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31.3.2021 Kestävyyden johtaminen

Kestävän kehityksen mittaaminen

– mahdoton urakka vai 

sujuvaa rutiinia?

http://www.ecowelfare.fi/
http://www.syke.fi/hankkeet/kekanua


● Keke-indikaattoreiden muotoilua kansallisella tasolla 
(www.kestavakehitys.fi/seuranta)

● Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin 
koordinaatiota (www.kestavyyspaneeli.fi)

● Tutkimusta ekohyvinvointivaltion hahmottamisesta  
(www.ecowelfare.fi) ja keke-indikaattoreiden riskeistä  
(www.peer.eu/projects) 

● Kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreiden 
kehittelyä (www.syke.fi/hankkeet/kekanua)

Oma taustani 

http://www.kestavakehitys.fi/seuranta
http://www.kestavyyspaneeli.fi/
http://www.ecowelfare.fi/
http://www.peer.eu/projects
https://www.syke.fi/hankkeet/kekanua


● Paikalliset: Ilmastovahti, ympäristövahti, 
Fisu-indikaattorit, Mayors Indicators…

● Sektorit: luonnontila.fi, yhdyskuntarakenteen 
indikaattorit, Agrikaattori… 

● Kansalliset: kestävän kehityksen 
indikaattorit, YK-indikaattorit, Findikaattori… 

● Kansainväliset: EU SD indicators, SDG INDEX, 
OECD, World Bank, UN…

● Aggregoidut, avainindikaattorit, tilastot 

Eksyin indikaattoriviidakkoon



● Resurssien tuhlausta päällekkäisyyksiin?

● Kirsikanpoimintaa, viherpesua?

● Yliyksinkertaistamista?

● Näennäishyödyntämistä, vanhoja 
polkuriippuvuuksia?

● Rikasta keskustelua?

● Epävarmuuksien huomiointia?

● Moniulotteista arviointia?

● Pätevää päätöksentekoa?

Indikaattoriähky: riski ja mahdollisuus 

Kuva: Kai Widell/SYKE



Lähde: Lyytimäki ym. 2020



Johtamisen onnistuminen vaatii 

oikeita indikaattoreita oikeaan 

paikkaan ja aikaan – ja oikealle 

kohderyhmälle

Indikaattorit eivät ole ihmeotuksia

Kuva: Julieta Mascarella Pixabay

https://pixabay.com/fi/users/julieta_masc-5768105/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2495709
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CASE: NUA-indikaattorit (New Urban Agenda)

”Kansalliset kestävän kehityksen 
mittarit eivät nimittäin tue kuntien 
omien päätösten ja toimenpiteiden 
vaikuttavuuden arviointia.” 
(Sallinen & Riipinen 2021, 135)



● 77 indikaattoria, tarkat määritelmät 
metatiedoissa  

● Osin päällekkäisiä olemassa olevien 
indikaattorikokoelmien kanssa 

● Vahvasti näyttää, ettei kaikkiin löydy 
Suomesta tietoa

● Isolla osalla heikko käytettävyys Suomessa 

• Ilmiö relevantti, kansainvälinen mittari ei

• Kuvattava ilmiö ei relevantti

● Mutta: mahdollisesti merkittävä askel eri 
raportointitasojen integrointiin

CASE: NUA-indikaattorit 



Mitä 
voisimme 

oppia 
tästä 

kaikesta?
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Kohti yksinkertaisuuden ylistystä

Maailma on monimutkainen ja ongelmavyyhdet sekavia, 
mutta sitä suuremmalla syyllä kaikessa on pyrittävä niin 

yksinkertaisiin toimintamalleihin kuin mahdollista ja vielä 
pikkuisen enemmän. (Kuisma 2013, 47)

Eli yksinkertaistettuna:

Monimutkaisia ongelmia ei 

kannata koittaa ratkaista 

monimutkaisuutta lisäämällä 
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