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Agenda 2030:n toimeenpanon kansallista seurantaa valmistelevan asiantuntija-
verkoston työn jatkaminen  
    
 
Tausta 
 

Valtioneuvoston kanslia kutsui lokakuussa 2016 koolle agenda2030:n toimeenpanon kansal-
lista seurantaa valmistelevan asiantuntijaverkoston. Verkoston tehtävänä oli muodostaa ko-
konaisnäkemys siitä, miten kestävän kehityksen kansalliset indikaattorit vastaavat nykyisiä ja 
tulevia tietotarpeita kestävän kehityksen tilan seurannalle ja arvioinnille Suomessa, ja laatia 
sen pohjalta esitys kestävän kehityksen indikaattoreista.  
 
Lisäksi tehtävänä oli määrittää kestävän kehityksen kannalta keskeisiä asioita joiden seuranta 
on oleellista, mutta joita koskevaa seurantatietoa ei saada indikaattoreista, sekä esittää näi-
hin kysymyksiin sopivia seurantamekanismeja. Kolmantena tehtävänä oli tukea valtioneuvos-
ton kansliaa kokonaisvaltaisen kansallisen toimeenpanon seuranta- ja arviointijärjestelmän 
laadinnassa Agenda2030:lle. 
 
Asiantuntijaverkoston toimikaudeksi määritettiin lokakuu 2016 - kesäkuu 2017. Asiantuntija-
verkosto laati toimikautensa päätteeksi seuranta- ja arviointijärjestelmän kokonaiskuvauksen, 
joka esiteltiin kestävän kehityksen toimikunnalle 9.5.2017. Kokonaiskuvaus ja asiantuntija-
verkoston kokoonpano ovat liitteenä. 
 
Asiantuntijaverkosto totesi työnsä loppuvaiheessa, että seurannan kokonaisjärjestelmän sekä 
eräiden indikaattorikorien viimeistelyä olisi syytä jatkaa syksyllä 2017. Tämä kuitenkin edel-
lyttäisi asiantuntijaverkoston kutsumista uudelleen koolle. 

 
Kutsu jatkamaan asiantuntijaverkoston työtä 
 

Valtioneuvoston kanslia kutsuu agenda2030:n toimeenpanon kansallista seurantaa valmiste-
levan asiantuntijaverkoston uudelleen koolle. 
 
Asiantuntijaverkoston tehtävänä on:  

 
1) Viimeistellä vuoden 2017 loppuun mennessä indikaattoreiden määrittelytyö niiltä osin 

kuin se jäi kesken keväällä 2017; 
2) Tukea valtioneuvoston kansliaa seurantajärjestelmän viimeistelyssä ja käyttöönotossa 

sekä indikaattorikorien päivityksessä; 
3) Toimia seurantajärjestelmän jatkokehittämistä tukevana asiantuntijaryhmänä; 
4) Toimia asiantuntijaryhmänä jossa voidaan käydä keskustelua erilaisista kestävän kehi-

tyksen ja Agenda2030:n toimeenpanon seurantaan liittyvistä kysymyksistä.  
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Toimikausi, työmäärä ja ensimmäinen kokous 
 

Verkosto asetetaan tehtäväänsä toistaiseksi. Verkostoon toivotaan jäseniksi samoja tahoja 
jotka osallistuivat verkoston työskentelyyn keväällä 2017.  
 
Verkosto tulee kokoontumaan syksyn 2017 aikana 3–4 kertaa. Sen jälkeen verkosto kokoon-
tuu tarpeen mukaan noin kerran kuukaudessa.   
 
Osallistuminen verkoston työhön edellyttää osallistumista kokouksiin sekä (erityisesti indi-
kaattorien viimeistelyyn liittyen syksyn 2017 aikana) tietyiltä toimijoilta valmiutta työn edis-
tämiseen kokousten välillä.  
 
Verkoston ensimmäinen kokous pidetään 3.10. klo 13–15 kokoushuoneessa Plenum, 
valtioneuvoston kanslia, Snellmaninkatu 1 a. 

 
Kustannukset ja rahoitus 
 

Kansallisen seurantaverkoston työ tehdään virkatyönä eikä kokouspalkkioita makseta. 
Kukin osallistujataho vastaa edustajiensa matka- ja muista kustannuksista. Verkoston 
kokouksiin järjestetään tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus. 
 

Verkoston jäsenten ilmoittaminen 
 
Verkoston jäsenten ilmoittaminen tapahtuu alla olevan linkin kautta: 
https://response.questback.com/valtioneuvostonkanslia/vc7ci1ysua  

 
 

 
Taina Kulmala 
Yksikön päällikkö, valtioneuvoston kanslia 

 
Jakelu 
 

- Ministeriöt 
- Kela 
- THL 
- VATT 
- Tilastokeskus 
- Luke 
- Syke 
- Kuntaliitto 
- Keski-Suomen Ely-keskus 
- KPT 
- Sekä edustaja luonto- ja ympäristöjärjestöistä, ammattiliitoista, elinkeinoelämän järjes-

töistä, sosiaali- ja terveysalan järjestöistä ja kehitysjärjestöistä 
 
Tiedoksi 
 

Seurantaverkostossa keväällä 2017 mukana olleet henkilöt. 
 
 
Tiedustelut 
 

Erityisasiantuntija Sami Pirkkala, VNK, p. 050 598 0724 
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