Kestävän kehityksen ja Agenda2030:n kansallisen toimeenpanon seurantaindikaattorit
Tilanne 23.11.2017
Indikaattoreiden työstö on osittain vielä kesken, sitä jatketaan seurannan asiantuntijaverkostossa.
Korin nimi
Julkiset hankinnat ja
kuluttaminen

Indikaattorit


Kulutuksen hiilijalanjälki (Indikaattorin kuvaus: Indikaattorilla seurataan
kotitalouksien kulutus¬menojen kasvi¬huone¬kaasu¬päästöjä.)



Kasvis-, liha- ja kalaperäisten elintarvikkeiden kulutus (Indikaattorin kuvaus:
Indikaattori kuvaa kaupasta kotiin ostettujen ja itse tuotettujen tai kerättyjen
elintarvikkeiden määrää henkeä kohti.)

(Kytkeytyy sitoumuksen
tavoitteisiin:
4. Kestävän yhdyskunnat 
ja paikallisyhteisöt
7. Luonnon kantokykyä
kunnioittavat
elämäntavat



8. Luontoa kunnioittava

päätöksenteko)

Resurssiviisas talous ja
hiilineutraali
yhteiskunta
(Kytkeytyy sitoumuksen
tavoitteisiin:
3. Työtä kestävästi

Ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräiset
hiilidioksidipäästöt (Indikaattorin kuvaus: Indikaattori kuvaa
ensirekisteröityjen uusien henkilöautojen ja pakettiautojen sekä käytettynä
maahantuotujen henkilöautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä.)
Yhdyskuntajätteen kehittyminen (Indikaattorin kuvaus: Indikaattorilla
seurataan jätemäärien ja jätteiden käsittelytapojen muutoksia.)
(HUOM: Julkisten hankintojen kestävyyttä ei tällä hetkellä seurata
systemaattisesti. Tämä on kehitteillä. Sama koskee ruokahävikkiä.)



Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat



Puuston kasvu ja poistuma



Uusiutuvan energian osuus energian loppukäytöstä

4. Kestävät yhdyskunnat

ja paikallisyhteisöt

Tekesin rahoitus resurssitehokkaisiin ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin

5. Hiilineutraali
yhteiskunta

Luonnonvarojen kulutus, RMC (raw material consumption) jaottelu



6. Resurssiviisas talous
8. Luontoa kunnioittava
päätöksenteko)
Luonnon ja ympäristön 
tila
(Kytkeytyy sitoumuksen

tavoitteisiin:
7. Luonnon kantokykyä
kunnioittavat
elämäntavat



8. Luontoa kunnioittava 
päätöksenteko)

Luonnon monimuotoisuus (Indikaattorin kuvaus: Indikaattori kuvaa luonnon
monimuotoisuuden eli biodiversiteetin tilaa ja kehitystä Suomessa
uhanalaisuus- ja elinympäristötietojen avulla ilmentäen ekosysteemien
joustokykyä ja ekosysteemipalveluiden saatavuutta)
Vesien tila (Indikaattorin kuvaus: Indikaattori kuvaa vesiekosysteemien tilaa
ja kehitystä)
Ilmanlaatu (Indikaattorin kuvaus: Indikaattori kuvaa ilmanlaadun kehitystä ja
kotimaisia päästöjä ilmaan)
JATKOTYÖSTETTÄVÄNÄ/MAHDOLLINEN NELJÄS INDIKAATTORI: Luonnon- ja
ympäristönsuojelun kansallinen ja kv-rahoitus. koostuisi kahdesta osaindikaattorista: 1) Julkisen rahoituksen määrän vuosittainen kehitys

kotimaisiin luonnonsuojelutoimiin, 2) Julkisen rahoituksen määrän
vuosittainen kehitys kv-ympäristön- ja luonnonsuojelutoimiin ja -hankkeisiin,
sisältäen myös kehitysyhteistyö- ja lähialueyhteistyöhankkeet.
Asuminen ja
yhdyskunnat



(Kytkeytyy sitoumuksen

tavoitteisiin:
1. Yhdenvertaiset
mahdollisuudet
hyvinvointiin
2. Vaikuttavien ihmisten

yhteiskunta
4. Kestävät yhdyskunnat
ja paikallisyhteisöt

Kotona asuvat yli 75 -vuotiaat
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus (Kuvaus: Indikaattorina
määritetään enintään 500 metrin etäisyydellä lähimmästä
päivittäistavarakaupasta asuvien osuus. Etäisyys päivittäistavara-kauppaan
lasketaan suorana linnuntie-etäisyytenä.)



Tuloerot: Gini-kerroin ja kotitalouksien käytettävissä olevat tulot
(Indikaattorin kuvaus: Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo: Gini-kerroin ja
pienituloisuusaste tulonjakotilastosta. Myös suurimman kymmenyksen
tulokehitys mukaan.)

(Kytkeytyy sitoumuksen

tavoitteisiin:
1. Yhdenvertaiset
mahdollisuudet
hyvinvointiin

Yhdyskuntarakenteen eheys ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset
(Kuvaus: asukastiheys määritetään 250 m x 250 m tilastoruuduittain.
Tarkastelu tehdään kaupunkiseututaajamien alueella. Vähintään 20 asukasta
hehtaarilla on nähty asukastiheydeksi, joka tukee kannattavan
joukkoliikenteen järjestämistä.)



6. Resurssiviisas talous)
Yhteiskunnallinen
eriarvoisuus

Asumismenot (Indikaattorin kuvaus: Asumismenojen osalta on saatavissa
vuosittain päivittyvää euroihin perustuvaa dataa. Indikaattoria voi
disagregoida alueellisesti, tulotason ja perhetyypin mukaan. Lisäksi
aineistosta voi laskea esim. asumiskustannusrasitetta)



2. Vaikuttavien ihmisten 
yhteiskunta

Perustoimeentulotukea saavien määrä (Indikaattorin kuvaus: Indikaattori
kuvaa perustoimeentulotukea saavien lukumäärää. Lapsiperheet
mahdollisesti mukaan tarkasteluun erikseen.)
Nuorten tyytyväisyys elämään (Kouluterveyskyselystä)
Kiintiöpakolaisten määrä ja kuntapaikkojen määrä

3. Työtä kestävästi
4. Kestävät yhdyskunnat
ja paikallisyhteisöt)

Syrjäytyminen ja
yhteiskunnallinen
osallisuus



Työn tai koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret (NEET)



Syrjinnän tai yksinäisyyden kokemus (THL + ESS European Social
Survey/Eurobarometri)



Äänestysaktiivisuus

(Kytkeytyy sitoumuksen 
tavoitteisiin:

Suomen kehitys Corruption Perceptions- ja World Press Freedom indekseillä

1. Yhdenvertaiset
mahdollisuudet
hyvinvointiin

Nuorten luottamus yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen

2. Vaikuttavien ihmisten
yhteiskunta



3. Työtä kestävästi
4. Kestävät yhdyskunnat
ja paikallisyhteisöt)


Kestävän kehityksen päiväkodit, koulut ja oppilaitokset (Seurataan Vihreän
lipun, oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin ja YK-koulujen
määrällistä kehitystä vuositasolla)

(Kytkeytyy sitoumuksen 
tavoitteisiin

Elinikäinen oppiminen ja koulutukseen osallistuminen (Vipusen tilaston
"Perusasteen jälkeisen tutkinnon, ammatillisen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon ja korkeakoulutututkinnon suorittaneiden osuus" pohjalta).

Koulutus ja osaamisen
kehittäminen

1. Yhdenvertaiset
mahdollisuudet
hyvinvointiin



Tutkimus ja kehittämismenot, osuus BKT:sta



NIMI / TARKKA MUOTO VIELÄ TYÖSTETTÄVÄNÄ: Medialukutaito

2. Vaikuttavien ihmisten
yhteiskunta
3. Työtä kestävästi
5. Hiilineutraali
yhteiskunta
6. Resurssiviisas talous
7. Luonnon kantokykyä
kunnioittavat
elämäntavat
8. Luontoa kunnioittava
päätöksenteko)
Terveyden edellytykset 

Koettu hyvinvointi eri väestöryhmissä alueittain (Hyvinvointikompassi:
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat)

(Kytkeytyy sitoumuksen 
tavoitteisiin:

Alueellisesti yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset terveys- ja hyvinvointipalvelut
(Hyvinvointikompassista Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus ja
Palveluiden saatavuus-profiili, josta voidaan alueittain poimia vaikka
mielenterveyspalveluiden saatavuus alueittain)

1. Yhdenvertaiset
mahdollisuudet
hyvinvointiin



4. Kestävät yhdyskunnat 
ja paikallisyhteisöt

7. Luonnon kantokykyä
kunnioittavat
elämäntavat

Sairastavuusindeksi (http://terveytemme.fi/avainindikaattorit/index.html)
Naisiin kohdistuva väkivalta (Tietoperusta vielä THL:n pohdinnassa)
JATKOTYÖSTETTÄVÄNÄ: nuoruusiän henkiseen hyvinvointiin liittyvä
indikaattori, voisi olla esim. koulukiusaaminen.



HUOM: Ympäristön ja terveyden kytkentään liittyvä indikaattori olisi
tarpeellinen, toistaiseksi sopivaa ei löytynyt.



Työelämän globaali vastuu (Indikaattori kuvaa suomalaisten yritysten
globaalin liiketoiminnan (oma valmistus ja alihankintaketjut) vastuullisuutta.
Se on komposiitti-indikaattori, joka sisältää seuraavia asioita:

8. Luontoa kunnioittava
päätöksenteko)
Työelämä, laatu ja
muutos
(Kytkeytyy sitoumuksen
tavoitteisiin:



Lapsi- ja pakkotyö: % Suomen suurista ja keskisuurista yrityksistä, joilla
toimenpiteitä lapsi- ja pakkotyön torjuntaan;



Ihmisoikeuksien kunnioitus: % Suomen suurista ja keskisuurista

1. Yhdenvertaiset
mahdollisuudet
hyvinvointiin

yrityksistä, jotka tekevät ihmisoikeuksia koskevan riskianalyysin ja due
diligence-prosessin;


3. Työtä kestävästi
5. Hiilineutraali
yhteiskunta



6. Resurssiviisas talous)



Globaali vastuu ja
johdonmukaisuus
(Kytkeytyy sitoumuksen
tavoitteisiin:

Vastuulliset hankintakriteerit: % Suomen suurista ja keskisuurista
yrityksistä, jotka ottavat yhteiskuntavastuukriteerit huomioon osana
hankinta- ja ostopäätöksiä.

Työllisyyden laatu ja tuottavuus


Työllisyysaste (Tilastokeskus, työvoimatutkimus)



Työn tuottavuuden indeksitaso verrattuna OECD:n keskiarvoon (OECD)



Alityöllisten osuus väestöstä (Tilastokeskus, työvoimatutkimus)



Matalapalkkaisten osuus työssäkäyvistä (Tilastokeskus,
palkkarakennetilastot)

Hyvä työelämä


Työn kuormittavuus (kokeeko työnsä fyysisesti tai henkisesti raskaaksi,
työolobarometri)



Vaikutusmahdollisuudet työhön (kolmiosainen summamuuttuja,
työolobarometri)



Oppiminen työssä (työpaikassa voi oppia koko ajan uusia asioita,
työolobarometri)



Naisten keskiansiot miehiin verrattuna (Tilastokeskus, ansiotasoindeksi ja
palkkarakennetilastot)



Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen taso ja kohdentuminen



Kehitysyhteistyömaksatusten BKTL-osuus + euromäärä



Vähiten kehittyneisiin maihin kohdistettujen kehitysyhteistyömaksatusten
osuus BKTL:stä + euromäärä



Lisäksi samassa indikaattorikuvaajassa voisi ehkä olla esim. uusien
kehitysyhteistyöaloitteiden jakautuminen kehityspolitiikan painopisteisiin
(prosentteina kokonaisuudesta) ja/tai ilmastorahoitukseksi raportoitavat
kehitysyhteistyömaksatukset (prosentteina kokonaisuudesta. Tämän
yksityiskohdat vielä pohdinnassa)

1. Yhdenvertaiset
mahdollisuudet
hyvinvointiin
2. Vaikuttavien ihmisten
yhteiskunta

3. Työtä kestävästi

Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan (kartta
henkilömääristä)

4. Kestävät yhdyskunnat 
ja paikallisyhteisöt

HUOM: Koriin tulee vielä kaksi muuta indikaattoria, näiden osalta työ ei ole
vielä valmista.

5. Hiilineutraali
yhteiskunta
6. Resurssiviisas talous
7. Luonnon kantokykyä
kunnioittavat
elämäntavat
8. Luontoa kunnioittava
päätöksenteko)

