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KANSALLISEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAN TOIMEENPANON JA 
ARVIOINNIN FASILITOINTI 
 
TIEKARTTA 

 
 

1. TAVOITE 
 

Tavoitteena on käynnistää ja läpiviedä prosessi, jonka tuella kansallisen kestävän kehityksen 
strategian ja hallitusohjelman kestävän kehityksen tavoitteita konkretisoidaan ja toteutetaan. 
Erityisenä kohderyhmänä on valtionhallinto, mutta toimenpiteet voivat tukea myös muiden 
toimijatahojen toimeenpanoa. 

 
2. AIKAJÄNNE 
 

Kevät 2008 - syksy 2009 
 

3. TAUSTALLA 
 

Kansallinen kestävän kehityksen strategia (2006) velvoittaa seuraaviin toimiin: 
 

• Strategiassa esitetyt kestävän kehityksen linjaukset otetaan huomioon eri hallinnonalojen 
sekä muiden kestävän kehityksen strategian toimijatahojen omissa ohjelmissa ja stra-
tegioissa. Käynnistetään Suomen kestävän kehityksen toimikunnan puitteissa prosessi, 
jossa eri tahot yhteistyössä ja omilla tahoillaan vievät eteenpäin strategian ehdotuksia. 

• Kestävän kehityksen politiikan tuloksellisuutta seurataan mm. kansallisen indikaattori-
työn kautta. Kestävän kehityksen indikaattoreita kehitetään ja päivitetään eri hallin-
nonalojen välisessä kansallisessa indikaattoriverkossa.   

• Kansallista kestävän kehityksen strategiaa arvioidaan kahden vuoden välein, ja tämä 
tarkastelu kytketään EU:n arviointiprosessiin. Suomen kestävän kehityksen toimikunta 
raportoi arvioinnin tuloksista hallitukselle.  

• Strategian jatkotyönä kehitetään systemaattinen malli, jonka avulla voidaan arvioida 
strategian vaikutuksia valtakunnan, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä mahdol-
listaisi vertailun erilaisten ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnissa. Strategiasta johdet-
tuihin politiikkaohjelmiin ja suunnitelmiin liitetään integroitu kestävän kehityksen 
vaikutusten arviointi. 

 
Hallitusohjelma (2007) velvoittaa seuraaviin toimiin: 

 
• Vuonna 2006 hyväksytty kansallinen kestävän kehityksen strategia toimeenpannaan hal-

linnonalojen yhteistyönä. 
• Valtionhallinto velvoitetaan ja kuntia kannustetaan laatimaan toimintaansa liittyvät kes-

tävän kehityksen ohjelmat.  
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Toimeenpanon tueksi Suomen kestävän kehityksen toimikunta laati ohjeiston, joka on toi-
mitettu valtion- ja aluehallinnon organisaatioille. Ohjeistossa on neljä keskeistä tavoiteko-
konaisuutta: 
1. Ministeriöiden ja niiden alaishallinnon johto sitoutuu kestävän kehityksen edistämiseen 

omilla hallinnonaloillaan; Kestävän kehityksen linjaukset sisällytetään sektori- ja alais-
hallinnon strategioihin ja ohjelmiin; 

2. Kuntia kannustetaan laatimaan kestävän kehityksen ohjelmat ja sisällyttämään kestä-
vän kehityksen linjaukset kuntastrategioihin sekä verkostoitumaan paikallisesti ja alueel-
lisesti; 

3. Julkisen hallinnon organisaatiot toteuttavat kestävää kehitystä omissa arkitoiminnois-
saan sekä työ- ja toimintaympäristössään; 

4. Hallitusohjelman linjauksen toimeenpanon arviointi ja seuranta järjestetään, samoin 
toimeenpanon vaikutusten ja kustannusten/säästöjen arviointi ja seuranta pidem-
mällä tähtäimellä. Ensimmäinen toimeenpanon väliarvio on sovittu käsiteltäväksi toimi-
kunnan kokouksessa syksyllä 2008.  

 
4. TEHTÄVÄKOKONAISUUDET 

 
Toimeenpanon ja arvioinnin fasilitoinnin tarve voidaan nähdä toteutettavaksi kolmella eri 
tasolla, jotka ovat kytköksissä ja tukevat toinen toisiaan: politiikka-, toiminta- ja metoditaso. 

 
A) Politiikkataso: 
 
Tuki hallinnonaloille kestävän kehityksen strategian linjausten huomioimiseksi omissa 
tulevissa sektoristrategioissa ja –ohjelmissa 
 

• Suomen kestävän kehityksen toimikunta selvittää, mitä horisontaalisia ja sektoristra-
tegioita tai –ohjelmia on valtioneuvoston piirissä suunnitteilla. Mikä on niiden aika-
taulu ja keskeiset valmisteluelimet / henkilöt. Tämä selvitystyö tukee myös kestävän 
kehityksen vaikutusten arvioinnin kehittämistyötä, ks. kohta C. 

 Ajankohta: kesä 2008 
 Ympäristöministeriön korkeakouluharjoittelija laatii 

• "Roadshow" eri ministeriöissä, paikalla kansliapäälliköt ja muut keskeiset virkamie-
het: kansallisen strategian sisältö ja velvoitteet hallinnonaloilla, hallitusohjelman 
kestävän kehityksen velvoitteet, arviointiaikataulu ja toimikunnan sateenvarjon tar-
joama vertaistuki 

 Ajankohta: kevät-kesä-syksy 2008 
 Ulkopuolinen fasilitaattori prosessia hoitamaan ja vauhdittamaan 

• Kansliapäälliköt raportoivat kestävän kehityksen toimikunnalle /-ssa edistymisestään 
kestävän kehityksen politiikkatoimien toteuttamisessa 

 Ajankohta: syksy 2008 – talvi 2009 
 
B) Toimintataso 
 
Tuki hallinnonaloille omien kestävän kehityksen ohjelmien laatimisessa ja kestävän 
kehityksen käytäntöjen toimeenpanemisessa 
 
Edistyminen toimintatasolla on kiinteästi kytköksissä siihen, kuinka hyvin kestävä kehitys 
sisäistetään hallinnonalojen poliittisen tason suunnittelussa ja sisällytetään strategiseen työ-
hön. Tästä syystä tehtäväkokonaisuudet A ja B kulkevat käsi kädessä ja niitä koskevat tuki-
tarpeet voidaan monessa kohdin yhdistää (esim. mahdollinen ulkopuolinen fasilitaattori ja 
roadshow).  
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• Järjestetään seminaari / työpaja ohjelmatyöstä vastaaville ministeriöiden ja alaishal-

linnon virkamiehille ja asiantuntijoille. Tilaisuudessa käydään läpi toimikunnan hy-
väksymän toimeenpano-ohjeistuksen (17.10.2007) sisältöä sekä annetaan hallin-
nonaloille eväitä oman työn tai yhteistyön käynnistämiseksi tai jatkamiseksi. 

 Ajankohta: 23.4.2008  
• Kytketään osaksi A-kohdassa mainittua Roadshow'ta, jossa ohjeistusta voidaan antaa 

myös räätälöidysti. 
 Ajankohta: kevät-kesä 2008 
 Huom. mahdollisen ulkopuolisen fasilitaattorin rooli 

• Väliarvio valtionhallinnon kestävän kehityksen ohjelmatyön käynnistymisestä. Vä-
liarviota käsitellään joko toimikunnan kokouksessa tai järjestetään asian tiimoilta 
oma tapahtumansa tiedotustilaisuuksineen riippuen siitä, kuinka paljon on kerrotta-
vaa. 

 Ajankohta: marras-joulukuu 2008 
 
C) Metoditaso 
 
Tuki sellaisen prosessin käynnistämiselle ja toiminnan kehittämiselle, jonka avulla hal-
linnonalat voisivat arvioida kestävän kehityksen strategiassa identifioitujen tavoittei-
den vaikutuksia omalla sektorillaan.  

 
• Suomen kestävän kehityksen toimikunta selvittää, mitä horisontaalisia ja sektoristra-

tegioita tai –ohjelmia on valtioneuvoston piirissä suunnitteilla. Mikä on niiden aika-
taulu ja keskeiset valmisteluelimet / henkilöt. Ks. kohta A. 

 Ajankohta: kesä 2008 
 Ympäristöministeriön korkeakouluharjoittelija laatii 

• Järjestetään hallinnonalojen välinen tapaaminen, brainstorming, jossa vaihdetaan nä-
kemyksiä ja tehdään esitys kestävän kehityksen vaikutusten arviointimallin (Sus-
tainability Impact Assessment, SIA) kehittämisestä poliittiseksi työkaluksi. Keskeis-
tä olisi löytää nimenomaan Suomen tilanteeseen ja kansallisen kestävän kehityksen 
strategian vaikutusten arviointiin soveltuva käyttökelpoinen toimintamuoto.  

 Ajankohta: 17.3.2008 
• Brainstorming-tapaamisen jälkeen prosessi hankkeistetaan, vastuutetaan ja aikataulu-

tetaan.  
• Järjestetään seminaari hankkeen tuloksista ja luodataan tulevia toimenpiteitä (esim. 

mahdollisen pilottihankkeen laajentaminen myös muihin valtionhallinnon sektori-
strategioihin ja -ohjelmiin) 

 Ajankohta: kevät(talvi) 2009  
• Hallinnonalat raportoivat Suomen kestävän kehityksen toimikunnalle strategian toi-

meenpanon edistymisestä 
 Ajankohta: kesä 2009 

 
A+B+C = Kansallinen kestävän kehityksen kokonaisarvio 2009 

 
Kansallinen kestävän kehityksen kokonaisarvio laaditaan syksyksi 2009. Se rakentuu 
merkittävältä osin vuosien 2008 ja 2009 aikana läpiviedyn prosessin toimenpiteille. Ko-
konaisarvioita käsitellään Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa. Samana syksynä 
raportoidaan toimeenpanon edistymisestä myös EU:n komissiolle. 

 Ajankohta: syksy 2009 
 


