
 
 
 
 
 
 
Arvoisa kollega ja arvioinnin ystävä 
 
 
Tervetuloa osallistumaan Arviointi 2.0 -seminaariin 14.12.2017 klo 12.30 – 17.00 HAUSin tiloihin 
Munkkiniemeen.  
 
 
 
Seminaari pidetään nyt jo toista kertaa. Tämän seminaarin aihe on ”Miten kestävän kehityksen Agenda 2030 
muuttaa arviointia?”.  Agenda 2030 löytyy suomenkielellä Suomen YK-liiton sivuilta osoitteesta 
http://yk.fi/node/479.  Tarkoitus on pohtia esitysten ja paneelikeskustelun kautta Agenda 2030 mukanaan 
tuomaa uutta tilannetta kestävän kehityksen ja kehityspolitiikan arvioinnissa.   Kestävän kehityksen politiikka ja 
kehityspolitiikka ovat aiemmin perustuneet erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja viitekehyksiin, vaikka sisällöt 
ovatkin usein olleet samanlaisia. Kehityspolitiikkaa määrittelivät vuosituhattavoitteet, ja kestävän kehityksen 
tavoitteita lukuisat ilmasto- ja ympäristösopimukset.  Agenda 2030 yhdisti nämä ja muodostaa nyt universaalin 
tavoitteiston kaikille maille. Samalla se tarjosi yhteisen globaalin viitekehyksen kestävän kehityksen ja 
kehityspolitiikan seurannalle ja arvioinnille.  
 
Suomi on määritellyt omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Ne on hyväksytty kestävän kehityksen selonteossa 
helmikuussa 2017 (http://vnk.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f80518bcb).  Selonteossa on myös 
kuvattu Suomen toimintaohjelman seuranta ja arviointi.  
 
Globaalin Agenda 2030 seuranta tapahtuu vapaaehtoisten maaraportointien kautta. Suomi on raportoinut 
kestävän kehityksen tilaansa yhtenä ensimmäisistä maista jo vuonna 2016. Agenda 2030 mukaan raportoinnin 
tulee perustua kansallisten järjestelmien tuottamaan seurantatietoon kestävän kehityksen tilasta.  Raporttien 
pohjalta kansainvälinen arvioinnin edistämisjärjestö EvalPartners analysoi kumppaneidensa kanssa Suomen 
tuella, miten arviointi on huomioitu kansallisissa raporteissa (http://pubs.iied.org/pdfs/17423IIED.pdf). 
Päällimmäinen huomio oli, että arviointi ei juuri näy raporteissa, ja jos se oli mainittu, se oli ymmärretty hieman 
sekavasti.  EvalPartners suositteleekin, että kestävän kehityksen seurannassa kansallisella arviointijärjestelmällä 
tulisi olla selkeä rooli. Suositukset on luettavissa osoitteessa http://pubs.iied.org/pdfs/17357IIED.pdf.  
 
Koska arviointia ei ollut kirjattu kovin täsmällisesti itse Agendan teksteihin, YK:n arviointiyksiköiden kattojärjestö 
UNEG pyysi YK:n pääsihteeriä tarkentamaan arvioinnin roolia Agenda 2030 seurannassa. Pääsihteerin vastineen 
mukaan Agenda 2030 seuranta edellyttää systemaattista arviointitoimintaa ja kansallista arviointikapasiteetin 
kehittämistä:   

During the UNEG High-level Event in March 2015, the UN Secretary-General affirmed the role of 
evaluation in the 2030 Agenda: “Evaluation everywhere, and at every level, will play a key role in 
implementing the new development agenda. Building national evaluation capacities empowers 
countries to be in the driver's seat from the making of policy to the monitoring of results. This is 
the best path toward positive change in the lives of the people we all serve” 

 
Arviointi 2.0 -seminaarin tarkoituksena on esitellä Suomen kestävän kehityksen seuranta- ja 
arviointijärjestelmää tarkemmin sekä keskustella siitä, miten ja minkälainen arviointi voi edistää etenemistä 
kohti kestävää kehitystä.  Saadaksemme esityksiimme ja keskusteluihimme hieman punaista lankaa, olisi 
hyödyllistä jos luette linkitetyt dokumentit etukäteen ja pohditte sekä esityksissänne että keskusteluissanne 
mm. seuraavia kysymyksiä: 
 

http://yk.fi/node/479
http://vnk.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f80518bcb
http://pubs.iied.org/pdfs/17423IIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/17357IIED.pdf


 Miten hyvin nykyiset arviointikäytännöt edistävät Agenda 2030 -kaltaisten tavoitteiden 
saavuttamista?  

 Mitkä EvalPartners’ien suosituksista ovat erityisen tärkeitä, puuttuuko jotakin? 
 Miten pitäisi parantaa nykyisiä arviointikäytäntöjä niin, että ne entistä paremmin tukisivat 

kestävän kehityksen Agenda 2030 seurantaa?  
 
 
 
Järjestäjien puolesta haluamme toivottaa sinut tervetulleeksi Arviointi 2.0 -seminaariin  
 
 
Helsingissä 05.12.2017 
 
Jyrki Pulkkinen   Mikael Hildén 
Ulkoasiainministeriö   Suomen ympäristökeskus / STN-tutkimusohjelma 
 


