
KUNTIEN JA MAAKUNTIEN TASA-ARVO- JA 
YHDENVERTAISUUSVERKOSTON  TAPAAMINEN 10.4.2019

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja niitä 
kuvaavat indikaattorit: sosiaalinen kestävyys, 

sukupuolten tasa-arvo ja eriarvoisuuden 
vähentäminen



Kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda 
2030

• YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030 ja 17 kestävän kehityksen tavoitetta 
(Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuonna 2016

• 17 universaalia tavoitetta, joiden toimeenpano eri tasoilla kuuluu kaikille: valtiolle, kunnille, 
yrityksille, yksilöille ja yhteisöille

• Keskiössä ympäristö, ihmiset, ihmisoikeudet ja talouden näkökulmat
• Tavoitteiden saavuttamiseksi kaikki osa-alueet tulee käsitellä ja hahmottaa kokonaisuutena



• Sosiaalisella kestävyydellä on merkittäviä vaikutuksia niin 
ekologiseen kuin taloudelliseen kestävyyteen

• Sen tavoitteena on poistaa ihmisten välinen eriarvoisuus 
kiinnittämällä huomio:

• väestönkasvuun
• terveydenhuoltoon
• sukupuolten väliseen tasa-arvoon 
• koulutuksen järjestämiseen ja
• perusoikeuksien toteutumiseen

• Ainakin puolet Agenda 2030 -tavoitteista pyrkii
edistämään sosiaalista kestävyyttä

• Suomessa ajankohtaisia sosiaalisen kestävyyden 
haasteita ovat muun muassa syrjäytyminen ja työttömyys.

Sosiaalinen kestävyys



• Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013
• Kestävän kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategian sijaan 

laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka 
haluamme 2050”. 

• Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään 
ja toiminnassaan.

• Keskeinen väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman

Kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumus



Yhteiskunta-
sitoumuksen
8 tavoitetta

8. Luontoa 
kunnioittava 
päätöksenteko

7. Luonnon kantokykyä 
kunnioittavat 
elämäntavat

6. Resurssiviisas talous5. Hiilineutraali 
yhteiskunta

4. Kestävät 
yhdyskunnat ja 
paikallisyhteisöt

3. Työtä kestävästi2. Vaikuttavien ihmisten 
yhteiskunta

1. Yhdenvertaiset 
mahdollisuudet 
hyvinvointiin



Yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, 
kunnat sekä muut tahot voivat antaa oman 
konkreettisen toimenpidesitoumuksensa 
yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Sitoumus2050



Sosiaalisen kestävyyden seuranta
Suomessa

• Edistäminen, toiminta ja seuranta edellyttävät yhteistyötä eri toimijatahojen ja 
kansalaisten kesken, aktiivista tiedon ja kokemusten vaihtoa sekä hyvien käytäntöjen 
jakamista

• Kunnilla on parhaimmat yhteiskunnalliset edellytykset lähellä kansalaisia vaikuttaa 
sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen sekä luoda sosiaalisesti 
kestävää tulevaisuutta

Sosiaalista kestävyyttä mitataan Suomessa mm.
• Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen
mittareilla (10 indikaattorikoria: kestavakehitys.fi)
• Tilastokeskuksen YK-indikaattoreilla
• THL:n mittareilla
• Kelan tilastoilla

Kunnat raportoivat paikallistiedosta
esimerkiksi
• Hyvinvointikertomuksessa
• Kunnan toiminnallisessa, 

henkilöstöpoliittisessa ja oppilaitosten
omissa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmissa

• Henkilöstökertomuksissa



Sukupuolten tasa-arvon seuranta
Tilastokeskuksen Agenda2030 -indikaattoreissa

Lähde: Tilastokeskus, Kestävän kehityksen YK-indikaattorit



Eriarvoisuuden vähentämisen seuranta
kestavakehitys.fi-indikaattoreissa (1)



Eriarvoisuuden vähentämisen seuranta
kestavakehitys.fi-indikaattoreissa (2)



Kestävän kehityksen indikaattoripalvelu kuntien
tukena

https://mayorsindicators.com/fi/
MayorsIndicators-palvelu tarjoaa:

• Mahdollisuuden mitata ja raportoida kunnan
kehitystä kohti kestävän kehityksen tavoitteita
kattavan ja luotettavan indikaattoridatan
perusteella

• Mahdollisuuden viestiä kunnan kestävän
kehityksen työstä ja tavoitteista kuntalaisille
ja muulle kohdeyleisölle

• Mahdollisuuden verrata kunnan kestävän
kehityksen työtä muihin kuntiin

• Laadukasta dataa kunnan tilanteesta
päätöksenteon tueksi

• Tietoa muista kunnista ja mahdollisuuden
oppia



Kestävän kehityksen indikaattoripalvelu kuntien 
tukena



Indikaattorien määrä on 
tällä hetkellä noin 75 

Suomen osalta. Tavoitteena
on kasvattaa määrä

n.180:een vuoden 2019 
loppuun mennessä. 

Useita tietolähteitä: 
Tilastokeskus, Sotkanet, 
Kela, ympäristöhallinto

(Liiteri), Luke, THL, oma
tiedonkeruu jne



Monet indikaattoreista
liittyvät tasa-arvoon ja 

yhdendenvertaisuuteen.

Kunta voi lisätä myös omaa
indikaattoridataa.



MayorsIndicators tarjoaa kunnille 
mahdollisuuden mitata sosiaalista kestävyyttä

ajankohtaisilla indikaattoreilla
10. Eriarvoisuuden vähentäminen -tavoitteen indikaattorit 
ovat:

Indikaattorimme perustuvat mm. 
kestävän kehityksen YK-
indikaattoreihin, Kestäväkehitys.fi-
sivuston asiantuntijoiden laatimiin 
indikaattoreihin sekä kuntien 
hyvinvointikertomuksen mittareihin. 

Kuvaajat esittävät käyttäjän kotikunnan 
indikaattorikohtaiset pisteytykset 
suhteessa muihin kuntiin



Indikaattoripalvelu tukee kuntia tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyössä

5. Sukupuolten tasa-arvo -tavoitteen indikaattorit ovat:

Indikaattorit tarjoavat kokonaisvaltaista 
tietoa kunnan väestön sukupuolten tasa‐
arvosta ja eriarvoisuuden vähentämisestä 

Palvelu auttaa kuntaa tunnistamaan 
alueelliset ja väestölliset kehittämiskohteet 
ja tarkastelemaan omia toimintamalleja 
kriittisesti sekä näin tukee kuntaa 
yhdenvertaisuus‐ ja tasa‐arvotyössä



MayorsIndicators mahdollistaa myös kuntien
tuloksien vertailun keskenään



Raporttityökalun avulla puolestaan voi laatia
helposti ja nopeasti määrämuotoisia tai kunnan

tarpeiden mukaan räätälöityjä raportteja…



...esityksiä sekä… 



…taulukoita. Ominaisuudet ovat käytettävissä
suomeksi, englanniksi ja pian myös ruotsiksi.



Palvelun käyttömahdollisuuksia

Kunnat
SDG seuranta, vertailu ja raportointi. 

Ymmärrys siitä, missä kunta voisi parantaa ja 
toisaalta millä sektorilla menee hyvin. Hyvien

käytäntöjen jakaminen.

Yritykset
Liiketoimintamahdollisuuksien

tunnistaminen

Media
Tausta‐aineistot uutisiin ja 
artikkeleihin. Ilmiöiden

tunnistaminen

Kunnan asukkaat
Kunnan tilanteen sekä omien
vaikutusmahdollisuuksien

ymmärtäminen



Yhteistyö valtioneuvoston kanslian kanssa

Kaikki Sitoumus2050‐hankkeeseen 
osallistuvat kunnat saavat palvelun
perusversion käyttöönsä vuoden 2019 
ajaksi. 

Kunnat koulutetaan palvelun käyttöön ja 
heille tarjotaan raportointityökalua.

Tavoitteena on saada kaikki suomen
kunnat mukaan!



Miten mukaan?

Palvelu on nyt avoin kaikille suomen kunnille. Näin pääset mukaan:

- Tee sitoumus ja liity Sitoumus2050-hankkeeseen
- Laita viestiä info@mayorsindicators.com

- Soita p.0405431476 / Suvi Monni, MSDI Oy

Liity edelläkävijöiden joukkoon.


