen asettelussa.
Kun kestävää kehitystä tarkastellaan laaja-alaisena kaikkea toimintaa horisontaalisesti ohjaavana periaatteena voidaan kestävän kehityksen todeta jääneen näkökulmana muiden hallinnon kehitystä ohjaavien strategioiden varjoon (vrt. tuottavuus-
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ohjelma tai alueellistaminen). Kestävällä kehityksen strategialla ei ole ollut samaa
konkretiaa eikä toisaalta samaa poliittista painoarvoa ja implementaatiomekanismia
(vaikka kestävän kehityksen strategiaa ohjaakin muodollisesti korkean poliittisen
profiilin omaava toimikunta).

Arvio
Kestävän kehityksen strategian sisältöjen painoarvo on lisääntynyt hallinnossa
mutta kestävän kehityksen strategian painoarvo ohjaavana instrumenttina on
pikemminkin vähentynyt kuin lisääntynyt. Tämä johtuu siitä, että keskeisiä
kestävän kehityksen teemoja ohjataan muiden strategioiden kautta ja kestävän
kehityksen strategia saa sisältönsä sen ulkopuolelta ohjattavista päätöksenteon prosesseista.
Kestävän kehityksen strategian merkitys onkin nähty lähinnä prosessissa, jossa toimijoita on
koottu keskustelemaan yhdessä kestävän kehityksen-teemoista.
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4 Toimenpiteiden arviointi

Toimenpiteiden osalta arvioinnissa on tarkasteltu seuraavia kysymyksiä:
1.

Missä määrin valtionhallinnossa ja kunnissa on laadittu kestävän kehityksien ohjelmia?

2.

Miten toimijat ovat ottaneet huomioon toiminnassaan kestävän kehityksen
toimikunnan toimeenpano-ohjeiston?

3.

Missä määrin valituilla toimenpiteillä on edistetty kestävän kehityksen strategian mukaisia tavoitteita?

4.1

Kestävän kehityksen ohjelmien laadinta
Arvioinnin kohde
Vanhasen II hallituksen ohjelmassa on linjattu: ”Valtionhallinto velvoitetaan ja kuntia kannustetaan laatimaan toimintaansa liittyvät kestävän kehityksen ohjelmat”.
Seuraavassa on tarkasteltu missä määrin valtionhallinnossa ja kunnissa on laadittu
kestävän kehityksen ohjelmia.

Havainnot
Hallitusohjelmassa sekä hallitusohjelman kestävän kehityksen linjauksen toimeenpano-ohjeistuksessa kuntia kannustetaan ja valtiohallinto velvoitetaan laatimaan
toimintaansa liittyvät kestävän kehityksen ohjelmat. Kuntia kannustetaan laatimaan
ja päivittämään kestävän kehityksen ohjelmia hyödyntämällä Aalborgin sitoumuksia
ja muita kuntien toteuttamien parhaiden käytäntöjen kokemuksia. Kuntia on myös
rohkaistu perustamaan kestävän kehityksen verkostoja maantieteellisesti tai toiminnallisesti läheisten kuntien välille sekä kuntien ja muiden alueellisten ja paikallisten
toimijoiden välille.
Noin 300 kuntaa on laatinut paikallisen kestävän kehityksen ohjelman eli paikallisagendan. Paikallisagendojen laadinta on tapahtunut pääasiassa 90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa. Arvioinnissa ei ole kerätty tietoa siitä missä määrin
paikallisagendoja on edelleen päivitetty.
Kuntaliitto on tehnyt vuonna 2001 Kuntaliiton kestävän kehityksen linjaukset,
joiden mukaan kuntien ja Kuntaliiton kestävän kehityksen työtä tulee kehittää. Kuntien kestävän kehityksen työtä Kuntaliitto on tukenut kehittämishankkeilla, joista
ensimmäinen toteutettiin vuosina 1992-1994 ja jonka tuloksena valmistui julkaisu
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”Kestävän kehityksen käsikirja kunnille”. Seuraava hanke toteutettiin vuosina 19971998 ja sen tuloksena julkaistiin kunnille useita oppaita, mm. paikallisagendaopas
”Täältä kestävyyteen”.

Organisaatio

Kestävän kehityksen
ohjelma

Ympäristöjärjestelmä tai
vastaava

Sosiaali -ja terveysministeriö (STM)
Työ -ja elinkeinoministeriö (TEM)
Opetusministeriö (OPM)
Maa -ja metsätalousministeriö (MMM)

Valtiovarainministeriö (VM)
Oikeusministeriö (OM)
Puolustusministeriö (PLM)
Valtioneuvoston kanslia (VNK)
Ympäristöministeriö

Liikenne -ja viestintäministeriö (LVM)
Ulkoasiainministeriö (UM)
Sisäasiainministeriö (SM)
Kuntaliitto
STTK

Metsäteollisuus RY
Suomen Yrittäjät
Suomen Ympäristökasvatuksen seura
Maan Ystävät

Terveyden edistämisen keskus
KEPA
Maa-ja kotitalousnaisten keskus
SLU

AKAVA
Naisjärjestöjen keskusliitto
SYL
EK

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen
seura ry
Saamelaiskäräjät
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
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Valtionhallinnossa kestävän kehityksen ohjelmia on laadittu vähän. Kestävän kehityksen toimikunnan jäsentahoille lähetetyssä raportointipyynnössä tiedusteltiin
kestävän kehityksen ohjelmien laadinnan tilannetta. Samalla tiedusteltiin onko organisaatioilla käytössä ympäristöjärjestelmää tai jotakin vastaavaa järjestelmää.
Ministeriöistä vain LVM:llä on oma kestävän kehityksen ohjelma. Viidellä ministeriöllä on käytössä ympäristöjärjestelmä tai joku sitä vastaava sovellus. Useimmat ministeriöt eivät ole katsoneet tarpeelliseksi laatia omaa kestävän kehityksen ohjelmaa.
Monet ministeriöt katsovat että kestävä kehitys on integroitu osa muita ohjelmia ja
näin ollen ohjelma on tarpeeton. Valtiovarainministeriössä ohjelma on valmisteilla.
HSA:n seurannassa kestävän kehityksen ohjelmien laadinta ei ole seurantakohteena.

Johtopäätökset
Valtiohallinnossa kestävän kehityksen ohjelmia ei ole laadittu yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta. Keskeinen syy tälle on ollut, että toimijat eivät ole nähneet tarpeelliseksi
oman kestävän kehityksen ohjelman laadintaa.
Kunnissa laadittiin runsaasti paikallisagendoja eli kestävän kehityksen ohjelmia
90-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa. Arvioinnissa ei selvitetty mikä ohjelmien nykytilanne kunnissa on eli onko ohjelmia aidosti hyödynnetty ja päivitetty
kuntien päätöksenteossa

Arvio
Kestävän kehityksen ohjelmien laadinta on ollut erittäin vähäistä ja toimijat eivät
pääsääntöisesti ole kokeneet ohjelmia tarpeelliseksi.

4.2

Toimeenpano-ohjeiston noudattaminen
Arvioinnin kohde
Hallitusohjelman kestävän kehityksen linjauksen toimeenpano-ohjeisto kattaa neljä
tavoitekokonaisuutta:
1.

2.

3.
4.

Ministeriöiden ja niiden alaishallinnon johto sitoutuu kestävän kehityksen
edistämiseen omilla hallinnonaloillaan; Kestävän kehityksen linjaukset sisällytetään sektori- ja alaishallinnon strategioihin ja ohjelmiin;
Kuntia kannustetaan laatimaan kestävän kehityksen ohjelmat ja sisällyttämään kestävän kehityksen linjaukset kuntastrategioihin sekä verkostoitumaan paikallisesti ja alueellisesti;
Julkisen hallinnon organisaatiot toteuttavat kestävää kehitystä omissa arkitoiminnoissaan sekä työ- ja toimintaympäristössään;
Hallitusohjelman linjauksen toimeenpanon arviointi ja seuranta järjestetään,
samoin toimeenpanon vaikutusten ja kustannusten/säästöjen arviointi ja
seuranta pidemmällä tähtäimellä.
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Toimeenpano-ohjeiston tavoitekokonaisuutta 2. on tarkasteltu edellisessä luvussa.
Kohtaa 4. käsitellään perusteellisemmin luvussa 6. Tässä ala-luvussa on tarkasteltu
ensisijaisesti ohjeiston tavoitekokonaisuuksia 1. ja 3.

Havainnot
Johdon sitoutuminen
Toimeenpano-ohjeiston tavoitteena on, että ministeriöiden ja niiden alaishallinnon
johto sekä eri sektoreilla toimivat viranhaltijat sitoutuvat strategian visioon, tavoitekehikkoon, periaatteisiin sekä poliittisiin linjauksiin kaikilta keskeisiltä teema-alueilta
ja muodostavat näkemyksen niiden merkityksestä oman toimintansa kannalta. Kansallisessa kestävän kehityksen strategiassa esitetyt kestävän kehityksen periaatteet
ja tavoitteet tulee sisällyttää myös ministeriöiden alaishallinnon tulosohjaukseen ja
muihin ohjausjärjestelmiin.
Lisäksi toimeenpano-ohjeistossa ministeriöiden ja niiden alaishallinnon johtoa
kannustetaan huolehtimaan, että kestävän kehityksen kysymyksiä käsitellään läpileikkaavasti johtoryhmien ja muiden strategisten työryhmien työssä. Tarpeen mukaan
ministeriöihin tulisi perustaa erityinen sisäinen kestävän kehityksen virkamiestyöryhmä tai -verkosto, joka voi tukea yhteyshenkilöiden työtä sekä kestävän kehityksen
politiikan jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta.
Haastattelujen perusteella ylimmälle johdolle kestävän kehityksen strategia on
etäinen. Vaikka erityisesti ympäristönäkökohdat ovat saaneet entistä korostetumman
aseman myös ylimmän johdon keskuudessa, ei kestävän kehityksen strategialla sinällään ole painoarvoa.
”Valtioneuvoston hyväksymiä strategioita [valtioneuvoston periaatepäätökset] on
yli sata. Tämä on yksi niistä”
- Ministeriön johdon edustaja ”Ei tämä strategia vaikuta mitenkään; se mikä vaikuttaa on yleisempi ympäristötietoisuus. Mutta onko se tullut tämän strategian kautta? Ei varmasti.”
- Ministeriön johdon edustaja Monet ylimmän johdon edustajista myös kieltäytyivät haastatteluista (mikä on yleisesti erittäin poikkeuksellista hallinnon omien ohjelmien arvioinneissa). Tämän voidaan sinänsä katsoa kertovan joko siitä, että henkilöt eivät tunne asiaa tai eivät pidä
sitä tärkeänä.
Kestävä kehitys hallinnon arkitoiminnoissa
Vuonna 2005 hyväksytyssä KULTU-ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että valtion
ja kuntien organisaatiot sitoutuvat toimintansa ja hankintojensa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi tavoitteena on,
että kestävien hankintojen osuus julkisista hankinnoista kasvaa vuosittain. Näiden
tavoitteiden toimeenpano on käynnistynyt. Ympäristöministeriön ja TEM:n vetämä
Kestävien hankintojen (KeHa) työryhmä on laatinut toimintaohjelman julkisten hankintojen viherryttämiseksi.
Luomukeittiökeskuksen (nyk. EkoCentria) vuonna 2006 aloittamassa lähikeittiöhankkeessa on pyritty edistämään kestävästi tuotettujen elintarvikkeiden osuutta
julkisissa hankinnoissa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella toteutetussa
hankkeessa tavoitteena on ollut edistää lähi- ja luomuruuan käyttöä julkisen sektorin ammattikeittiöissä. EkoCentria on mm. tehnyt yhteistyötä TEM:n ja Kuntaliiton

30

Kansallinen kestävän kehityksen kokonaisarviointi 2009

alaisen julkisten hankintojen neuvontayksikön kanssa järjestämällä ruokapalvelupäälliköille ja muille ruokaketjun toimijoille neuvontatilaisuuksia.
Valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä on vuonna 2009 käynnistetty hanke jonka tarkoituksena on kehittää ympäristöjärjestelmien käyttöön ottoa
valtionhallinnossa.
Yksi tyypillisimmistä tavoista edistää kestävää kehitystä hallinnon arkitoiminnoissa on ollut WWF:n Green Office tai vastaavan järjestelmän käyttöönotto.
”Meillä Green Officessa tavoitteeksi on asetettu paperin kulutuksen väheneminen
vuosien 2009 ja 2012 välillä yhteensä vähintään 5 % ja sähkönkulutuksen väheneminen 1 % vuosittain 2009 ja 2012 välillä. Lisäksi mitataan säännöllisesti henkilöstön kulutustottumuksia kulutustapamittarin avulla.”
Useat toimijat raportoivat joko ottaneensa tai aikovansa ottaa kyseisen järjestelmän
käyttöön.

Johtopäätökset
Hallitusohjelman kestävän kehityksen linjauksen toimeenpano-ohjeiston neljästä
tavoitekokonaisuudesta suurimmat ongelmat liittyvät johdon sitoutumiseen sekä
jo aiemmin käsiteltyyn kestävän kehityksen ohjelmien laadintaan.
Vaikka erityisesti ympäristönäkökohdat ovat saaneet yhä korostetumman aseman
myös ylimmän johdon agendalla, ei kestävän kehityksen strategia ole onnistunut
lunastamaan paikkaansa poikkihallinnollisena toimintaa ohjaavana strategiana. Kestävän kehityksen strategiaa ei tunneta, eikä sillä ole sellaista uskottavuutta, että se
suuntaisi ylimmän johdon tavoitteenasettelua tai argumentaatiota (vertailukohtana
voidaan käyttää esimerkiksi tuottavuusohjelmaa, alueellistamispolitiikkaa tai ilmastopoliittisia sopimuksia).
Kestävä kehitys hallinnon arkitoiminnoissa on näkynyt erityisesti Green Office
järjestelmän ja vastaavien järjestelmien käyttöönottona.

Arvio
Toimeenpano-ohjeistolla ei ole ollut käytännön painoarvoa. Heikoimmin tavoitteet
ovat toteutuneet ylimmän johdon sitouttamisessa ja kestävän kehityksen ohjelmien laadinnassa valtionhallinnossa.

4.3

Toimenpiteiden suhde kestävän
kehityksen mukaisiin tavoitteisiin
Arvioinnin kohde
Tässä luvussa on tarkasteltu missä määrin eri toimijoiden käynnistämillä toimenpiteillä on edistetty kestävän kehityksen strategian mukaisia tavoitteita.
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Havainnot
Toimijat raportoivat kaikkiaan yli 200 toimenpidettä, joilla he ilmoittavat pyrkineensä edistämään kestävän kehityksen strategian mukaisia tavoitteita. Toimenpiteiden
määrällinen tarkastelu ei ole kuitenkaan erityisen mielekästä koska, raportoidut toimenpiteet ovat luonteeltaan, laajuudeltaan ja kestoltaan hyvin erilaisia (Kansallisen
metsäohjelman toimeenpanosta oppaiden jakamiseen). Lisäksi raportoidut toimenpiteet kattavat vain osan toimijatahojen toimenpiteistä.
Luonteeltaan toimenpiteet voidaan jaotella seuraavan nelikentän mukaisiin kategorioihin.

Laajat
strategiset
hankkeet

Esim.
ILPO

Esim.
Kirkon ilmastoohjelma

Esim.
Green office

Operatiivisen
toiminnan
kehittäminen

Esim.
tiedotuskampanja

Koko
yhteiskuntaa
koskeva

Organisaatiokohtainen

Kuvio 4.

Toimenpiteet ensisijaisen tavoitealueen mukaan
9%

Tasapaino luonnonvarojen käytön ja
suojelun välillä

9%

Kestävät yhdyskunnat kestävässä
aluerakenteessa.
40 %

6%

Kansalaiset – Hyvinvointia koko
elämänkaareen
Talous kestävän kehityksen
turvaajana
Suomi globaalina toimijana ja
vastuunkantajana

10 %

Kestävien valintojen tukeminen

19 %

7%

Kuvio 5. Toimenpiteet ensisijaisen tavoitealueen mukaan.
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Kaikkiin tai useaan tavoitealueiseen
liittyvät toimenpiteet

Valtaosa raportoiduissa toimenpiteistä oli luonteeltaan joko pieniä organisaatiotason
kehittämishankkeita (vasen alalohko) tai laajoja koko yhteiskuntaa tai tiettyä toimialaa/toimialuetta koskevia laajoja strategisia hankkeita (oikea ylälohko). Tyypillisin
esimerkki organisaatiokohtaisesta operatiivisen toiminnan kehittämisestä oli Green
Office-hankkeet tai vastaavat organisaatioiden arkitoimintojen kehittämishankkeet.
Suuri osa raportoiduista toimenpiteistä ei ole selvärajaisia, yksittäisiä tai toistuvia
toimenpiteitä, vaan pikemminkin toimintatapoja tai toimintaa ohjaavia periaatteita
(esim. ”pyritään vaikuttamaan kaikessa toiminnassa..”). Alle puolelle toimenpiteistä
oli määritelty toteutusajanjakso. Tyypillinen luonnehdinta toimenpiteille oli ”jatkuva”.
Kuviossa 5 on esitetty toimenpiteiden jakautuminen niiden ensisijaisen tavoitealueen mukaisesti. Valtaosa raportoiduista toimenpiteistä liittyy ensisijaisesti tavoitealueeseen ”Tasapaino luonnonvarojen käytön ja suojelun välillä”. Vähiten toimenpiteitä
oli tavoitealueella ”Suomi globaalina toimijana ja vastuunkantajana”. Tämä tarkastelu
on hyvin linjassa luvun 3.1. tavoitteenasettelun analyysin tulosten kanssa. Tällaisen
tarkastelun arvo on kuitenkin rajallinen siinä mielessä, että toimenpiteet luonteeltaan
ja laadultaan eri mitallisia.
Tarkasteltaessa missä määrin eri toimijoiden käynnistämillä toimenpiteillä on
edistetty kestävän kehityksen strategian mukaisia tavoitteita keskeisen ongelman
muodostaa selkeän ohjelmateorian puute kestävän kehityksen strategian taustalla.
Ohjelmateorialla tarkoitetaan suunnitelmaa siitä, miten valituilla toimenpiteillä saavutetaan tavoitellut vaikutukset ja mitä se edellyttää. Ohjelmateoria kytkee strategian
tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit toisiinsa.
Seuraavalla sivulla on konstruoitu kolme esimerkkiä strategian ja raportoitujen
tavoitteiden pohjalta mitä tällainen ohjelmateoria voisi tarkoittaa.
Ohjelmateoria kuvaa valittua strategista polkua haluttuun lopputulokseen. Se tuo
myös esiin oletukset eri asioiden välisistä vaikutussuhteista. Ohjelmateorian puutteen
voidaan katsoa kuvastavan myös sitä, että selvää ymmärrystä valitusta strategiasta
ei ole olemassa.

Johtopäätökset
Arvioitaessa toteutettujen toimenpiteiden suhdetta kestävän kehityksen strategian mukaisiin tavoitteisiin keskeisen ongelman muodostaa selkeän ohjelmateorian
puute, joka kytkisi kestävän kehityksen strategian tavoitteet ja valitut toimenpiteet
toisiinsa. Kestävän kehityksen strategiassa tällainen tarkastelu olisi erityisen arvokasta, koska sillä pystyttäisiin yhteen sovittamaan eri hallinnonalojen toimenpiteitä
eri tavoitealueilla. Vähintäänkin sillä pystyttäisiin identifioimaan ristiriitaisuuksia,
päällekkäisyyksiä ja puutteita hallinnonalojen toimenpiteissä.
Toimenpiteiden ja tavoitteiden systemaattinen analyysi toi hyvin myös esiin kestävän kehityksen strategia-asiakirjaan liittyviä rakenteellisia haasteita. Jo pelkästään
tavoitteiden, tavoitetasojen ja valittujen toimenpiteiden paikantaminen strategian
eri osa-alueilla oli haastavaa (esim. mitkä ovat strategian ”työelämän laatuun” tai
”syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy” liittyvät tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja
tavoitetasot ja kuka on vastuussa minkäkin toimenpiteen toteutuksesta)
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Esimerkkejä ohjelmateoreettisista malleista
Autoveron uudistaminen ja
ajoneuvojen
energiamerkintä-järjestelmä

Joukkoliikenteen
kehittämisohjelma

Uusien henkilöautojen CO2päästö laskee lähelle EU:n
keskimääräistä tasoa

rajoittaminen

Henkilöauto-riippuvaisuuden
väheneminen
Uusiutuvan energian
käytön lisääntyminen

Liikennejärjestelmäj j
suunnittelu ja liikenteen ja
maankäytön
yhteensovittaminen

Ilmastonmuutoksen
hillitseminen
Energiatehokkuuden

Kaupan sijainnin ohjauksen
tehostaminen

paraneminen
i

Alueidenkäyttö-tavoitteiden
tarkistaminen

Kansallisen metsäohjelman
toimeenpano

Kasvihuonepäästöjen

Kestävien
tuotantotapojen
edistäminen
d
Puuperäisen energian ja muun
bioenergian käytön
lisääntyminen

Haitallisiin vaikutuksiin
sopeutuminen

Bioenergian
Bi
i käytön
kä tö
edistäminen
Energiaohjelmat eri
toimialoilla

Hallinnon
vuorovaikutuskäytäntöjen
kehittäminen

Demokratiakasvatusta tukevat
materiaalit

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan
neuvottelukunnan toiminnan
käynnistäminen

Demokratiapolitiikan
valmistelu
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Energian käytön
tehostumuminen

Kansalaisten kanssa
toteutettavaan
vuorovaikutukseen liittyvän
osaamisen ja asiantuntemuksen
vahvistaminen ministeriöissä

Aktivoitiin vaikuttamista
koskevaa keskustelua
koululuokissa ja kannustettiin
lapsia ja nuoria pohtimaan omia
vaikutusmahdollisuuksiaan

Foorumi julkisen vallan ja
kansalaisyhteiskunnan
vuorovaikutuksen foorumiksi

Kansalaisyhteiskunnan ja
epämuodollisen
kansalaistoiminnan
toimintaedellytysten
vahvistamiseen,
h
verkkodemokratiaan,
kansalaiskasvatukseen ja
hallinnon prosessien ja
toimintatapojen kehittämiseen
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Kansalaisvaikuttamisen
edistäminen

Vesiensuojelun
suuntaviivat 2015
Itämeren suojeluohjelman
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Selonteko
Itämeripolitiikasta

Itämerta koskevan politiikan
kehittäminen

Manner-Suomen
maaseudun kehittämis
kehittämisohjelma 2007-2013

Maa- ja metsätalouden
kkuormituksen
k
vähentäminen
h

Itämerihaasteeseen
osallistuminen
Öljyntorjuntakyvyn
parantaminen

Olemassaolevien Itämeren
suojeluohjelmien ja
strategioiden
konkretisointi ja
toimeenpano
Merikujetusten riskien
vähentäminen
Ravinnepäästöjen
vähentäminen

Itämeren tilan paraneminen

Ympäristötietoisuuden
lisääminen

Arvio
Tarkastelun aikajänteestä johtuen ei useimmilla strategian laadinnan jälkeen
aloitetuilla toimenpiteillä ole vielä voinut olla niillä tavoiteltua vaikutusta. Useilla
keskeisillä osa-alueilla toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vasta useiden vuosien
päästä. Suuremman ongelman muodostaa selkeän ohjelmateorian puute, joka
kuvaisi miten valituilla toimenpiteillä saavutetaan tavoitellut vaikutukset ja määrittelisi eri
osapuolten roolit ja vastuut tässä kokonaisuudessa.
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5 Tulosten ja vaikutusten arviointi

Tulosten ja vaikutusten osalta arvioinnissa on tarkasteltu seuraavia kysymyksiä:
1.

Miten kestävän kehityksen strategian tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena ja teemoittain?

2.

Mitä strategian tavoitteiden edistäviä tuloksia strategiatyö on tuottanut?

3.

Mikä on kestävän kehityksen tila Suomessa ja miten se on kehittynyt?

5.1

Strategian tavoitteiden toteutuminen
Arvioinnin kohde
Tässä luvussa on tarkasteltu kestävän kehityksen strategian tavoitteiden toteutumista
tavoitealuittain. Kustakin tavoitealueesta on esitetty kestävän kehityksen strategiassa
määritelty tavoitetaso (mikäli sellainen on), YM:n tuottamaan indikaattoriaineistoon
sekä muuhun tilasto- ja tutkimusaineistoon perustuvat havainnot tavoitealueeseen
liittyen sekä johtopäätökset tavoitteiden toteutumisen tasosta.

Havainnot tavoitealueittain
Kasvihuonepäästöjen rajoittaminen
Tavoite
Kestävän kehityksen strategian mukaan ”Suomi vähentää johdonmukaisesti ja määrätietoisesti hiili-intensiteettiä ja selvittää, miten pitkällä aikavälillä päästään eroon
fossiilisten polttoaineiden ympäristöä kuormittavasta käytöstä”. Teollisuusmaiden
yhteisenä tavoitteena on Kioton pöytäkirjan mukaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna vuosina 2008–2012.
EU:n sisäisen taakanjaon mukaan Suomi sitoutuu vakiinnuttamaan päästönsä vuoden 1990 tasolle.
Havainnot
Suomen energia- ja ilmastopoliittinen strategia valmistui marraskuussa 2005, ja siinä
linjataan suunnitelmat Suomea koskevien kansainvälisten velvoitteiden toimeenpanemiseksi kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi Kioton sitoumuskaudella vuosina
2008–2012. Strategiassa panostetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon,
energiansäästöön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Tämän lisäksi valtio
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hankkii Kioton pöytäkirjan sallimia päästöyksiköitä ns. joustomekanismeilla. Strategiassa linjatuilla toimenpiteillä sekä joustomekanismeilla, mukaan lukien EU:n päästökauppa, Suomi täyttää sille asetetut ja hyväksytyt velvoitteet. Muutoin Suomen kasvihuonekaasupäästöt ylittäisivät Kioton pöytäkirjan velvoitteen noin 15 prosentilla.
Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat vaihdelleet vuosittain. Vaihtelua selittää
pääasiassa tuontisähkön ja kotimaassa fossiilisilla polttoaineilla sekä turpeella tuotetun lauhdesähkön määrä energiankäytössä. Suunta on ollut nouseva, mutta kasvu
on kuitenkin hitaampaa kuin kansantuotteen kasvu. Vuonna 2005 kasvihuonekaasupäästöt olivat poikkeuksellisen alhaiset metsäteollisuuden työnseisauksen ja runsaan
tuontisähkön määrän vuoksi. Tämän jälkeen päästöt ovat taas palanneet Kioton
tavoitetason yläpuolelle. Vuonna 2007 Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat 78,5
miljoonaa tonnia CO2-ekvivalentteina ilmaistuna. Tämä ylittää noin reilulla kymmenellä prosentilla Kioton pöytäkirjan velvoitekauden (2008-2012) tavoitetason.
Kuviossa 7 on kuvattu tarkemmin Suomen kasvihuonepäästöjen jakautumista
sektoreittain. Kuten kuviosta käy ilmi, energian kulutus tuottaa kansallisesti yli 80
prosenttia kasvihuonepäästöistä. Energian tuotannon osuus päästöistä on tässä sektorissa merkittävin.

Kuvio 6. Kasvihuonekaasupäästöt. Lähde: Tilastokeskus.

Energian tuotanto 48 %

Jäte 3 %
Maatalous 7 %
Liuottimien ja muiden
tuotteiden käyttö 0,1 %
Teollisuusprosessit 9 %

Energia
81%

Teollisuuden oma
energiantuotanto,
rakentaminen 18 %
Liikenne 23 %
Kotitaloudet, palvelut 8 %
Haihtumapäästöt 0,3 %
Muut 2 %

Kuvio 7. Suomen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuonna 2007. Lähde: TIlastokeskus, 2009.
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Kuvio 8.

Valtioneuvoston ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevassa selonteossa (Kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä Suomea, 2009) todetaan, että valtioneuvosto asettaa
pitkän aikavälin tavoitteeksi Suomen kansallisten päästöjen leikkaamisen vähintään
80 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tavoite merkitsee sitä,
että vuonna 2050 Suomi voi tuottaa päästöjä enintään noin 14 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia eli suunnilleen saman verran kuin liikenne tuottaa nykyään
yksin. Jos EU pitäytyy tavoitteessaan leikata päästöjä 20 prosenttia vuoden 1990
tasosta vuoteen 2020, niin vuoden 2007 tasosta vuoteen 2020 tarvittaisiin Suomessa
keskimäärin 2,6 prosentin vuotuiset päästövähennykset. Tästä eteenpäin valtioneuvoston asettaman vision saavuttamiseksi päästövähennysten tulisi olla ajanjaksolla
2020-2050 4,5 prosenttia vuositasolla. Jos taas EU sitoutuu päätöksessään tiukempaan,
30 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2020 mennessä, Suomessa tarvittaisiin
noin 3,8 prosentin vuotuiset vähennykset vuoteen 2020 mennessä ja siitä eteenpäin 4,1
prosentin vuotuiset leikkaukset. Alla olevassa kuviossa on esitetty valtioneuvoston
visio ja eri skenaariot EU:n päätösvaihtoehdot huomioiden.1

Johtopäätökset
Energiaennakon mukaan vuoden 2008 päästöt pienenevät hieman alle Kioton pöytäkirjan tavoitetason. Keskeisenä syynä tähän on taloudellinen taantuma.

Energiatehokkuuden lisääminen
Tavoite
Kestävän kehityksen strategian mukaan: ”Nykyisten energiansäästötoimien tehostamisella ja uusilla säästötoimilla tavoitellaan viiden prosentin lisäsäästöä energiankulutuksessa vuoteen 2015 mennessä verrattuna tilanteeseen ilman uusia toimia.
Pitkällä aikavälillä tavoitteena on pysäyttää primäärienergian kokonaiskulutuksen
kasvu ja kääntää se laskuun.”
1 Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea,
2009
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Havainnot

*ennakkotieto
Kuvio 9. Energian kokonaiskulutus 1960-2008. Lähde: Tilastokeskus.

Energian kokonaiskulutus laski vuonna 2005 yhdeksän prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna. Lasku johtui teollisuuden pienentyneestä energiatarpeesta, johon vaikutti
metsäteollisuuden työnseisaus ja Pohjoismaiden hyvästä vesitilanteesta johtunut
sähkön nettotuonnin nousu. Tämän jälkeen kulutus taas nousi uudelleen, mutta laski
jälleen vuonna 2008 viisi prosenttia teollisuustuotannon supistumisen ja lämpimän
sään vuoksi. Suomessa metsäteollisuuden tuotantomäärät vaikuttavat merkittävästi
sekä energian kokonaiskulutukseen että uusiutuvan energian osuuteen kokonaiskulutuksesta.
Kokonaiskulutuksen rakenne on pysynyt samankaltaisena jo parinkymmenen
vuoden ajan. Tilastokeskuksen energiaennakon mukaan vuonna 2008 fossiilisten
polttoaineiden osuus oli 46 prosenttia ja uusiutuvien energianlähteiden osuus 27
prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Ydinenergialla tuotetaan 17 prosenttia
energiasta ja turpeella 6 prosenttia. Muut energian-ähteet, mukaan lukien sähkön
nettotuonti, kattavat 4 prosenttia kokonaiskulutuksesta.
Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman laaja-alaisen energiatehokkuustoimikunnan tehtävänä oli arvioida ja ehdottaa toimenpiteitä, joilla saadaan aikaan 37 TWh
säästö energian loppukulutukseen ja 5 TWh sähkön säästö vuoteen 2020 mennessä.
Toimikunnan mietinnössä on esitetty seuraavat toimenpiteet, joille toimikunnan
tekemien vaikutusarvioiden perusteella on voitu laskea suurimmat vuotuiset energiansäästöt vuoteen 2020 mennessä.
•

Uuden henkilöajoneuvoteknologian käyttöönotolla ja olemassa olevan
ajoneuvokannan uusiutumisen nopeuttamisella säästetään 8,5 TWh vuonna
2020. Lukuun sisältyvät myös sähköautot. Keskeisiä toimenpiteitä tavoitteen
saavuttamiseksi ovat ajoneuvoverotuksen porrastaminen, autoveron porrastuksen vaikutusta tukevan seurannan kehittäminen sekä henkilöautojen
energiatehokkuusmerkintöjen käyttöönotto.

•

Uudisrakentamisen energiamääräysten lähivuosina toteutettavilla tiukentamisilla ja korjausrakentamiseen ulotettavilla vaatimuksilla energiankulutus
vähenee 4,9 TWh vuoteen 2020 mennessä.

•

Aiempaa huomattavasti haastavammilla ja laaja-alaisemmilla energiatehokkuussopimuksilla yhdistettynä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan saadaan aikaan päästökauppasektorien ulkopuolisilla aloilla 2,8 TWh säästö vuonna 2020.
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•

Koneiden ja laitteiden energiatehokkuusvaatimuksilla saadaan säästöä vähintään 2,1 TWh, joista kotitalouslaitteiden osuus on yli puolet.

Edellä esitellyillä toimenpiteillä on energiatehokkuustoimikunnan arvioiden mukaan
mahdollista saada aikaan noin 18,3 TWh säästöt, mikä on noin puolet asetetusta
tavoitteesta. 2
Johtopäätökset
Suomessa energiankulutus on asukasta kohden laskettuna EU-maiden korkeimpia.
Energiankulutusta lisää kylmä ilmasto, harva asutus, runsaasti energiaa kuluttava
teollisuus ja korkea elintaso. Taloustaantuma vähensi vuoden 2008 energiankulutusta
merkittävästi. Marraskuussa kaikkien teollisuuden päätoimialojen tuotanto kääntyi
laskuun. Metsäteollisuuden tuotanto oli koko vuoden laskussa, mikä erityisesti laski
sähkönkulutusta.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen
Tavoite
Kestävän kehityksen strategian mukaan: ”Uusiutuvien energialähteiden ja biopolttoaineiden osuutta energian kokonaiskulutuksesta pyritään lisäämään merkittävästi
tulevien 10-15 vuoden aikana. Tavoitteena on, että metsätähteestä tehdyn hakkeen,
peltobiomassojen, kierrätyspolttoaineiden sekä biokaasun osuus primäärienergiasta
ainakin kolminkertaistuu vuoden 2004 noin kahdesta prosentista yli kuuteen prosenttiin 15-20 vuoden aikana.”
Havainnot
Suomi on maailman johtavia maita uusiutuvien energialähteiden ja erityisesti bioenergian hyödyntämisessä. Kansallisen ilmastostrategian tavoitteena on kuitenkin
edelleen lisätä uudistuvien energialähteiden käyttöä ja osuutta energian kulutuksesta. Uusiutuvista energiamuodoista saadaan tällä hetkellä noin neljännes Suomen
energian kulutuksesta. EU:n asettamat tavoitteet edellyttävät kuitenkin, että Suomi
nostaa uusiutuvan energian osuuden 38 prosenttiin loppukulutuksesta vuoteen 2020
mennessä. Suomessa käytetystä uusiutuvasta energiasta noin 80 prosenttia koostuu
bioenergiasta, joka koostuu pääasiassa metsäteollisuuden sivutuotteista. Bioenergian
käytön määrällinen kasvu onkin vahvasti riippuvaista metsäteollisuuden toiminnasta ja metsäteollisuuden rakennemuutosten johdosta syntyvä kansallisen tuotannon
väheneminen merkitsee sitä, että korvaavia uusiutuvia energiamuotoja pitäisi pystyä
lisäämään merkittävästi tulevaisuudessa.
Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman syöttötariffiryhmän mietinnössä todetaan,
että: ” Vuonna 2006 uusiutuvilla energialähteillä katettiin energian loppukulutuksesta 93 TWh. Tähän tarvittaisiin noin 25 TWh lisäystä vuoteen 2020 mennessä, jotta
ilmasto- ja energiastrategian asettama tavoite saavutettaisiin. Tuulivoiman osuus
tarvittavasta lisäyksestä olisi tällöin noin 24 %, jos biokaasulla tuotettaisiin sähköä
noin 6 TWh.Biokaasun osuus tarvittavasta lisäyksestä olisi noin 1 %, jos biokaasulla
tuotettaisiin sähköä noin 0,15 TWh ja lämpöä toiset 0,15 TWh vuonna 2020.” 3

2 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö – Ehdotus energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiksi, 2009
3 Syöttötariffiryhmän loppuraportti. Ehdotus tuulivoimalla ja biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffiksi, TEM, 2009.
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Kuvio 10. Uusiutuvien energialähteiden käyttö. Lähde: TIlastokeskus.

Johtopäätökset
Metsäteollisuuden tuotannon vähentymisestä johtuen korvaavien uusiutuvien energiamuotojen tehokkaampaan käyttöön ja siihen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan tulee panostaa entistä enemmän. Käytännössä panostusta tulee lisätä
vesivoimaa, tuuli- ja aurinkoenergian, lämpöpumppujen, biokaasujen, kierrätyspolttoaineiden sekä liikenteen biopolttonesteiden osuutta kasvattamalla.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Tavoite
Kestävän kehityksen strategian mukaan: ”Suomen luonnon monimuotoisuuden
köyhtyminen pysäytetään vuoteen 2010 mennessä ja Suomen luonnontilan suotuisa
kehitys vakiinnutetaan vuosien 2010–2016 aikana.”
Havainnot
Suomessa suurin ihmisen toiminnan aiheuttama vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen tulee tehokkaasta metsänhoidosta ja maataloudesta. Viimeisimmän Suomen
lajien uhanalaisuus –arvioinnin (2000) mukaan kaikkiaan noin 10 prosenttia Suomen

Kuvio 11. Suomen uhanlaiset lajit eri elinympäirstöissä. Lähde: Suomen biodiversiteettiohjelman
arviointi 2005.
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hyvin tunnetuista eliölajeista on uhattuna. Uhanalaisista lajeista 37 prosenttia on
metsälajeja ja 28 prosenttia maaseudun perinneympäristön lajeja. Myös rantarakentaminen ja liikenne vaikuttavat merkittävästi luontoon ja sen monimuotoisuuteen.
Vuotta 2010 koskevan asiantuntija-arvion mukaan uhanalaisten lajien määrä kasvaa
kaikissa elinympäristöissä. Suurinta kasvu on metsissä ja maatalousympäristöissä.
Johtopäätös
Tavoitetasoa koskevaa ajankohtaista indikaattoritietoa ei vielä ole saatavilla. Uusi
uhanalaisuusarvio julkaistaan vuonna 2010. Uhanalaisten lajien määrä tulee asiantuntija-arvioiden mukaan kasvamaan 2010 saakka.

Kestävien tuotantotapojen edistäminen
Tavoite
Kansantalouden kestävien tuotantotapojen edistämisessä pyritään absoluuttiseen
irtikytkentään ympäristökuormituksen sekä energian ja luonnonvarojen käytön osalta. Absoluuttisella irtikytkennällä tarkoitetaan sitä, että Suomen talouden kasvaessa,
aiheutetut ympäristöhaitat vähenevät tai eivät ainakaan kasva. Tavoitteeksi on kuitenkin asetettu talouden kasvun myötä tapahtuva ympäristöhaittojen väheneminen.
Tätä pyritään tehostamaan lisäksi tavoitteella, jonka mukaan uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään mahdollisimman ekotehokkaasti.
Havainnot
Ympäristökuormituksen osalta happamoittavien päästöjen (rikin ja typen oksidit)
on laskenut tasaisesti 1990-luvun alusta. Erityisesti rikkipäästöjen vähentyminen on
ollut merkittävää ympäristösäädösten tiukentumisesta johtuen. Typen oksidien osalta
väheneminen ei ole ollut niin merkittävää, sillä suurin osa päästöistä syntyy liikenteen
aiheuttamana. Uusien ajoneuvotekniikoiden ja pakokaasujen puhtausvaatimuksien
vaikutuksia on heikentänyt liikennemäärien kasvu.
Vesistöjä rehevöittävien päästöjen osalta merkittävimmät aineet ovat fosfori ja
typpi. Fosforipäästöjen aleneminen on ollut seurausta kunnallisten jätevesipuhdistamojen saneerauksista sekä pienempien puhdistamojen sulkemisesta tai liittämisestä
osaksi suurempia puhdistamoja. Typpipäästöjä ei kuitenkaan ole saatu alenemaan
vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaisesti. Fosforipäästöjen väheneminen on kuitenkin vesien tilan kannalta tärkeintä.

Kuvio 14. Happamoittavien ja rehevöittävien päästöjen ja kasvihuonekaasupäästöjen suhde talouskasvuun 1990–2006. Lähde: Tilastokeskus.
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Kuvio 15. Suomen kansantalouden kasvihonekaasupästöjen (124 milj. tnCO2 elv) jakautuminen eri
osakokonaisuuksiin vuonna 2005. Lähde: Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristävaikutusten arviointi ENVIMAT-mallilla, 2009, Suomen ympäristökeskus.

Kuvio 16. Energian ja luonnonvarojen käyttö suhteessa talouskasvuun 1975-2007. Lähde: TIlastokeskus, Thule-instituutti.

Hiilidioksidipäästöistä suurin osa syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa ja liikenteessä. Hiilidioksidipäästöjen määrä on vaihdellut 2000-luvulla. Vuodet 2005 ja 2008 ovat olleet selviä poikkeusvuosia, johtuen vuoden metsäteollisuuden työnseisauksista ja taloudellisesta taantumasta.
Energian ja luonnonvarojen käytön suhdetta bruttokansantuotteen kasvuun kuvaavat tilastot osoittavat, että energian ja luonnonvarojen kokonaiskulutuksen kasvu
on ollut talouden kasvua hitaampaa.
Suomen luonnonvarojen käytön kehitystä tarkasteltaessa otetaan huomioon sekä
kotimaiset että tuonnin suorat panokset ja piilovirrat. Suorat panokset yhdessä kotimaisten piilovirtojen kanssa muodostavat kotimaan ympäristökuormituksen pohjana
olevan ainemäärän. Tämän lisäksi tulee kokonaisvaltaisessa tarkastelussa tulee huomioida myös tuonnin piilovirrat, jotka muodostuvat tuontituotteiden valmistukseen
ulkomailla käytetyistä tuotteen ainesmäärään sisältymättömistä suorista panoksista
ja piilovirroista. Tuonnin piilovirrat ovatkin pitkään olleet eniten kasvava ryhmä.
Pienestä notkahduksesta huolimatta, tuonnin piilovirrat ovat lähteneet vuoden 2006
jälkeen edelleen kasvuun.
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Kuvio 17. Suomen luonnonvarojen käytön kehitys 1970-2007. Lähde: Thule-instituutti (2009),.

Suomen ympäristökeskuksen kansantaloutemme materiaalivirtojen ympäristövaikutuksia ENVIMAT-mallilla tarkastelevassa raportissa todetaan, että: ” Tehdyn analyysin perusteella Suomi käyttää massamääräisesti suunnilleen yhtä paljon luonnonvaroja ulkomailta kansantalouden käyttöön kuin mitä se hyödyntää kotimaisia luonnonvaroja. Runsas puolet Suomen kansantalouden luonnonvarojen kokonaiskäytöstä
palvelee vientiä. Suurimmat kotimaiset virrat syntyvät rakennusmineraaleista (34 %)
ja ulkomailla metalliteollisuuden malmeista (22 %).4
Suomen käyttämät kulutusperusteiset materiaalivirrat ovat kansainvälisessä vertailussa suuria suuren rakentamisen materiaalikäytön johdosta. Suomen suuret materiaalivirrat perustuvat materiaali-intensiiviseen tuotantorakenteeseen, viennin suureen osuuteen ja runsaaseen luonnonvarojen käyttöön väylä- ja talonrakentamisessa.
Johtopäätös
Ympäristökuormitusten osalta näyttää siltä, että absoluuttinen irtikytkentä on saavutettu. Energian ja luonnonvarojen käytön osalta on saavutettu suhteellinen irtikytkentä, eli energian ja luonnonvarojen käytön kasvu on talouden kasvua hitaampaa.
Tavoiteltua absoluuttista irtikytkentää ei ole toistaiseksi havaittavissa. Vuonna 2008
alkaneen globaalin taloustaantuman myötä Suomen luonnonvarojen käytön kehitys
tulee laskemaan. Taantuman jälkeinen kehitys riippuu pitkälti sen vaikutuksista
tuotantorakenteisiin ja markkinoihin.

Kulutustottumusten muuttaminen
Tavoite
Kestävän kehityksen strategian mukaan: ”Materiaali-intensiivisestä kulutuksesta
siirrytään kohti palvelujen käyttöä, esimerkiksi korjaamista, huoltoa, vuokraamista ja
kulttuuripalveluja Samalla etsitään uusia keinoja, joiden avulla yritykset ja kuluttajat
voisivat yhdessä kehittää uusia ympäristöä säästäviä palveluja ja vaikuttaa tuotteiden
ympäristöominaisuuksiin.”

4 Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT-mallilla, 2009,
Suomen ympäristökeskus
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Havainnot
Kulutustottumusten muutosta voidaan pyrkiä seuraamaan mm. palvelutuotteiden
osuudella kotitalouksien kulutusmenoista, sillä palvelutuotteiden käyttöä pidetään
tavaroita ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona. Tilastot osoittavat, että palvelujen
käyttö on pysynyt melko lailla samalla tasolla koko 2000-luvun ajan, vaikka ihmisten
ympäristötietoisuus ja asenteen ovat muuttuneet parempaan suuntaan.

Kuvio 18. Palvelusuoritteiden osuus kotitalouksienkulutusmenoista 1975-2007. Lähde: Tilastokeskus.

Suomen ympäristökeskuksen tekemän Suomen kansantalouden materiaalivirtojen
ympäristövaikutusten -arvioinnin johtopäätöksissä todetaan, että palveluiden tuotanto aiheuttaa kuitenkin yli neljänneksen Suomen kansantalouden elinkaarisista
kasvihuonekaasupäästöistä. Vaikka palveluiden tuotannon päästöintensiteetti (päästö rahallista tuotosta kohden) on alhaisempi kuin teollisuustuotteilla, johtuvat suuret
haittavaikutukset palveluiden suuresta käyttömäärästä. Eniten käytettyjen palveluiden tuotanto, kuten asuminen, tukku- ja vähittäiskauppa, koulutus ja terveydenhuolto, aiheuttavatkin suurimpia teollisuudenaloja vastaavat kasvihuonekaasupäästöt.
Johtopäätös
Kulutustottumusten muutoksessa ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Palvelusuoritteiden osuus kotitalouksien kulutusmenoista ei indikaattorina
ole täysin validi, sillä palvelujen osuus pitää sisällään myös sellaisen palvelutarjonnan, jonka ympäristökuormitus voi olla merkittävästi haitallinen. Kulutustottumusten muuttaminen asenteita ja tietoisuutta muuttamalla vaikuttaakin riittämättömältä
eikä riittäviä taloudellisia ohjauskeinoja ole hyödynnetty.

Itämeren tilan parantaminen
Tavoite
Kestävän kehityksen strategiassa Itämeren tilan parantamista pyritään edistämään
olemassa olevia Itämeren suojeluohjelmien ja strategioiden konkreettisuutta sekä
toimeenpanoa tukemalla sekä aloitteellisella toiminnalla yhdessä muiden Itämeren
maiden ja Euroopan unionin kanssa ravinnepäästöjen ja merikuljetusten riskien vähentämiseksi.
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Havainnot
Suomen osuus Itämeren ravinnekuormasta on vuosien 2001-2006 välisenä aikana
ollut noin 10 prosenttia Itämeren kokonaiskuormituksesta. Vuositason kuormitus
koostuu noin 4600 tonnista fosforia sekä 50 000 tonnista typpeä. Baltic Action Planin
(BSAP) puitteissa Suomi on sitoutunut vähentämään vuosittaisia fosforipäästöjä 150
tonnilla ja typpipäästöjä 1200 tonnilla.
Itämeren tilan parantamiseen liittyvä indikaattoritieto on monesti jäänyt pitkälti
erilaisten haittojen määrälliseen seurantaan. Kestävän kehityksen sektoritutkimuksen
neuvottelukunnan tekemä yhteisselvitys (The economics of the state of the Baltic Sea:
Pre-study assessing the feasibility of a cost-benefit analysis of protecting the Baltic Sea
ecosystem) esittää raportin johtopäätöksissä kustannus-hyöty –laskelmien hyödyntämistä Itämeren tilan parantamiseen liittyvän ympäristöpolitiikan implementoinnissa.
Raportissa todetaan, että: ” Kustannushyötyanalyysia voidaan käyttää apuna Itämeren ympäristöpolitiikan valmistelussa. Ekosysteemipalveluiden rahamääräisellä
arvottamisella voidaan perustella suojelun kannattavuutta ja siten luoda kannusteita
palveluiden ylläpitämiselle ja suojelulle. Suojelutoimenpiteiden tuloksiin liittyy suuri
epävarmuus, joka tulisi kyetä kommunikoimaan kansalaisille ja päätöksentekijöille,
jotta toimenpiteisiin ryhdyttäisiin ajoissa. Myös nykyisiä politiikan ohjauskeinoja
Itämeren suojelemiseksi (lainsäädäntö, verot, tuet) tulisi arvioida kriittisesti ja tutkia ja suunnitella vaihtoehtoisia keinoja (päästökauppa, vapaaehtoiset sopimukset).
Kustannushyötyanalyysia voidaan käyttää myös osoittamaan, ylittävätkö suojelun
hyödyt kustannukset pitkällä tähtäimellä. Itämeren alueen valtioiden yhteinen etu on,
että meriekosysteemin hyvä tila saavutetaan yhteistyöllä pienimmin kustannuksin.” 5

Ihmisen aiheuttama ravinnekuormitus Itämereen 2000-2006
Fosforipäästöt itämereen

Typpipäästöt Itämereen

1%

2%
1%
4%

5%

0%
12 %

18 %

6%

6%

3%

8%

10 %

5%

1%

4%

60 %

54 %

Yhdyskunnat

Teollisuus

Kalankasvatus

Maatalous

Metsätalous

Haja-asutus

Hulevedet

Turvetuotanto

Laskeuma

Kuvio 19. Ihmisten aiheuttama ravinnekuormitus Itämereen 2000-2006. Lähde Suomen ympäristökeskus.

5 The economics of the state of the Baltic Sea: Pre-study assessing the feasibility of a cost-benefit analysis
of protecting the Baltic Sea ecosystem, Sektoritutkimuksen neuvottelukunta: kestävä kehitys, 2009
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Johtopäätökset
Vaikka Suomen osuus koko Itämeren fosfori- ja typpikuormituksesta onkin pieni, se
on vaikutusalueellaan rannikolla ja sisäsaaristossa merkittävä rehevöitymisen syy.
Maatalous on merkittävin yksittäinen Itämereen kulkeutuvan ravinnekuormituksen lähde. Maatalouden merkittävyyttä kuormittajana korostaa se, että pistemäisten
kuormituslähteiden, kuten teollisuuden ja kalankasvatuksen osuus päästöistä on
pienentynyt. Fosforin poisto yhdyskuntajätevesistä on Suomessa tehokasta ja vain
pieni osa fosforikuormasta on peräisin jätevesistä.

Monikeskuksinen ja verkottuva aluerakenne
Tavoitteet
Kestävän kehityksen strategian mukaan: ”Aluerakenteen kehittämisessä lähtökohtana ovat Suomen alue-, seutu- ja yhdyskuntakehityksen voimavarojen tasapainoinen
kehittäminen. Tavoitteena on monikeskuksisuus, eli vahvan, yhtenäisen ja työnjaossa
toimivan kaupunkiverkoston vahvistaminen siten, että eri keskukset ja alueet tukevat
toinen toisiaan.”
Havainnot
Aluerakenteen kehittymistä on voitu seurata alueellisen väestönmuutoksen tilastoja
seuraamalla. Määrällisesti ja suhteellisesti tarkasteltuna 2000-luvun alkupuoli oli
muuttojen määrän suhteen maassamuuttohistoriamme suurinta aikaa.
Suomen väestön alueellisessa jakautumisessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosikymmeninä. Väestöä on runsaasti siirtynyt maaseudulta kaupunkeihin
ja niiden lähiympäristöön. Voimakkaimmin ovat kasvaneet suurimpien kaupunkiseutujen keskustaajamat. Harvaan asuttu maaseutu menettääkin asukkaitaan eniten.
Eniten väestöä on lähtenyt kylistä, pienkylistä ja haja-asutusalueilta. Taajamien väestömäärän kasvu johtuu sekä muuttoliikkeestä että siitä, että valmiiksi olemassa oleva
asutus sulautuu laajeneviin taajamiin. Vaikka väestö keskittyy suuriin taajamiin, ei
yhdyskuntarakenne välttämättä tiivisty. Väestöä on siirtynyt kaupunkeja ympäröiviin
harvaan asuttuihin taajamiin. Alhaisen asukastiheyden alueille on vaikea järjestää
kilpailukykyistä joukkoliikennettä.
Alueellinen väestönmuutos kuvaa maan sisäistä muuttoliikettä. Indikaattori perustuu yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) tietoihin. Alueet on indikaattorissa jaettu kuuteen luokkaan: harvaan haja-asutukseen, pienkyliin, kyliin sekä
kolmeen erikokoiseen taajamaluokkaan. Suurimpaan taajamaluokkaan on valittu
suurimmat keskustaajamat, joissa oli vuonna 2005 yli 100 000 asukasta.

Kuva 20. Alueellinen väestönmuutos 1980–2005. Lähde: SYKE/YKR.
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Johtopäätökset
Alueelliset erot ovat viime vuosina kasvaneet. Väestö on yhä enemmän keskittynyt
kaupunkeihin ja niiden lähialueille ja maaseudulla väestö on vähentynyt. Väliin jäävien seutujen kehitysnäkymät ovat heikommat. Kasvualueilla nuorten osuus väestöstä
on suurempi ja muuttotappioalueilla väestö vanhenee. Myös tuotanto ja työllisyys
ovat vahvasti keskittyneet.
Aluerakenteen kehittämistä kuvaavalle tavoitteelle ei ole olemassa riittävän hyviä
indikaattoreita, jolla muuttoliikkeen ja sitä kautta yhdyskuntasuunnittelun vaikutuksia pystyttäisiin tarkoituksenmukaisesti arvioimaan. Kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta pelkkä alueellisen väestönmuutoksen määrän seuraaminen ei ole
riittävä indikaattori.

Toiminnallisesti monipuoliset ja rakenteellisesti
eheät yhdyskunnat sekä hyvä elinympäristö
Tavoite
Tiivis yhdyskuntarakenne on kestävän kehityksen kannalta tärkeää, sillä se vähentää liikennettä, säästää energiaa sekä taajamien ulkopuolisia luontoalueita. Tiiviille
yhdyskuntarakenteelle on ominaista, että päivittäiseen arkeen kuuluvat peruspalvelut sijaitsevat mahdollisimman lähellä asukkaita. Kestävän kehityksen strategiassa
todetaan, että: ” Päivittäistavaroiden saatavuus pyritään turvaamaan kaupunkien ja
maaseudun eri alueilla siten, että samalla pyritään vähentämään autoriippuvuutta.”
Havainnot
Yhdyskuntarakenteen muutokset tuovat erilaisia haasteita eri asukasryhmille. Palvelujen saavutettavuuden osalta tärkeimpiä kohderyhmiä ovat lapsiperheet ja vanhusväestö. Erityisesti väestön ikääntyminen tuo haasteita yhdyskuntarakenteen suunnittelulle taajama-alueilla, sillä erityisesti kauppapalvelut vähenevät voimakkaasti
haja-asutusalueilla. Kehitys on viemässä myös kohti muutosta, jossa asuinalueiden
ulkopuolelle sijoitettujen kaupan suuryksiköiden määrä kasvaa, jolloin vanhusten,
vammaisten, lasten ja autottomien on vaikea saavuttaa tarvitsemiaan peruspalveluja.
Etäisyys kotoa palveluihin vuosina 1999 ja 2004

Terveyskeskus 1999
Terveyskeskus 2004
Taajama 1999
Taajama 2004

< 0,5 km

Kirjasto 1999
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2 - 10 km

Kioski 1999
Kioski 2004

> 10 km

Päivittäiskauppa 1999
Pävittäiskauppa 2004
Postilaatikko 1999
Postilaatikko 2004
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Kuva 21. Etäisyys kotoa
palveluihin vuosina
1999
ja 2004. Lähde: Tilastokeskus.
Lähde:Tilastokeskus,
Haastatteluja tutkimuspalvelut
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Kuva 22. Etäisyyskiä kotoa palveluihin 2003 ja 2008. Lähde: Valtiovarainministeriö.

Etäisyyden kasvaminen voi olla seurauksia monista samanaikaisista kehityskuluista.
Yhdyskuntarakenne hajautuu, palvelut keskittyvät ja/tai hajaantuvat. Myös palvelujen käyttötottumukset muuttuvat. Toiset palvelut halutaan saada lähipalveluina ja
toiset voivat sijaita kauempana ilman, että siitä aiheutuu haittaa. Esimerkiksi internetin kautta saavutettavat palvelut vähentävät tarvetta tiettyjen palvelujen läheiselle
sijainnille. Esimerkiksi verkkokaupoissa tehtävät ostokset voivat tulevaisuudessa
muuttaa liikkeiden ja postien sijainnin merkitystä.
Johtopäätökset
Etäisyys kotoa palveluihin on indikaattoritiedon perusteella muuttunut. Alle 0,5 kilometrin päässä palveluista asuvien määrä on vähentynyt kaikkien peruspalveluiden
osalta. Sen sijaan 2–10 kilometrin etäisyydellä palveluista asuvien määrä on lisääntynyt kaikkien peruspalveluiden osalta. Julkisia palveluja koskevan laatubarometri
tukee havaintoa, että etäisyydet palveluihin kaiken kaikkiaan ovat kasvaneet. Indikaattoritieto ei kuitenkaan anna riittävää kuvaa yhdyskuntarakenteen muutoksista,
vaan kyseessä saattaa myös olla seuraus palvelusektorin rakennemuutoksista johtuvista keskittämis- ja skaalaetujen hakemisesta. Lisäksi indikaattori ei ota huomioon
(erityisesti lapsiperheiden ja vanhusväestön osalta) kantaa siihen, että mitkä palvelut
ovat tärkeitä lähipalveluina ja mitkä taas voivat sijaita kauempana kotoa ilman, että
siitä aiheutuu merkittävää haittaa.

Elinvoimainen maaseutu ja sen palveluiden turvaaminen
Tavoite
Hallituksen tavoitteena on maaseudun säilyminen asuttuna ja elävänä. Kestävän
kehityksen strategiassa todetaan, että lisäämällä maaseudun elinvoimaisuutta, voidaan lieventää väestön ikärakenteen muutoksen aiheuttamia haittoja ja asutuksen
keskittyvää suuntausta.
Havainnot
Työllisyystilanteen kanssa korreloiva taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien
ja työvoiman ulkopuolella olevien väestöryhmien suhdetta työllisiin. Työllisyystilanteen lisäksi huoltosuhteen kasvuun vaikuttaa erityisesti väestön ikääntyminen.
Maakunnallisesti tarkasteltuna taloudellinen huoltosuhde on raskain muuttotappio-
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Kuva 23. Huoltosuhde maakunnittain 2006. Lähde: TIlastokeskus.

alueilla sekä korkean työttömyyden alueilla. Huoltosuhteen kansallinen keskiarvo
oli vuonna 2006 1,28 henkilöä työssäkäyvää kohti. Heikoin tilanne oli Kainuussa,
Pohjois-Karjalassa sekä Lapissa, jossa taloudellinen huoltosuhde oli yli 1,60 henkilöä
työssäkäyvää kohti. Edullisin huoltosuhde oli vuonna 2006 Ahvenanmaalla sekä
Uudellamaalla.
Johtopäätökset
Huoltosuhde kuvaa hyvin maaseudun elinvoimaisuuden heikkenemistä ja alueellisten erojen kasvamista. Muuttotappioalueilla ja korkean työttömyyden alueilla
taloudellinen huoltosuhde on huomattavasti kansallista keskiarvoa korkeampi.
Taloudellisen huoltosuhteen kasvaessa alueen kuntien verokertymät vähenevät ja
hyvinvointipalvelujen tuottaminen tulee kuntasektorin toimijoille yhä hankalammaksi. Huoltosuhteen alueellinen tasapäistäminen edellyttää työllisyyden tukemista
Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Palvelujen saatavuuden turvaaminen
Tavoitteet
Kestävän kehityksen strategiassa todetaan: ” Julkisten palveluiden saatavuuden turvaamiseksi luodaan kansallinen kuntapolitiikka, jossa huolehditaan kuntatalouden
tasapainoisesta kehittymisestä ja tasataan kuntien keskinäisiä eroja tavoitteena julkisten palveluiden hyvä ja tasa-arvoinen saatavuus koko maassa. Julkisen, yksityisen
ja kolmannen sektorin yhteistyö palvelujen tuottamisessa on jatkossakin välttämätöntä.” Lisäksi strategian mukaan: ”Päivittäistavaroiden saatavuus pyritään turvaamaan kaupunkien ja maaseudun eri alueilla siten, että samalla pyritään vähentämään
autoriippuvuutta.”
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Kuva 24. Kuntalaisten tyytyväisyyys palveluihin kuntakokoluokittain tarkasteltuna vuosina 1996,
2000, 2004. Lähde: Kuntaliitto.

Havainnot
Muuttotappioalueilla korostuvat erityisesti väestön ikääntymisen vaikutukset. Väestön ikääntyminen lisää lähipalveluiden, terveydenhoidon sekä julkisten liikennepalvelujen tarvetta. Kasvukeskuksissa ongelmana sen sijaan on erityisesti lapsiperheiden palveluiden kuten päivähoito- ja koulupalvelujen järjestäminen ja saatavuus.
Indikaattoritiedon perusteella kuntalaisten yleinen tyytyväisyys kuntapalveluihin on
parantunut vuodesta 2000 vuoteen 2004. Sen sijaan tyytyväisyys kuntapalveluihin
on kokonaisuutena vuonna 2004 selvästi alhaisempi kuin vuonna 1996. Pienissä, alle
3000 asukkaan kunnissa, asuvat kuntalaiset ovat tyytyväisimpiä palveluihin, kun taas
isoimmissa, yli 45.000 asukkaan kunnissa, asuvat kuntalaiset ovat tyytymättömimpiä. Kuntakeskuksissa tai kantakaupungissa asuvat kuntalaiset ovat tyytyväisempiä
kunnallisiin palveluihin kuin reuna-alueilla asuvat.
Johtopäätökset
Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin on lisääntynyt 2000-luvun alusta. Merkittävää
on kuitenkin edelleen se, että haja-asutusalueilla sekä erityisesti esikaupungeissa,
lähiöissä tai keskustan reuna-alueilla asuvat kuntalaiset ovat tyytymättömimpiä kunnallisiin palveluihin. Indikaattoridata ei toistaiseksi anna kuvaa siitä, miten kunta- ja
palvelurakenteen uudistamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat vaikuttaneet kuntalaisten tyytyväisyyteen palveluja kohtaan.

Liikennejärjestelmä- ja tietoyhteiskuntapalvelut
Tavoite
Kestävän kehityksen strategian mukaan: ” Autoriippuvuuden ehkäisy ja henkilöautoilun kasvun pysäyttäminen nostetaan liikennesuunnittelun tavoitteeksi ja joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kilpailuasemaa suhteessa henkilöautoiluun parannetaan.”
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Havainnot
Aluerakenteen keskittyminen sekä erityisesti kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautuminen vaikeuttavat liikennejärjestelmän ja peruspalvelujen
ylläpitoa ja kehittämistä. Kasvavat kaupunkiseudut edellyttävät vahvaa joukkoliikennettä, jotta henkilöautoliikennettä voitaisiin vähentää ja näin vähentää sen
tuottamia energiankäyttöön, ilmastoon, ja liikenneturvallisuuteen tuottamia riskejä
ja haittavaikutuksia. Autoistumiseen vaikuttavat työmatkoihin, palvelujen käyttöön
sekä vapaa-ajan viettämiseen liittyvä liikkuminen, mutta myös yleinen varallisuuden
kasvu sekä yksityisautoilua suosivat elämäntavat.
Henkilöautojen liikennesuorite on kasvanut 25 vuoden aikana 35 miljoonasta kilometristä 65 miljoonaan kilometriin. Samassa ajanjaksossa henkilöautojen lukumäärä
on yli kaksinkertaistunut. Joukkoliikenteen osuus kaikesta liikkumisesta on sen sijaan
vastaavalla ajanjaksolla vähentynyt, mikä johtuu yksityisautoilun suosimisen lisäksi
joukkoliikenteen palvelutason heikkenemisestä sekä lisääntyneistä kustannuksista.

*vuodesta 2006
sis. myös moottoripyöräliikenteen

Kuva 25. Suomen henkilöliikenteen kehitys 1960–2008. Lähde: Tiehallinto.

Kuva 26. Asukastiheydeltään kannattavan joukkoliikenteen alueella (yli
20 as./ha) asuvien osuus
kaupunkiseuduttain.
Lähde: SYKE YKR, aineisto TK 2005 Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan
raportissa (15/2009) Verkottuneen aluerakenteen
ominaisuudet – analyysikatsausraportti Osa II.
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Johtopäätös
Henkilöautoilun määrän kasvun pysähtymisestä ei ole todisteita.

Työelämän laatu
Tavoite
Kestävän kehityksen strategiassatodetaan: ” Tavoitteena on parantaa työntekijöiden
työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Työn myönteisten piirteiden vahvistamisella, yksilön työssä kehittymisellä,
urakehityksen ja innovatiivisuuden tukemisella sekä hyvällä johtamisella voidaan
nykyisessä nopeasti muuttuvassa työelämässä paremmin turvata sekä yritysten menestys että työntekijöiden terveys ja hyvinvointi.”
Havainnot
Työelämän laatua on strategiassa pyritty mittaamaan ammattitautien ja työtapaturmien lukumäärää kuvaavilla indikaattoreilla. Ammattitautien ja –tautiepäilyjen lukumäärä on laskenut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ajanjaksolla
1996-2007 tautien ja tautiepäilyjen lukumäärä vähentyi 7700:sta 5300:aan. Työtapaturmien lukumäärä laski myös vuodesta 1998 vuoteen 2005, mutta on lähtenyt sen
jälkeen kasvuun. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia todettiin vuonna 2007
yhteensä 48 kappaletta.

Kuva 27. Ammattitaudit ja tapaturmat työpoaikalla. Lähde: Maaqtalousyrittäjien eläkelaitos.

Työ- ja elinkeinoministeriön kokoamassa työolobarometrissa työn laatua on mitattu neljän ulottuvuuden kautta. Yksittäisiä ulottuvuuksia on kartoitettu useilla kysymyksillä, joista on lopulta laskettu oma tunnusluku. Tulkinnan helpottamiseksi
tunnusluvut on skaalattu “kouluarvosana-asteikolle”, jossa 4 on huonoin ja 10 paras
mahdollinen arvosana. Kuten alla olevasta työolobarometrista voidaan huomata, on
työntekijöiden kokema työn laatu pysynyt melko lailla samana seuranjaksolla 2004–
2008. Vuonna 2008 alkaneen talouslaman vaikutukset eivät vielä työolobarometrissa
näy, sillä vuoden 2008 osalta haastattelut on tehty syys-lokakuussa. Oletettavaa siis
on, että barometrin tulokset heikkenevät merkittävästi vuoden 2009 tuloksissa.
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Tasapuolinen kohtelu työpaikalla
Työpaikan varmuus
Voimavarat (suhteessa vaatimustasoon)
Kannustavuus, innovatiivisuus ja
luottamus
Yleiskeskiarvo

2004

2005

2006

2007

2008

7,59
8,88

7,56
8,81

7,53
8,87

7,60
8,94

7,66
8,81

7,71

7,69

7,66

7,63

7,77

7,81

7,73

7,74

7,79

7,82

8,00

7,92

7,93

7,97

8,01

Lähde: Työolobarometri – lokakuu 2008, työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Johtopäätös
Tapaturmataajuus eli työtunteihin suhteuttu tapaturmien määrä ei ole noussut
2000-luvulla. Kun vahinkojen määrä suhteutetaan tehtyihin työtunteihin, vahinkojen
määrässä ei viime vuosina ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työelämän laatua
mittaavat indikaattorit ovat kokonaisuudessaan kuitenkin vaillinaisia. Pelkästään
ammattitauteja ja työtapaturmia mittaamalla ei pystytä selvittämään työn henkiseen
kuormittavuuteen ja työssä jaksamiseen liittyviä tekijöitä. Tässä arvioinnissa tarkastelua on täydennetty työolobarometrilla. Sen perusteella työelämän laatu on pysynyt
melko vakiona vuosina 2004-2008.

Eri sukupolvien yhteenkuuluvuus
Tavoite
Kestävän kehityksen strategian mukaan: ” Kansallisena tavoitteena tulee olla jatkossakin tulonsiirto- ja palvelujärjestelmä, jonka puitteissa huolehditaan eri ikäryhmien
tarpeista sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta tukevasti.”
Havainnot
Suomen väestö ikääntyy ennusteiden mukaan eurooppalaista keskiarvoa voimakkaammin. Ikärakenteen muutokseen vaikuttavat syntyvyys, kuolevuus sekä muuttoliikenteen kehitys. Väestön ikärakenteen muuttuessa on tärkeää huolehtia sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ja eri-ikäisten kansalaisten hyvinvoinnista, niin

Kuva 28. Väestönkehitys ikäryhmittäin (ennuste 2006–2040). Lähde: Tilastokeskus.
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että kaikkien tarpeet otetaan huomioon. Ikärakenteen muutosta voidaan tasapainottaa maahanmuuttoa tukemalla, mutta sen ei odoteta lyhyellä aikavälillä ratkaisevan
olemassa olevaa epätasapainoa.
Johtopäätös
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomen väestö kasvaa vuoteen 2030 saakka, jonka jälkeen kuolevuus ylittää syntyneiden määrän. Tämän jälkeen mahdollisesta
nettokasvusta vastataan odotetulla maahanmuutolla. Indikaattorina oleva väestönkehitysennuste tarvitsee rinnalleen myös maahanmuuttoa kuvaavia indikaattoreita.
Sinänsä väestönkehitys kuvaa varsin kapeasti tavoitealuetta.

Syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy
Tavoite
Kestävän kehityksen strategiassa todetaan: ” Syrjäytymisen ennaltaehkäisy vakiinnutetaan normaalin toiminnan osaksi sosiaali-, terveys-, koulutus-, ja työllisyyspoliitikoissa. Erityishuomiota kiinnitetään pitkäaikaistyöttömyyteen aktiivisen työvoimapolitiikan uudistamisen kautta. Viime kädessä tutkitaan vaikeasti vajaakuntoisten
pitkäaikaistyöttömien osalta eläkeratkaisuja.” Lapsiperheiden osalta todetaan, että:
”Koulujen osaamista syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja perheiden tunnistamisessa lisätään ja yksilön erityistarpeet huomioivaa kasvatusta kehitetään. Erityistä huomiota kiinnitetään koulutuksen ja työelämän väliseen siirtymävaiheeseen. Tavoitteena on, että kaikki saavat peruskoulun jälkeen ammatillisen tai korkeakoulutuksen.”
Havainnot
Pitkäaikaistyöttömyyden osalta 2000-luvun kehitys on ollut kaksijakoinen. 2000-luvun puolivälistä alkaen pitkäaikaistyöttömien määrä väheni ja työllistämistoimenpiteiden jälkeinen työllistyminen lisääntyi. Hyvä talouskasvu lisäsi työvoiman kysynnän kasvua ja vähensi työttömyyden pitkittymistä. Vuonna 2008 iskenyt taantuma
on vaikuttanut tilanteeseen heikentävästi ja erityisesti työllisyystoimenpiteiltä työttömäksi jääneiden määrä on noussut. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä lähti
vuonna 2008 jyrkkään kasvuun.

Kuva 29. Vaikeasti työllistettävät vuosittain tammi- ja heinäkuussa. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
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Kuva 30. Peruskoulun 9.-luokkalaisten välitön sijoittuminen jatko-opintoihin.
Lähde: TIlastokeskus.

Nuorten koulutuksen osalta tilanne Suomessa on pysynyt vakaana. Suomessa peruskoulun käyvät käytännössä katsoen kaikki nuoret. Peruskoulun jälkeen aloitti vuonna
2007 lukiossa 51 prosenttia, ammatillisessa koulutuksessa 41 prosenttia ja 10-luokalla
kaksi prosenttia. Vuonna 2007 perusopetuksen ja toisen vaiheen koulutuksen välissä
koulutusjärjestelmän ulkopuolelle jäi noin 6 prosenttia ikäluokasta – osuus laski 0,5
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Taloudellisen taantuman seurauksia syrjäytymisen ja köyhyyden vaaran lisääntymiseen voidaan tarkastella myös muilla indikaattoreilla. Alla olevassa kuvioissa on
ensinnäkin tarkasteltu ulosottovelallisten lukumäärää ajanjaksolla 1989–2009 (syyskuun tilanne) sekä tuloerojen kasvamista vuosina 1987–2007. Kuten kuvioista käy
ilmi, taloudellinen taantuma on heijastunut erityisesti ulosottovelallisten lukumäärän
kasvuun. Edellinen huippupiikki ulosottovelallisten lukumäärässä nähtiin 1990-lu-

Kuva 31. Ulosottovelalliset, tilanne vuoden/kuukauden lopussa 1989–IX/09. Lähde: Opetusministeriö.
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Kuva 32. Desiiliryhmien tulo-osuudet (%) vuosina 1987–2007. Lähde: Tilastokeskus.

vun laman aikana, jolloin kokonaismäärä nousi yli 500.000 henkilöön. Tuloerojen
osalta välimatka pienituloisten ja suurituloisten välillä on jatkanut kasvuaan.
Johtopäätökset
Taloudellisen taantuman seurauksena syrjäytymisen ja köyhyyden vaara on kasvanut. Nuorten osalta kouluttautumistaso on pysynyt vakaana. Indikaattoreiden
osalta syrjäytymisessä tulisi tarkastella myös nuorisotyöttömyyttä erikseen, sillä
näissä ikäluokissa tapahtuvalla mahdollisella syrjäytymisellä on oleellinen vaikutus
tulevaisuuden huoltosuhteen kehityksessä.

Terveellisten elämäntapojen ja toimintakyvyn
edistäminen sekä terveysuhkien torjuminen
Tavoite
Kestävän kehityksen strategiassa todetaan, että: ”Terveys- ja päihdepalvelujärjestelmää kehitetään integroituun suuntaan niin, että käytettävissä olevia resursseja
voidaan edelleen suunnata korkeassa sairastumisriskissä ja syrjäytymisuhan alla
olevien tunnistamiseen ja hoitoon. Lisäksi päihteiden vastaisella politiikalla ja terveydenedistämisohjelmilla suunnataan lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa
valintoja terveellisten elintapojen suuntaan.”
Havainnot
Alkoholin kulutus ja sen haittavaikutukset ovat edelleen korkeat. Vuonna 2007 kulutus oli 10,5 litraa sataprosenttista alkoholia henkeä kohti. Miehet vastaavat edelleen
noin neljä viidesosasta koko kulutuksesta, mutta myös naisten kulutus on viime
vuosina lisääntynyt. Ikäryhmistä eniten alkoholia käyttävät nuoret aikuiset sekä
keski-ikäiset. Alkoholisyyt ovat yleisen kuolinsyy 15–64-vuotiaiden kohdalla sekä
miehillä että naisilla. Vuonna 2006 alkoholin kulutuksesta aiheutui yhteiskunnalle
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Kuva 33. Alkoholijuomien kulutus ja alkoholisyihin kuolleet. Lähde: Tilastokeskus.

Kuva 34. Lihavien (BMI>30) osuus (%) 25–64-vuotiaista 1978–2008. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

0,7–0,9 miljardin euron välittömät kustannukset ja välillisten kustannusten arvioitiin
olevan noin 3,1–5,8 miljardia euroa.
Muita eri tilastolähteistä löytyviä teema-alueeseen liittyviä vaihtoehtoisia indikaattoreita ovat mm. ylipainoisten osuus työikäisestä väestöstä sekä vapaa-aikanaan
liikuntaa harrastamattomien lukumäärää kuvaava indikaattori. Kuten alla olevista
kuvioista käy ilmi, erityisesti naisten kohdalla ylipainoisten osuus on lähtenyt parina viime vuonna huomattavaan kasvuun samalla kun liikuntaa harrastamattomien
prosentuaalinen osuus on kasvanut. Miehillä sen sijaan ylipainoisten osuus 25–64
–vuotiaista on kääntynyt laskuun.
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Kuva 37. Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) 25–64-vuotiaista 1998–2008. Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Johtopäätökset
Alkoholin kulutus on edelleen merkittävin uhka yhteiskunnan hyvinvoinnille sekä
tuottavuudelle. Alkoholipolitiikkaa on viety 2000-luvulla onnistuneesti tiukempaan
suuntaan hintaa ja saatavuutta rajoittamalla. Viimeisin alkoholiveron korotus astui
voimaan 1.10.2009. Alkoholiverotuksen kiristämisen haittapuolena on se, että alkoholin tuonnin osuus kasvaa. Indikaattorina alkoholin kulutus kuvaa liian suppeasti
tavoitealuetta terveellisten elämäntapojen ja toimintakyvyn edistäminen sekä terveysuhkien torjuminen. Tässä arvioinnissa on lisäksi tarkasteltu ylipainoisten osuutta
työikäisestä väestöstä sekä vapaa-aikanaan liikuntaa harrastamattomien lukumäärää.

Kansallinen identiteetti ja monikulttuurinen Suomi
Tavoite
Kestävän kehityksen strategian mukaan: ”Maahanmuuttajien nopeampi kotoutuminen ja
kielen oppiminen on välttämätöntä maahanmuuttajien hyvinvoinnin, yhteiskunnan tasapainoisen kehittymisen ja talouden kannalta. Työikäisten maahanmuuttajien kohdalla tavoitteena
on pääsy työelämään ja saada tulijoiden osaaminen ja koulutus Suomalaisen yhteiskunnan
käyttöön. Erityisesti on luotava edellytykset maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumiselle yhteiskuntaan.”
Havainnot
Työttömyys on edelleen maahanmuuttajien suurimpia ongelmia ja työttömyyden
vähentäminen on ollut pitkään yksi keskeisimmistä painopisteistä suomalaisessa
maahanmuuttopolitiikassa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuksessa Does
Finland Suffer from Brain Drain todetaan, että: ”Maahanmuuttajat menestyvät Suomen työmarkkinoilla yhtä huonosti kuin muissa Länsi-Euroopan maissa. Maahanmuuttajien
työttömyysaste on sekä Suomessa että suuressa osassa Länsi-Eurooppaa kaksinkertainen
kantaväestön työttömyysasteeseen verrattuna. Alueelliset erot maahanmuuttajien työmarkkinamenestyksessä ovat Suomessa hyvin suuria. Joillakin alueilla maahanmuuttajien integ-
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Kuva 36. Maahanmuuttajien työttömyysaste ja vieraskieliset koluikäiset. Lähde: Tilastokeskus.

roituminen onnistuu muita huomattavasti paremmin. Maahanmuuttajat kärsivät huonosta
alueellisesta työllisyystilanteesta enemmän kuin kantaväestö. Mitä korkeampi kantaväestön
alueellinen työttömyysaste on, sitä suurempi on maahanmuuttajien työttömyysasteen ja
kantaväestön työttömyysasteen erotus. Maahanmuuttajien alttius muuttaa ulkomaille on
kymmenen kertaa suurempi kuin kantaväestön Maahanmuuttajaväestön kasvaessa on siten
hyvin mahdollista, että Suomen kokonaistyövoiman kansainvälinen liikkuvuus kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa.”6
Johtopäätökset
Maahanmuuttajien työttömyysaste seuraa tiiviisti alueellista työllisyystilannetta.
Taloudellisen taantuman seurauksena voidaan olettaa, että myös maahanmuuttajien
työttömyysaste lähtee voimakkaaseen kasvuun. Maahanmuuttoon ja kotouttamiseen
liittyvää tutkimusta tehdään paljon, mutta jatkuvaa indikaattoridataa on varsin vaikea löytää. SM kehittää parhaillaan maahanmuuttajabarometria sekä kotoutumisen
indikaattoreita.

Kansalaisvaikuttamisen edistäminen
Tavoite
Kestävän kehityksen strategian mukaan: ” Lähtökohtana hyvinvointivaltion kehittämisessä ovat laajat demokraattisen yhteiskunnan oikeudet, yksilönvapaus,
sananvapaus, uskonnonvapaus, poliittiset oikeuden ja näiden oikeuksien edelleen
kehittäminen. Ylläpitämällä yhteiskunnassa tietoisesti ja aktiivisesti arvokeskustelua mahdollistetaan kansalaisille osallisuus yhteisten asioiden tärkeysjärjestyksen
määrittämiseen. Kestävä kehitys edellyttää, että kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, kantaa vastuuta ja hyötyä kehityksen tuomista valinnanmahdollisuuksien lisääntymisestä.”
Havainnot
Edustuksellisessa demokratiassa vaalit ovat kansalaisten keskeisin vaikuttamistapa.
Eduskunta- ja kunnallisvaalien äänestysprosentit ovat pitkän laskukauden jälkeen
hieman tasaantuneet. Kunnallisvaalien osalta äänestysaktiivisuus on 2000-luvulla jopa noussut. Europarlamenttivaalien äänestysprosentti on se sijaan pysynyt alhaisena.
6
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Kuva 37. Äänestysaktiivisuus. Lähde: Tilastokeskus.

Kuva 38. 10–14 vuotiaiden osallistumien järjestö- tai kerhotoimintaan Suomessa. Lähde: Aika
vapaalla raportti 2009, Opetusministeriö.

Muita kansalaisvaikuttamisen merkittäviä foorumeita on osallistuminen yhteiskunnalliseen järjestötoimintaan. Yhteisöllistä osallistumista on seurattu nuorten (10–29
vuotiaiden) osalta vuosina 2001 ja 2009. Ajanjakson tuloksista voidaan todeta, että
nuorten järjestökiinnitteisyys ja aktiivisuus ovat laskussa. Nuoret kokevat oman vaikutusvaltansa vähäiseksi ja haluaisivat paremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman
alueensa vapaa-ajan tarjontaan.
Johtopäätökset
Indikaattoreiden tuloksista käy ilmi, että suomalaisten halu osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on jäämässä melko alhaiselle tasolle. Indikaattorit kuitenkin todentavat sitä, että kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja kantaa
vastuuta kehityksen tuomista valintamahdollisuuksien lisääntymisestä. Indikaattorit
eivät kuitenkaan osoita, onko kansalaisilla yhdenvertaiset mahdollisuudet hyötyä
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kehityksen tuomista valintamahdollisuuksien lisääntymisestä. Indikaattorit eivät
myöskään käsittele internetin kautta tapahtuvaa ja muuta epävirallista osallistumista.

Talous kestävän kehityksen turvaajana
Tavoite
Kestävän kehityksen strategiassa todetaan, että:
”Korkean tulotason turvaaminen edellyttää tuottavuuden parantamista. Hyvä tuottavuuskehitys niin tavara- kuin palvelutuotannossakin edellyttää, että työntekijöiden
työhyvinvointi ja kannustimet inhimillisen pääoman kasvattamiseen sekä innovaatiotoimintaan ovat riittävät.”
”Työikäisten työssä jaksamisella, työkyvyttömyyttä ehkäisemällä, nopealla koulutukseen pääsyllä ja valmistumisella sekä elinikäisellä oppimisella parannetaan julkisen
talouden pohjaa. Tarvitaan myös hallittua työperusteista maahanmuuttoa, joka
täydentää työvoiman tarjontaa niiltä osin kuin syntyy puutetta kotimaisesta työvoimasta.”
”Suomen tavoitteena on tarjota sekä yrityksille että ihmisille sellainen toimintaympäristö, joka houkuttelee toimimaan Suomessa ja Suomesta jatkossakin. Suomen on
turvattava yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö. Tämä edellyttää toimivia
työmarkkinoita, tehokasta innovaatiojärjestelmää, kunnossa olevia perusrakenteita
(infrastruktuuria) ja toimivia peruspalveluja sekä hyvää sääntely-ympäristöä.”
Havainnot
Suomen BKT on kasvanut tasaisesti jo aina 1960-luvulta lähtien lukuun ottamatta
1990-luvun lamaa. Laman jälkeinen voimakas talouskasvu pysähtyi vuonna 2008
alkaneeseen taloudelliseen taantumaan. Bruttokansantuote ei kuitenkaan kuvaa
hyvinvointia kaikilta osa-alueilta tarkasteltuna. Taloudellista hyvinvointia voidaan
tarkastella myös ISEW-indeksillä (Index of Sustainable Economic Welfare) sekä GPIindeksillä (Genuine Process Indicator), jotka huomioivat bruttokansantuotetta laajemmin kansantalouteen vaikuttavia tekijöitä, kuten: kotitaloustyö, vanhemmuus,
luonnonvarojen hupeneminen, ympäristöhaitat, etc. Nämä indeksit eivät osoita yhtä
suotuisaa kehitystä kuin bruttokansantuote.

Kuva 39. Taloudellisen hyvinvoinnin mittareiden kehitys Suomessa 1960–2007 (reaalisin hinnoin
asukasta kohden. Lähde: Tilastokeskus.
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Elatussuhteen heikkeneminen on
yksi julkisen talouden merkkitävimmistä haasteista, johon vaikuttaa
erityisesti kansallisen ikärakenteen
muuttuminen. Kun 1990-luvun alkupuolella elatussuhde oli noin 100
(yksi ei-työssäkäyvä henkilö yhtä
työssäkäyvää henkilöä kohden), oli
se laman seurauksena vuonna 1994
suurimmillaan 148. Vuonan 2008
elatussuhde oli laskenut jo tasolle
110, mutta taloudellisen taantuman
seurauksen lähtee jälleen nousuun.
Julkinen velka nousi räjähdysmäisesti 1990-luvun alun laman
seurauksena. Suuresta kasvusta
huolimatta julkisen talouden velka
on pysynyt alle 60 prosentin tasossa,
joka on EU:n asettama suositusraja.
Vuonna 2008 alkaneen laman seurauksen Suomen julkisen talouden
velka kasvoi ennätyksellisiin lukemiin. Vuoden 2009 maaliskuussa
julkisen talouden velka oli yhteensä
70,6 miljardia euroa. Bruttokansantuotteen kasvu on kuitenkin kompensoinut velan suhteellisuutta eli
1990-luvun lamaan peilaten, lukemista ollaan vielä jäljessä.
Myös työttömyysaste on luonnollisesti noudatellut edellä käsiteltyjen
indikaattoreiden suuntaa. 1990-luvun alun laman seurauksena työttömyysaste kävi välillä yli 16 prosentissa laskien aina vuoteen 2008
saakka, jolloin se oli seurantajaksolla pienimmillään noin 6 prosentin
luokkaan. Taloudellinen taantuma
on kuitenkin nostanut työttömyysastetta jyrkästi ja ennusteiden mukaan työttömyysasteen nousu tulee
jatkumaan voimakkaana vielä 2010
aikana.
Johtopäätös
Keskeiset taloudelliset indikaattorit
osoittavat, että Suomen talous toipui melko nopeasti 1990-luvun alun
lamasta. Vuonna 2008 alkanut taloudellinen taantuma, on kuitenkin
kääntänyt indikaattorit jälleen voi-

Kuva 40. Elatussuhde. Lähde: Sosiaali- ja aterveysministeriö.

Kuva 41. Julkinen velka 1980–2008. Lähde: Tilasatokeskus.

*Työttömyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta
tasoitettu trendi heinäkuussa 2009

Kuva 44. Työttömyysaste. Lähde: Tilastokeskus.
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makkaasti heikompaan suuntaan. Huomionarvoista kuitenkin on, että hyvinvointia laajemmin kuvaavat indikaattorit (kuten ISEW ja GPI) eivät näytä noudattavan
bruttokansantuotteen kehitystä.

Suomi globaalina vastuunkantajana
Tavoite
Kestävän kehityksen strategiassa todetaan, että: ” Suomi on sitoutunut nostamaan
kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Kehitysavun
määrän lisääntyessä, huomiota kiinnitetään myös sen laatuun. Suomen panoksen
suunnataan tukemaan maiden omia, demokraattisesti ja osallistavasti määrättyjä
tavoitteita.”
Havainnot
YK:n suositus on, että teollisuusmaat asettaisivat kehitysyhteistyöhön suunnattuihin
varoihin 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan. Kehitysyhteistyömäärärajojen suhteellinen osuus kävi suosituksen paremmalla puolella 1990-luvun alussa, mutta lähti
nopeasti ja jyrkästi laskemaan laman seurauksena eikä ole palannut suositustasolle
talouden elpymisestä huolimatta. Kansallisessa kehityspolitiikassa Suomi on kuitenkin painottanut 2000-luvulla aiempaa vahvemmin ympäristö- ja ilmastokysymyksiä,
kriisien ennaltaehkäisyä sekä rauhanprosessien toteutumista. Kehitysyhteistyössä
korostetaan entisestään kestävää luonnonvarojen käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Kuva 43. Julkiset kehitysyhteistyömäärärahat. Lähde: Ulkoasiainministeriö.

Johtopäätös
Suomi ei ole sitoutumisestaan huolimatta onnistunut nostamaan julkisia kehitysyhteistyömäärärahoja YK:n asettamalle suositustasolle.
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Kestävien valintojen tukeminen
Tavoite
Kestävän kehityksen strategiassa todetaan, että: ” Edistetään toimia, joilla teollisuus
pystyy uudistumaan ja tuottamaan kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita ja
liiketoimintaa. Tällä vahvistetaan suomalaisen teollisuuden menestymistä ja edesautetaan työllisyyttä sekä korkean osaamispääoman pysymistä Suomessa.”
Havainnot
Suomen T&K –menot ovat suhteessa bruttokansantuotteeseen Euroopan Unionin
jäsenmaiden korkeimpia. Ainoastaan Ruotsissa T&K-menot ovat suuremmat. Tutkimus- ja kehittämismenot kasvoivat voimakkaasti 2000-luvun alkupuolelle saakka,
jonka jälkeen ne vakiintuivat noin 3,5 prosentin tasolle BKT:sta. Vuonna 2007 T&Kmenoihin käytettiin Suomessa yhteensä 6,2 miljardia euroa, joista 4,5 miljardia euroa
oli yksityisen sektorin toimijoiden osuutta. Elektroniikkateollisuus yksinään kulutti
tästä 2,5 miljardia euroa.
Johtopäätökset
Indikaattoridatan mukaan Suomi on Euroopan johtavia maita T&K –toiminnassa.
Indikaattoritiedosta ei kuitenkaan käy ilmi, kuinka suuri osuus T&K –rahoituksesta
käytetään aidosti kestävän kehityksen mukaisten innovaatioiden ja liiketoiminnan
kehittämiseen.

Kuva 44. Tutkimus- ja kehittämismenot ja myönnetyt patentit. Lähde Tilastokeskus.
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Johtopäätökset
Seuraavassa on esitetty yhteenveto kehityksestä tavoitealueittain. Yhteenvedossa esitetyt nuolet kuvaavat indikaattoreissa tapahtunutta muutosta. Nuolen suunta ei siis
kerro mitään muutoksen pysyvyydestä tai sen taustalla olevista syistä. Esimerkiksi
kasvihuonepäästöjen ja energiankulutuksen osalta vuosi 2008 on ollut poikkeuksellinen taantumasta johtuen. Huomioitavaa sarakkeeseen on lisätty keskeisimpiä
indikaattorien tulkintaan liittyviä seikkoja.

Tavoitealue

Kehitys

Huomioitavaa

Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen

Taloustaantuman vaikutus merkittävä.

Energiatehokkuuden lisääminen

Taloustaantuma vähensi vuoden 2008 energiankulutusta merkittävästi. Marraskuussa
kaikkien teollisuuden päätoimialojen tuotanto kääntyi laskuun. Metsäteollisuuden
tuotanto oli koko vuoden laskussa, mikä erityisesti laski sähkönkulutusta.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen

Metsäteollisuuden tuotannon vähentyminen vaikuttaa merkittävästi

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

n/a

Tavoitetasoa koskevaa indikaattoritietoa ei ole saatavilla

Kestävien tuotantotapojen edistäminen

Energian ja luonnonvarojen käytön osalta tavoiteltua absoluuttista irtikytkentää ei ole
saavutettu

Kulutustottumusten muuttaminen

Kulutustottumusten muutoksessa ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Palvelusuoritteiden osuuden kasvattaminen on tavoitteena osin ongelmallinen:
Palveluiden tuotanto aiheuttaa yli neljänneksen Suomen kansantalouden elinkaarisista
kasvihuonekaasupäästöistä

Itämeren tilan parantaminen

Typen ja fosforin kokonaispäästöt ovat pienentyneet, mutta Itämeren
rehevöitymiskehityksessä ei ole tapahtunut käännettä parempaan..

Monikeskuksinen ja verkottuva aluerakenne

Arvioinnin ainoana indikaattorina alueellinen väestönmuutos, jonka ei voi katsoa antavan
riittävää kuvaa koko tavoitealueesta.
Arvioinnin ainoana indikaattorina etäisyys palveluihin, jonka jonka ei voi katsoa antavan
riittävää kuvaa koko tavoitealueesta.

Toiminnallisesti monipuoliset ja rakenteellisesti
eheät yhdyskunnat sekä hyvä elinympäristö
Elinvoimainen maaseutu ja sen palvelujen
turvaaminen
Palvelujen saatavuuden turvaaminen

Tavoitealue

Kehitys

Huomioitavaa

Liikennejärjestelmä- ja tietoyhteiskuntapalvelut
Työelämän laatu

Arvioinnissa käytetty YM:n indikaattorin ohella työolobarometria, jonka perusteella
työelämän laatu on hieman parantunut viime vuosina

Eri sukupolvien yhteenkuuluvuus

Arvioinnin ainoana indikaattorina väestönkehitys ikäryhmittäin , jonka ei voi katsoa
antavan riittävää kuvaa koko tavoitealueesta. Lisäksi tavoiteasettelu on hyvin
epämääräistä.

Syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy
Terveellisten elämäntapojen ja toimintakyvyn
edistäminen sekä terveysuhkien torjuminen

Alkoholihaittoja ja kulutusta kuvaava indikaattori tarvitsee rinnallensa myös muita
kansaterveyttä kuvaavia mittareita. Arvioinnissa käytetty YM:n indikaattorien lisäksi
ylipainoisuutta ja liikuntaa kuvaavia mittareita.

Kansallinen identiteetti ja monikulttuurinen Suomi

Indikaattoritieto ei ole ajan tasalla.

Kansalaisvaikuttamisen edistäminen

Kansalaisten halu osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on jäämässä alhaiselle
tasolle

Talous kestävän kehityksen turvaajana
Suomi globaalina toimijana ja vastuunkantajana
Kestävien valintojen tukeminen
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Indikaattoritiedosta ei käy ilmi, kuinka suuri osuus T&K –rahoituksesta käytetään aidosti
kestävän kehityksen mukaisten innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiseen.
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5.2

Strategiatyön tulokset
Arvio
Valtaosalla tavoitealueista kehitys on ollut joko negatiivista tai sitä ei ole
tapahtunut. Taloustaantumalla on ollut suuri vaikutus useimpiin tavoitteisiin. Ympäristöllisten tavoitteiden osalta tilanne on parempi kuin sosiaalisten ja taloudellisten. Taantumalla on positiivinen vaikutus moniin
ympäristöllisiin tavoitteisiin (esim. energiankulutus ja kasvihuonepäästöt), mutta
negatiivinen muihin tavoitteisiin.

5.3

Kestävän kehityksen tila Suomessa
Hollantilainen Sustainability Society Foundation, SSF, julkaisi joulukuussa 2008 kansainvälisen vertailun kestävän kehityksen toteutumisesta 151 eri maassa. Suomi
sijoittui vertailussa neljänneksi kestävimmäksi Ruotsin, Sveitsin ja Norjan jälkeen.
Arvioinnin työkaluna käytettiin kestävän yhteiskunnan indeksiä (Sustainable Society
Index, SSI), joka sisältää 22 indikaattoria viideltä eri kestävän kehityksen osa-alueelta:
yksilön hyvinvointi, terveellinen ympäristö, tasapainoinen yhteiskunta, luonnonvarojen kestävä käyttö ja maapallon kestävyys. Indeksi julkaistiin ensimmäisen kerran
vuonna 2006 ja sitä päivitetään SSF:n toimesta kahden vuoden välein. Vuonna 2006
Suomi sijoittui vertailussa kuudenneksi.
Yalen ja Columbian yliopistojen kehittämä Environmental Performance Index,
EPI, mittaa maiden ympäristöpolitiikan tehokkuutta. EPI tarkastelee kahta laajaa
kokonaisuutta: 1) ihmisiin kohdistuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä sekä 2) ekosysteemien elinkelpoisuuden vahvistamista ja luonnonvarojen
kestävään käyttöä. Ympäristöpolitiikan toteutumista tarkastellaan alaindikaattoreilla,
joita verrataan ennalta määriteltyyn tavoitteeseen ja etäisyys pisteytetään. Suomen
EPI-indeksin arvo vuonna 2008 oli 91,4. Indeksin maksimiarvo on 100.

(Suluissa sijoitus maiden
välisessä vertailussa)

Kuva 45. Environmental Performance Index (EPI) 2008. Lähde: Yalen ja Columpian yliopistot.
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(Suluissa sijoitus
maiden välisessä
vertailussa)

Kuva 46. Human Development Index 1980–2006. Lähde UNDP, Human Development Indices. A
statistical update 2008.

Maiden välisessä vertailussa Suomi on neljäntenä Sveitsin, Ruotsin ja Norjan jälkeen. Viimeisenä listalla on Niger sijalla 149. EPI-indeksi antaa laajan kuvan maiden
ympäristöpolitiikan tehokkuudesta. Vertailussa parhaiten menestyneet maat ovat
investoineet ympäristöä säästävään infrastruktuuriin ja ottaneet käyttöön politiikkatoimia, jotka vähentävät taloudellisen toiminnan ympäristöhaittoja. EPI-tulosten
mukaan hyvä hallinto kytkeytyy hyvään ympäristöpolitiikkaan.
Maiden hyvinvoinnin kehitystä on taloudellisten mittareiden ohella seurattu muun
muassa inhimillisenkehityksen indeksin Human Development Index, HDI avulla.
HDI mittaa maan keskivertosaavutuksia kolmella inhimillisen kehityksen ulottuvuudella, jotka ovat väestön terveys (elinajanodote), koulutustaso ja aineellinen elintaso
(bruttokansantulo asukasta kohden).
Human Development Index esiteltiin vuonna 1990, ja Suomi on aina menestynyt
hyvin arvioinneissa. Vuonna 2008 laskettiin HDI-päivitykset vuodelle 2006. Tällöin
Suomi sai 0,954 pistettä maksimin ollessa 1. Maiden välisessä vertailussa Suomi on
sijalla 12. Kun alaindikaattoreita tarkastellaan erikseen, Suomi on koulutuksessa
sijalla 4. Elinajanodotteessa ja ostovoimakorjatussa bruttokansantuotteessa Suomi
on sijalla 21. Parhaiten vertailussa menestyivät Islanti, Norja ja Kanada. Sierra Leone
oli viimeisenä sijalla 179.

Johtopäätökset
Kansainvälisessä vertailussa Suomen kestävän kehityksen voidaan todeta olevan
hyvällä tasolla. Suomi saa hyvät arvosanat niin SSI- EPI- kuin HDI-indeksissä. Saadut
pisteet ovat kaikissa indekseissä lähellä maksimia, ja maiden välisissä vertailuissa
Suomi sijoittuu listan kärkipäähän. SSI:n ja HDI:n arvo on Suomen osalta parantunut.
EPI:n uudet tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien tulosten kanssa
metodologian kehittymisen vuoksi.
Vaikka Suomi menestyy kansainvälisessä vertailussa, muuttuu tilanne jossain
määrin kun tarkastellaan kestävän kehityksen tilaa suhteessa kestävän kehityksen
strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Kasvihuonekaasupäästöissä ja energiakulutuksessa trendi on ollut pääosin nouseva, lukuun ottamatta vuosia 2005 ja 2008. Näinä
vuosina tuloksissa näkyvät metsäteollisuuden työseisaus, tuontisähkön runsas osuus
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(2005) sekä vuonna 2008 iskenyt taantuma. Uusiutuvien energianlähteiden osuudessa
kokonaiskulutuksesta ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Suomesta tuleva Itämeren ravinnekuormitus on pistekuormituksen osalta vähentynyt, mutta hajakuormitus on edelleen ongelma. Happamoittavissa ja rehevöittävissä
päästöissä on sen sijaan tapahtunut absoluuttista irtikytkentää BKT:n kasvusta.
Alue- ja yhdyskuntarakennetta kuvaavat indikaattorit näyttävät pääosin negatiivista kehitystä. Taloudellisen huoltosuhteen alueelliset erot ovat pysyneet suurina ja
henkilöautoilun määrä sekä osuus henkilöliikenteessä ovat kasvaneet.
Kansalaisten hyvinvointia kuvaavat indikaattorit viestivät sekä positiivista että
negatiivista kehitystä. Suomalaisten elinajanodote jatkaa nousuaan. Eläkeikä on ollut
nousussa, mutta nousu on pysähtynyt parina viime vuonna. Ammattitaudit ovat
vähentyneet ja työtunteihin suhteutettuna työtapaturmien määrä pysynyt ennallaan.
Taantuma on katkaissut suotuisan kehityksen vaikeasti työllistettävien henkilöiden
määrässä. Alkoholin kulutus ja alkoholikuolleisuus jatkavat voimakasta kasvuaan.
Maahanmuuttajien työttömyys on lähes puolittunut 1990-luvun puolivälistä ja vieraskielisten kouluikäisten määrä kasvaa tasaisesti. Äänestysaktiivisuuden lasku on
pysähtynyt viime vuosina. Nuorten yhteisöllinen osallistuminen perinteisessä mielessä on laskenut 2000-luvulla.
Kaikkien viiden taloutta kuvaavan avainindikaattorin osalta taantuma on katkaissut aiemmin havaitun suotuisan kehityksen. Nykyhetkellä talouskriisin vaikutusten
ja niiden mittakaavan arviointiin liittyy suuria epävarmuuksia.
Suomen julkiset kehitysyhteistyövarat ovat loivassa kasvussa, mutta Suomi jää
edelleen kauas YK:n asettamasta tavoitteesta (0,7 % BKT:sta). Suomalaisten yritysten
suurimmat pääomavirrat suuntautuvat edelleen Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.
Tutkimus- ja kehitysmenot ovat pysyneet viime vuosina ennallaan. Patenttien
määrä on laskenut.

Arvio
Suhteessa muihin maihin Suomen kestävän kehityksen tila on kansainvälisten vertailujen perusteella hyvä. Sen sijaan suhteessa kestävänä kehityksen strategian mukaisiin tavoitteisiin tilanne on kaksijakoinen. Suurimmalla osalla tavoitealueista ei ole tapahtunut positiivista kehitystä. Ympäristöllisten indikaattorien kehityksen osalta tilanne on tällä hetkellä parempi kuin
sosiaalisten ja taloudellisten. Tämä johtuu ennen muuta taloudellisesta taantumasta.

5.4

Strategiatyön tulokset
Arvioinnin kohde
Tässä luvussa on tarkasteltu missä määrin strategiaprosessi on edistänyt kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelua. Arviointiaineistona on käytetty
toimikuntaan kuuluville organisaatioille lähetettyä kyselyä ja raportointipyyntöä
sekä haastatteluja.

Havainnot
Strategian työn keskeisemmäksi tulokseksi on nähty työ itse. Toisin sanoen prosessin arvoa on pidetty itse lopputuloksen eli strategiadokumentin arvoa suurempana.
Useimpien vastaajien oli vaikea eritellä mikä kestävän kehityksen strategian ja stra-
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tegiatyön rooli ja osuus on ollut heidän omassa tavoitteenasettelussaan tai toimenpiteissään.
Valtaosa toimikunnan toimijoista arvioi, että heillä on ollut hyvät osallistumismahdollisuudet strategiatyöhön. Kyselyyn vastanneista 70 % arvioi osallistumismahdollisuudet hyviksi tai erittäin hyviksi. Vaikutusmahdollisuuksien osalta kuitenkin vain 30
% katsoo, että heillä on ollut hyvät mahdollisuudet vaikuttaa strategian tavoitteiden
suuntaamiseen. Hyödylliseksi oman organisaationsa toiminnan kannalta vastaajista
strategiatyön koki reilu neljännes.
”Ehkä tämä on auttanut jäsentämään keskustelua ja pitänyt asiaa yllä; onhan nämä
asiat tietysti muutenkin agendallamme”
”Strategiatyöllä prosessina on suuri merkitys. Se auttaa toimijoita ymmärtämään
missä mennään ja vie asiaa eteenpäin. Ongelmana on tavoitteiden vieminen käytäntöön. Käytännössä kyse on resursseista ja asenteista. Kestävää kehitystä pitäisi saada
entistä konkreettisemmaksi; erilaisia ohjelmajulistuksia on nykyään paljon.”
”Kestävän kehityksen toimikunta oli ennen pääministerivetoinen, mitä se ei ole enää.
Pääministerivetoisuus (tai muu vaikuttava taho) toisi uskottavuutta” .
”Kestävään kehitykseen liittyy liikaa päällekkäisiä prosesseja. Strategiatyön hyötyyn
nykyisellään ollaan aika skeptisiä.”
”Siinä on ollut mahdollista kuulla toisten suunnitelmista ja käydä keskustelua”
”Keskustelufoorumina tällä on arvoa, en usko että moni sitä strategiaa on edes lukenut”
”Ei siitä nyt ainakaan haittaakaan ole ollut”
”Kestävän kehityksen sekä voima että heikkous on se, että se sisältää kaiken ja vaikuttaa kaikkeen. On vaikea erottaa, mitä kestävän kehityksen ajatusmallilla on saatu
aikaan ja mitkä asiat nousisivat muutenkin järkevässä toiminnassa esille.”
						
-Kyselyn ja haastattelujen vastauksia -

Seuraavaan taulukkoon on koottu toimikuntaan kuuluvien tahojen näkemyksiä strategian lisäarvosta koskien heidän oman organisaationsa tavoitteenasettelua.
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Kestävän kehityksen strategian lisäarvo tavoitteiden asettamisessa?

+

+/-

-

Strategia on konkretisoinut
kestävän kehityksen kokonaisuutta, ohjannut puolustushallinnon toiminnan kehittämistä ja
kestävän kehityksen edistymistä
puolustushallinnossa. (PLM)

STM:n osalta tavoitteet ovat
painottuneet spesifimmin sosiaalisen kestävyyden alueelle,
mikä taas on meidän substanssialuetta. Strategian uudistamistyössä arvioidaan kestävän
kehityksen tekijöitä laajemmin.
(STM)

Kansallisen kestävän kehityksen
strategian tulkinta kestävästä
kehityksestä poikkeaa Kuntaliiton tulkinnasta, vaikka työn
alussa yhteisenä pyrkimyksenä
olikin saada aikaiseksi strategia, jossa kestävän kehityksen
ulottuvuudet olisi integroitu
toisiinsa. Tämän vuoksi mahdollisuutemme vaikuttaa kestävän
kehityksen strategian tavoitteiden suuntaamiseen ja strategiaprosessista saatu hyöty jäivät
melko vähäisiksi. (Kuntaliitto)

Strategia muodostaa välttämättömän tuen, jotta kestävän
kehityksen toimintaa voidaan
hallitusti edistää hallinnoalalla.
(OPM)

Vaikka YM vastaa kestävän
kehityksen koordinaatiosta ja
politiikan suunnittelusta, nähdään kestävä kehitys monilla
substanssialueilla edelleen varsin erillisenä ylätason prosessina
suhteessa ympäristöpolitiikan
tavoitteenasetteluun. Toisaalta
koetaan, että YM tekee lähtökohtaisesti kestävän kehityksen
politiikkaa, riippumatta kestävän kehityksen strategioista.
YM:ssä tehdään myös muuta
poikkihallinnollista strategia- ja
ohjelmatyötä, joissa yhteys kestävän kehityksen strategiaan on
ilmeinen ja molemminpuolinen
synergia merkittävää.

Maan ystävien tavoitteet edistävät lähtökohtaisesti kestävää
kehitystä, joten kansallinen
strategia ei tämän suhteen ole
tuonut juurikaan lisäarvoa.
(Maan Ystävät)

Ollut lisäarvona sisäisissä kesOlemme käyttäneet strategiaa
kusteluissa. (STTK)
vaikuttamistyössä (ympäristökasvatuksen edistäminen): päättäjiin vaikuttaminen strategian
tavoitteisiin nojautuen. (Suomen
Ympäristökasvatuksen seura)
Tavoitteiden asettaminen: keskustelun avaaja ja työkalu niin
sisäisesti kuin yhteistyötahojen
suuntaan. (KEPA)

Hyvä taustamateriaali. (EK)

Se on auttanut suuntaamaan
työtä. Kirkko saa strategista
suuntausta mm. toisilta kirkoilta
ekumeenisissa yhteyksissä. (ev.
lut.kirkko)

Hallitusohjelman kirjoittamisvaiheessa otimme kantaa kestävän
kehityksen tavoitteisiin ja kirjasimme samalla omia tavoitteitamme kestävän kehityksen:n
näkökulmasta. (SLU

Antanut osviittaa keskeisistä
kestävän kehityksen-kysymyksistä ja sitä kautta vaikuttanut
vuosittaisten tapahtumien sisältöön. (Yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen seura)

Antanut viitteitä kestävän kehityksen strategian kehittämiseen.
Lisännyt tietotasoa meneillään
olevista kansallisista sekä kansainvälisistä prosesseista. (Metsäteollisuus ry)
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Valtaosa kyselyyn vastanneista näkee, että kestävän kehityksen strategiatyö on
tukenut omaa työtä, mutta suoraa ohjaavaa vaikutusta tai merkittävää tavoitteiden
uudelleenarviointia strategia ei ole saanut aikaan.
Seuraavassa taulukossa on koottu toimikuntaan kuuluvien tahojen näkemyksiä
strategian lisäarvosta koskien toimenpiteiden käynnistämistä tai toteuttamista.

Kestävän kehityksen strategian lisäarvo toimenpiteiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa?

+

+/-

Strategian seurauksena on perustettu puolustushallinnon kestävän
kehityksen yhteistyöverkosto.
Hallinnon kestävän kehityksen
ohjelman uudistus on käynnistetty.
Työssä keskitytään hallinnonalan
kestävän kehityksen strategisiin
painopisteisiin kestävän kehityksen
periaatteiden integroimiseksi puolustushallinnon toimintaan. (PLM)

Kestävän kehityksen strategia
antaa tukea uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön, suojelun
ja hoidon eteenpäin viemiselle,
toimenpiteiden käynnistämiselle ja
toteuttamiselle. Suuri osa toimenpiteistä käynnistyisi ja ne toteutettaisiin kuitenkin joka tapauksessa,
sillä uusiutuvien luonnonvarojen
uusiutumiskyky on mahdollista
vain, jos niiden käyttö on kestävää.
(MMM)

Konkreettinen kestävän kehityksen strategiasta liikkeelle lähtenyt
toimenpide, jota on tarmokkaasti
edistetty koko valtionhallinnon
tasolla, on valtionhallinnon kestävän kehityksen ohjelmatyö. YM ja
VM käynnistivät lisäksi alkuvuonna
2009 hankkeen ”ympäristöjärjestelmillä kestävää tuottavuutta”,
jonka tarkoituksena on lokakuuhun 2009 mennessä julkaista
ehdotus julkisen sektorin organisaatioille suunnatusta ympäristöasioiden hallinta- ja arviointijärjestelmän käyttöönottoa tukevasta
mallista.

Kestävän kehityksen strategia
(2006) ja Kestäviä kulutus- ja
tuotantotapoja edistävä ns. kultuohjelma (2005) valmistuivat peräkkäisinä vuosina ja niiden toisiaan
tukeva vaikutus on ollut merkittävä. On vaikea arvioida, kuinka
merkittävä vaikutus kestävän kehityksen strategialla on ollut kultutoimenpiteiden käynnistamisessä,
mutta ei varmasti ainakaan toimia
hidastava.

Kestävän kehityksen strategian
toimeenpanon yhteydessä oli
vuonna 2007 mahdollisuus toteuttaa kestävän kehityksen aikalaisvisiohanke, jonka myötä visioitiin
kestävää yhteiskuntaa. Tämän
prosessin myötä on tuotettu ideoita ja ajatuksia eri ympäristö- ja
kehitysjärjestöille. (Maan Ystävät)

Kirjatut yhteiset linjaukset helpottavat perustelua ja yhteistyötä.
(KEPA)

Myös Itämeren suojeluun ja sen
vaikutuksiin liittyvän ns. ItämeriStern -tutkimushankkeen käynnistämisen voidaan katsoa ainakin
osittain saaneen kimmokkeen
kestävän kehityksen strategiasta ja
kestävän kehityksen toimikunnassa
käydystä keskustelusta vuosina
2006-2007. (YM)

Antanut osviittaa keskeisistä kestävän kehityksen-kysymyksistä ja
sitä kautta vaikuttanut vuosittaisten tapahtumien sisältöön. (Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura)
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Toimenpiteitten toteutuminen
edellyttää Suomen valtion lisärahoitusta. Tähän mennessä lisärahoitusta ei ole saatu. (Saamelaiskäräjät)

Valtaosa sekä haastatelluista että kyselyyn vastanneista näkee, että kestävän kehityksen strategiatyö on omalta osaltaan tukenut tiettyjen toimenpiteiden liikkeellelähtöä, mutta ainakin suurin osa toimenpiteistä olisi toteutunut strategiasta riippumatta.

Johtopäätökset
Strategiatyön lisäarvo on ollut strategiaprosessissa. Keskustelu on auttanut toimijoita
jäsentämään omia ajatuksiaan ja yhteen sovittamaan niitä muiden toimijoiden kanssa. Lopputuloksena syntyneellä strategia-asiakirjalla ei kuitenkaan ole ollut suurta
merkitystä toimijoiden näkökulmasta.
Kestävän kehityksen strategiaprosessi on luonteeltaan enemmän yhteen sovittava
kuin uutta luova. Yhteensovittamisen mekanismina toimii lähinnä keskustelu ja sitä
kautta lisääntyvä toimijoiden yhteinen ymmärrys. Varsinaista implementaatiomekanismia tai -kykyä strategialla ei ole. Tässä mielessä kestävän kehityksen strategia on
tyypillinen poikkihallinnollinen periaatelinjaus.

Arvio
Strategiatyön ensisijainen lisäarvo on ollut strategiaprosessissa, ei niinkään lopputuloksessa. Keskustelufoorumina työ on auttanut toimijoita
jäsentämään yhdessä kestävän kehityksen teema-aluetta. Kestävän kehityksen strategialla ei ole kuitenkaan ollut suurta merkitystä toimenpiteiden suuntaamisessa tai niiden käynnistämisessä.
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6 Seurantajärjestelmien arviointi

Seurantajärjestelmien osalta arvioinnissa on tarkasteltu seuraavia kysymyksiä:
1.

Palvelevatko seurannan kohteeksi valitut indikaattorit strategian toimeenpanoa riittävällä tavalla?

2.

Missä määrin nykyinen seuranta- ja arviointijärjestelmä palvelee strategian
toimeenpanoa?

3.

Kuinka kattavaa, luotettavaa ja ajankohtaista kestävän kehityksen tilasta
saatava tieto on?

Kysymyksiä 1. ja 3. on tarkasteltu luvussa 6.1 ja kysymystä 2. luvussa 6.2.

6.1

Kestävän kehityksen indikaattorit
Arvioinnin kohde
Tässä luvussa on tarkasteltu missä määrin seurannan kohteeksi valitut indikaattorit
palvelevat strategian toimeenpanoa ja kuinka kattavaa, luotettavaa ja ajankohtaista
kestävän kehityksen tilasta saatava tieto on.

Havainnot
Suomen kestävän kehityksen indikaattoreilla seurataan ja arvioidaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Suomessa. Indikaattorikokoelma pyrkii kuvaamaan
monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen eri osa-alueita.
Ensimmäiset kansalliset kestävän kehityksen indikaattorit julkaistiin keväällä 2000.
“Kestävyyden Mitta” sisälsi 83 indikaattoria. Indikaattorit oli jaettu ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalis-kulttuurisiin ja edelleen aihealueisiin. Indikaattorit seurasivat ja
mittasivat vuonna 1998 julkaistua kansallista kestävän kehityksen strategiaa.
2000-luvun alkupuolella indikaattoreita päivitettiin kahteen otteeseen (2002 ja
2004), jolloin niiden viitekehikkoa muokattiin kuvaamaan paremmin kestävän kehityksen haasteita. Vuoden 2004 alusta alettiin myös julkaista indikaattorilehdyköitä,
jotka taustoittivat kestävän kehityksen toimikunnan kokousten teemoja.
Nykyinen indikaattorikokoelma perustuu alkukesästä 2006 julkistettuun Kansalliseen kestävän kehityksen strategiaan. Varsinainen 34 avainindikaattorin kokoelma
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julkaistiin sisällytettynä strategiaan. Indikaattoreiden valintaprosessista syntyi myös
laajempi seurantaindikaattorilista, joita käytetään tarvittaessa tukemaan strategian
arvioinnissa.
Kansallinen indikaattorityö pohjautuu eri hallinnonalojen yhteistyöhön. Vuodesta
1997 työtä on valvonut nk. indikaattoriverkko, jossa on jäseniä kaikista ministeriöistä
sekä muutamasta tutkimuslaitoksesta. Tilastokeskuksen rooli verkossa on keskeinen.
Verkon puheenjohtajuus on ympäristöministeriössä ja varsinainen käytännön kehitystyö tehdään Suomen ympäristökeskuksessa.
Arvioitaessa indikaattorien hyödynnettävyyttä ja käyttökelpoisuutta keskeisiä
kriteerejä ovat:
• Validiteetti: Indikaattorit mittaavat sitä, mitä tavoitellaan
• Ohjaavuus: tiedetään mitä tehdä indikaattorin näytön perusteella
• Relevanssi: tärkeitä ja todella seurattavia tunnuslukuja tai tietoja
• Oikea-aikaisuus: tiedot saadaan silloin kun niitä tarvitaan
Validiteetin osalta indikaattorien keskeinen ongelma on joidenkin tavoitteiden/tavoitealueiden epämääräisyys: on vaikea sanoa mistä indikaattorin tulisi kertoa. Esimerkkejä tällaisista tavoitealueista ovat mm. ”eri sukupolvien yhteenkuuluvuus” ja
”Suomi globaalina vastuunkantajana”. Ongelma näissä tapauksissa on siis pikemminkin tavoitteenasettelun lähtökohtaisessa epämääräisyydessä kuin indikaattorityössä.
Validiteetin osalta voidaan myös havaita, että yleisesti ottaen ympäristölliset indikaattorit ovat parempia kuin sosiaaliset indikaattorit. Esimerkiksi työelämän laadun
indikaattorina on ammattitaudit ja tapaturmat ja terveiden elämäntapojen indikaattorina alkoholin kulutus.
Yleisesti ottaen haastateltavat näkivät indikaattorityön aivan kekseinä osana kestävän kehityksen strategiatyötä ja pitivät indikaattorien kehittämistä tärkeänä. Indikaattorien ohjaavuuden ja relevanssin suhteen arviot ovat kuitenkin kriittisempiä.
”Kestävän kehityksen mittaamiseksi on kehitetty useita indikaattoreita. Mutta mikään
indikaattori tai indikaattorikokoelma ei ole yleisesti käytössä. Indikaattoreita käytetään lähinnä vain oppimiseen ja kestävän kehityksen ymmärtämiseen, ei niinkään
päätöksenteon apuna kuten pitäisi.”
“Indikaattoreita on, mutta ne ovat hitaita.”
“Indikaattoreiden roolista on kiistelty paljon. Indikaattoreiden antamien tulosten tulkinta on usein vaikeaa. Tulokset voivat johdatella niiden lukijaa tiettyyn suuntaan.”
Vaikka indikaattorityö nähdään tärkeänä, ei indikaattoreita tosiasiassa systemaattisesti hyödynnetä päätöksenteon tukena. Osittain tässä on kyse myös indikaattorien
heikosta hyödynnettävyydestä. Indikaattorityön tavoitteena ei ole ollut tuottaa operatiivista päätöksentekoa palvelevia indikaattoreita vaan sellaisia mittareita jotka
makrotasolla kuvaisivat kestävän kehityksen tilaa osa-alueittain.
Indikaattorikokoelmat ovat pääsiassa nojanneet verrattain tuoreeseen tilastotietoon. Vain osassa indikaattoreissa tiedon saatavuus on myös muodostanut ongelman

Johtopäätökset
Indikaattorityö on keskeinen osa kestävän kehityksen strategiatyötä. Indikaattorien
avulla on onnistuttu jäntevöittämään kestävän kehityksen strategiaa ja konkretisoimaan tavoitealueiden sisältöjä.
Validiteetin osalta indikaattorien keskeinen ongelma on joidenkin strategian tavoitteiden/tavoitealueiden epämääräisyys: on vaikea sanoa mistä indikaattorin tulisi
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kertoa. Ongelma on siis pikemminkin tavoitteenasettelun lähtökohtaisessa epämääräisyydessä kuin indikaattorityössä.
Indikaattorien hyödyntäminen päätöksenteossa on hyvin vähäistä. Indikaattorityö
ei ole tuottanut operatiivista päätöksentekoa palvelevia indikaattoreita vaan mittareita jotka makrotasolla kuvaavat kestävän kehityksen tilaa osa-alueittain. Tällaisen indikaattorien hyödynnettävyys organisaatioiden päätöksenteossa on varsin vähäinen.

Arvio
Indikaattorityö on laajasti koettu keskeiseksi osaksi kestävän kehityksen
strategiatyötä ja se on konkretisoinut strategiaa, mutta indikaattorien hyödynnettävyys toimijoiden päätöksenteossa on varsin rajallinen. Johtuen
osittain tavoitteenasettelun epämääräisyydestä, on myös joidenkin indikaattorien validiteetti kyseenalainen.

6.2

Seuranta- ja arviointijärjestelmät
Arvioinnin kohde
Tässä luvussa on tarkasteltu missä määrin nykyinen seuranta- ja arviointijärjestelmä
palvelee strategian toimeenpanoa.

Havainnot
Kestävän kehityksen seuranta- ja arviointijärjestelmä koostuu seuraavista elementeistä
•

Kestävän kehityksen indikaattorit

•

Strategian toimeenpanoa koskeva raportointi toimikunnalle

•

ENVIMAT-mallin kehittäminen

•

Kokonaisarviointi

Kansallinen kestävän kehityksen indikaattoriverkko on kehittänyt indikaattoreita,
joiden avulla kestävän kehityksen edistymistä valtionhallinnon ja kuntien organisaatioissa ja toimenpiteissä pyritään mittaamaan. Indikaattoreita on kehitetty yhteistyössä ministeriöiden välisen kestävän kehityksen verkkosihteeristön kanssa.
Indikaattorien osalta havainnot esitettiin edellisessä luvussa.
Kansallisen kestävän kehityksen strategian (2006) toimeenpanon edistymisestä
raportoidaan toimikunnalle kahden vuoden välein. Arviointi on kytketty EU:n kestävän kehityksen strategian arviointisykliin.
Indikaattorityön ohella merkittävimmät prosessit kestävän kehityksen strategian
arvioinnissa liittyvät ENVIMAT-mallin kehittämiseen ja käsillä olevaan kokonaisarviointiin. Kokonaisarvioinnin osalta ei tässä yhteydessä esitetä arviota.
ENVIMAT-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää suomalaisen tuotannon ja kulutuksen elinkaariaikaiset ympäristövaikutukset toimialoittain ja tuoteryhmittäin.
Työssä on otettu huomioon kotimaisen kuormituksen lisäksi myös tuonnin välityksellä aiheutuvat ympäristövaikutukset Suomen rajojen ulkopuolella. Elinkaariset vai-
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kutukset on kohdennettu sekä kotimaan kulutukseen että vientiin. Tarkoituksena on
ollut luoda todellinen kuva kotimaan kulutuksen ja investointien aiheuttamista vaikutuksista ja siitä tuotannon osuudesta, mikä menee vientiin muiden käytettäväksi.
ENVIMAT-työn tavoitteena on ollut luoda työväline, jolla voidaan arvioida Suomen kansantalouden aiheuttamien ympäristövaikutusten ja taloudellisten vaikutusten välisiä suhteita. hankkeessa on keskitytty ympäristövaikutuksiin, vaikka
ENVIMAT-malli pystyy käsittelemään myös eri toimialojen sekä niiden tuotteiden
ja palveluiden arvonlisäys- ja työllisyysvaikutuksia.

Johtopäätökset
Kestävän kehityksen strategiatyössä on panostettu merkittävästi seuranta- ja arviointijärjestelmien kehittämiseen. Keskeisimmät ponnistukset ovat olleet indikaattoriverkon indikaattorityö sekä ENVIMAT-hanke.
Indikaattorien osalta todettiin aiemmin luvussa 6.1, että indikaattorit ovat heikoimpia kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden osalta. ENVIMAT-mallissa tilanne
on samankaltainen siinä mielessä, että ENVIMAT-malli kuvaa nimenomaan ympäristö- ja talousvaikutusten välisiä suhteita. Kestävän kehityksen arviointityökaluna
sen keskeiset puutteet tällä hetkellä liittyvät nimenomaan sosiaaliseen ulottuvuuteen.
ENVIMAT-malli palvelee ennen kaikkea ympäristöpoliittista suunnittelua ja sen
mahdollisuudet esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintätyön suunnittelussa ovat
merkittävät koska ilmastonmuutoksenhillintätoimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan
arvioida kansantaloudessa tuotantoja kulutuslähtöisesti siten, että myös työllisyys- ja
arvonlisäysnäkökohdat otetaan huomioon.

Arvio
Kestävän kehityksen strategiatyössä on panostettu merkittävästi seurantaja arviointijärjestelmien kehittämiseen. Kokonaisuutena tarkastellen tämä
osakokonaisuus on ollut työn parhaiten onnistunut osio. Seurannassa
kestävän kehityksen sosiaaliset ulottuvuudet eivät ole joko saaneet yhtä
suurta painoarvoa tai ovat muusta syystä jääneet laadullisesti muiden ulottuvuuksien taakse.
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7 Yhteenveto

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto arvioista arviointikysymyksittäin.
Perustelut kullekin arviolle on löytyvät tämän raportin eri lukujen osiosta ”arvio”.
Arvioinnin pohjalta tehdyt johtopäätökset ja suositukset on esitetty arviointiraportin
alussa.

Arvioinnin näkökulma

Tavoitteenasettelu
Tavoitteenasettelun
johdonmukaisuus ja
koherenssi

Arviointikysymykset

Miten kestävän kehityksen strategian linjaukset on huomioitu
hallinnonalojen omissa strategioissa ja –ohjelmissa

Missä määrin kestävän kehityksen tavoitteet ovat yhdenmukaisia
hallinnonalojen muihin tavoitteisiin nähden?
Mikä on kestävän kestävän kehityksen tavoitteiden painoarvo suhteessa
hallinnonalan muihin tavoitteisiin
Missä määrin valtionhallinnossa ja kunnissa on laadittu kestävän
kehityksien ohjelmia?

Toimenpiteet
Strategian mukaisten
toimenpiteiden
toteuttaminen

Tulokset ja
vaikutukset
Tavoitteiden
toteutuminen
kokonaisuutena ja
teemoittain

Miten toimijat ovat ottaneet huomioon toiminnassaan keskestävän
kehityksen toimikunnan toimeenpano-ohjeiston?
Missä määrin valituilla toimenpiteillä on edistetty kestävän kehityksen
strategian mukaisia tavoitteita?

Miten kestävän kehityksen strategian tavoitteet ovat toteutuneet
kokonaisuutena ja teemoittain?
Mitä strategian tavoitteiden edistäviä tuloksia strategiatyö on tuottanut?

Mikä on kestävän kehityksen tila Suomessa ja miten se on kehittynyt?
Palvelevatko seurannan kohteeksi valitut indikaattorit strategian
toimeenpanoa riittävällä tavalla?

Seuranta ja arviointi
Tavoitteiden
toteutumisen seuranta
ja arviointi

Missä määrin nykyinen seuranta- ja arviointijärjestelmä palvelee strategian
toimeenpanoa?
Kuinka kattavaa, luotettavaa ja ajankohtaista kestävän kehityksen tilasta
saatava tieto on?
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Arvio

Liite 1
Kestävän kehityksen arviointityökalu
Kestävän kehityksen kokonaisarviointiprosessin ohessa arvioitsijat ovat yhdessä
YM:n kanssa kehittäneet pilottiversiota kestävän kehityksen ennakolliseksi arviointimalliksi Suomessa. Mallin kehittelytyön pohjaksi tutustuttiin muissa maissa käytössä
oleviin menettelytapoihin.7
Arviointimallin tarkoituksena on toimia politiikkasuunnittelun työkaluna. Ennakkoarvioinnin avulla voidaan parantaa päätöksenteon valmistelua ja varmistaa että
kestävän kehityksen näkökohdat tulevat huomioiduksi. Pitkän ajan päätavoitteena on
kestävän kehityksen periaatteiden integroiminen osaksi päätöksentekoa ja lerilaisten
toimenpiteiden koherenssin lisääminen.
Arviointimallin kehitystyön lähtökohtana oli kestävän kehityksen strategian mukaiset tavoitealue jaot sekä avainindikaattorit. Arviointimalli pyrittiin linkittämään
mahdollisimman tiukasti näihin lähtökohtiin. Lisäksi lähtökohdaksi sovittiin, että
mallin tulisi olla ”check list” –list tyyppinen, mutta siihen tulee sisältyä esitettyjen
arviointien perustelut ja vaikutusmekanismien kuvaukset
Näiden lähtökohtien laadittiin seuraavalla sivulla esitetty arviointimalli. Arviointimallin arviointitekijät nojaavat kestävän kehityksen strategian tavoitteisiin ja
indikaattoreihin. Tältä osin arviointimalli on täsmälleen niin hyvä kuin strategia on.
Arviointimalliin sisältyy kuusi elementtiä kutakin arviointitekijää kohden.
Ensimmäinen näistä on ennakoitu vaikutus, jossa kuvataan ennakoitu muutos
arviointitekijään liittyen (esim. uusien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö
laskee alle 130 g/km 2015).
Toinen elementti arviointimallissa on vaikutusmekanismi. Vaikutusmekanismi on
kuvaus siitä, millä tavalla ennakoitu vaikutus syntyy (esim. verotuksen muutoksella
vaikutetaan kuluttajien ostokäyttäytymiseen).
Kolmas elementti arviointimallissa on tunnistetut riskit. Tällä tarkoitetaan niitä
tekijöitä jotka potentiaalisesti estävät ennakoidun vaikutuksen syntymisen (esim.
autoilla joilla on pienempi ominaispäästö ajetaan enemmän)
Arviointimallin neljäs komponentti kuvaa vaikutuksen suuntaa. Vaikutuksen
suuntaaa kuvataan asteikolla erittäin negatiivisesta (-3) erittäin positiiviseen (+3).
Nollataso kuvaa tilannetta jossa toimenpiteellä ei ole vaikutusta kyseiseen arviointitekijään.
Arviointimallin viidennessä elementissä määritellään vaikutuksen todennäköisyys. Vaikutuksen todennäköisyyttä arvioidaan kolmiportaisella asteikolla.
Viimeinen elementti arviointimallissa laskee vaikutuksen suunnan ja todennäköisyyden pohjalta ko. arviointitekijän KEKE-indeksin.
Arviointimalli on luonnosversio. Arviointimallin elelleen kehittämiseksi sitä tulisi
pilotoida ja tästä saatujen kokemusten perusteella edelleen kehittää ennen käyttöönottoa.

7 Ks. Kestävän kehityksen arviointityökalut - käytäntöjä Euroopan maista (http://www.ymparisto.fi/
download.asp?contentid=112460&lan=fi )
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Arviointitekijä

Ennakoitu vaikutus

Vaikutusmekanismi

Tunnistetut riskit

Vaikutuksen suunta

Todennäköisyys

KEKE-indeksi

3 = Suuri
2 = Kohtalainen
1 = Pieni

Vaikutus x
todennäköisyys

LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ JA SUOJELU
Uusien henkilöautojen Verotuksen muutoksella
keskimääräinen CO2- vaikutetaan kuluttajien
päästö laskee alle 130 ostokäyttäytymiseen
g/km 2015

Kasvihuonepäästöt

Autoilla joilla on pienempi
ominaispäästö ajetaan
enemmän

Energiankulutus
Uusiutuvat energiamuodot
Lajien uhanalaisuus
Happamoittavat ja
rehevöittävät päästöt
Uusiutumattomien
luonnonvarojen käyttö
Ravinnekuormitus Itämereen
YHDYSKUNNAT JA ALUERAKENNE
Etäisyys palveluihin
Henkilöliikenteen määrä
Yhdyskuntarakenteen tiiviys
Huoltosuhteen alueelliset erot
Kansalaisten tyytyväisyys
palveluihin
KANSALAISTEN HYVINVOINTI
Eläkkeellesiirtymisikä
Työelämän laatu
Syrjäytyminen ja köyhyys
Terveelliset elämäntavat
Maahanmuuttajien
kotoutuminen
Äänestysaktiivisuus ja
yhteiskunnallinen
osallistuminen
TALOUS KESTÄVÄN KEHITYKSEN TURVAAJANA
Yritysten kilpailukyky
Tavara- ja palvelutuotannon
tuottavuus
Elatussuhde

Julkinen velka
Työttömyys
SUOMI GLOBAALINA TOIMIJANA JA VASTUUNKANTAJANA
Kehitysyhteistyön voimavarat
Lähialueiden kehitys
Uusien teknologioiden ja
tietotekniikan saatavuus
kehittyvissä maissa
KESTÄVIEN VALINTOJEN TUKEMINEN
T&K-toiminnan voimavarat
Kestäviä valintoja tukevan
informaation tuottaminen ja
levittäminen
Asenteiden ja arvojen muutos

80

Kansallinen kestävän kehityksen kokonaisarviointi 2009

+3 +2 +1

0

-1 -2 -3

Liite 2
Haastattelut
Haastateltavan nimi

Asema

Organisaatio

Juhani Turunen

Alivaltiosihteeri

VM

Vesa Vihriälä

Talousneuvoston sihteeristön päällikkö

VNK

Anni Rimpiläinen

Liikenneneuvos

LVM

Saara Jääskeläinen

Ylitarkastaja

LVM

Jarmo Vaittinen

Kansliapäällikkö

MMM

Johanna Niemivuo-Lahti

Ylitarkastaja

MMM

Katja Matveinen-Huju

Ylitarkastaja

MMM

Antti Kivipelto

Yksikön johtaja, ympäristöneuvos

PLM

Kari Välimäki

Kansliapäällikkö

STM

Klaus Halla &
Reijo Väärälä

Kehitysjohtaja / apulaisosastopäällikkö

STM

Ritva Viljanen

Kansliapäällikkö

SM

Hannu Vainonen

Suunnittelija

OPM

Olli Muttilainen ja
Harri Mäkinen

Hallintojohtaja / talousjohtaja

OM

Matti Nummelin

Ympäristöneuvonantaja

UM

Mika Honkanen

Neuvotteleva virkamies

TEM

Risto Ranki

Teollisuusneuvos

TEM

Hannele Pokka

Kansliapäällikkö

YM

Helena Säteri

Ylijohtaja, osaston päällikkö

YM

Timo Tanninen

Ylijohtaja, osaston päällikkö

YM

Benny Hasenson &
Anna-Kaisa Auvinen

Asiantuntija (ympäristöasiat)

EK

Pia Björkbacka

Elinkeinopolitiikan asiantuntija

SAK

Helena Aatinen

Viestintäjohtaja

Metsäteollisuus ry.
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