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Luku 4 – Toimeenpanon seuranta, arviointi ja kehittäminen 

 
1) Kytkee seurannan ja arvioinnin poliittisen järjestelmän keskeisiin 

instituutioihin ja toimintatapoihin 
 

2) Vahvistaa hallituksen tilivelvollisuutta ja eduskunnan roolia 
toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa 
 

3) Systematisoi arviointityötä 
 

4) Osallistaa yhteiskunnan toimijoita seurantaan ja arviointiin  
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Valtioneuvoston selonteko  
”Kestävän kehityksen Suomi - pitkäjänteisesti,  
johdonmukaisesti ja osallistavasti” 
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Seuranta- arviointi- ja tutkimustieto, 
indikaattoriarvojen muutokset 

Kestävän kehityksen pitkän 
aikahorisontin tavoitteet 

Politiikan arki, poliittisen 
päätöksenteon ajankohtaiset 

kysymykset 

Kestävän kehityksen mukainen tietoperustainen päätöksenteko 

Indikaattoritietoa 
tuotetaan, mutta ei 

käytetä 

Kytkentä arkeen jää usein 
puutteelliseksi 

Tulkintakeskustelulle ei 
ole luontevaa paikkaa 
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Valtioneuvoston kanslian johdolla 
päivitetään nykyinen kestävän 
kehityksen indikaattorikokoelma 
vastaamaan kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumuksen, 
Agenda2030:n kansallisen 
toimeenpanon sekä tämän 
toimeenpanosuunnitelman 
seurantatarpeita.  
 
 

 
Indikaattorikokoelman päivityksen 
yhteydessä sovitaan myös 
indikaattoritiedon moniäänisen 
tulkinnan mahdollistavasta 
järjestelmästä.  

Selonteon toimenpide 4.2 
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Luonnon ja 
ympäristön 

tila 

Globaali 
vastuu ja 
johdon-

mukaisuus 

Yhteis-
kunnallinen 
eriarvoisuus

  

Syrjäytyminen ja 
yhteiskunnallinen 

osallisuus 
Koulutus ja 
osaamisen 

kehittäminen 
Terveyden 

edellytykset Julkiset 
hankinnat ja 
kuluttaminen 

Resurssiviisas 
talous ja 

hiilineutraali 
yhteiskunta 

Asuminen ja 
yhdyskunnat 

Työelämä, 
laatu ja 
muutos 

Yhdenvertaiset  
mahdollisuudet 

hyvinvointiin 
Vaikuttavien 

ihmisten 
yhteiskunta 

 

Työtä 
kestävästi 

Kestävät 
yhdyskunnat 
ja paikallis- 

yhteisöt Hiilineutraali 
yhteiskunta 

Resurssi- 
viisas 
talous 

Luonnon 
kantokykyä  

kunnioittavat 
elämäntavat 

Luontoa 
kunnioittava  
päätöksen- 

teko 
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kehittäminen 
 
  

  
 

Resurssiviisas 
talous ja 

hiilineutraali 
yhteiskunta 

Asuminen ja 
yhdyskunnat 

T  
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Kestävän 
kehityksen tila ja 

tulevaisuus 

11 

Kori 2 

Kori 6 
Kori 7 

Kori 8 

Kori 9 

Kori 1 

Kori 10 

Kori 5 

Kori 4 

Kori 3 

Rullaava 
indikaattoripäivitys ja 

tulkintakeskustelu tuottaa 
impulsseja ja sisältöä 
Kestävän kehityksen  
tila- ja tulevaisuus -

keskusteluun 

Temaattisia 
keskustelu-
tilaisuuksia 

Temaattisia 
keskustelu-
tilaisuuksia 

Temaattisia 
keskustelu-
tilaisuuksia 
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Moniäänisen tulkinnan mahdollistava järjestelmä 
 
1) Alusta indikaattoritiedolle ja keskustelulle VNK:n kestavakehitys.fi -

sivustolla 
2) Rullaava korien päivitys; kaikki korit kerran vuodessa, kukin omana 

kuukautenaan 
3) Pohjatulkinta hoitovastuullisessa ministeriössä / virastossa 

(muutosten merkitys kestävän kehityksen näkökulmasta)  
4) Avoin tulkintakeskustelu alustalla: mistä ja mitä muutokset kertovat?; 

miten niihin pitäisi reagoida poliittisessa päätöksenteossa?  
5) Temaattisia keskustelutilaisuuksia eri koreista 
6) Yhteenveto Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tilaisuudessa 
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Haaste meille kaikille: 
 
 
Keskustelua ei synny ilman keskustelijoita 
 
 
Havaintojen välittäminen päätöksentekijöille 
 


	Kestävän kehityksen �ja Agenda 2030:n �toimeenpanon �kansallinen seuranta�
	Dia numero 2
	Valtioneuvoston selonteko �”Kestävän kehityksen Suomi - pitkäjänteisesti, �johdonmukaisesti ja osallistavasti”
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Dia numero 10
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	Dia numero 13

