
 

 

POLICY BRIEF 2023:7 
Synpunkter på aktuella samhällsfrågor och till stöd för det politiska beslutsfattandet. 
Denna publikation har utarbetats som ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2022. De som 

producerar informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets 

ståndpunkt. 

Behövliga satsningar inom det 
nationella genomförandet för 
att nå målen för Agenda 2030 

Katri Haila, Vesa Salminen, Ulla Roiha, Heidi Uitto, Elina 
Vikstedt, Eija Vinnari, Jarmo Vakkuri, Aleksis 
Oreschnikoff, Petri Uusikylä  

Finland har svårt att nå målen för hållbar utveckling före 
2030, även om landet upprepade gånger ligger i toppen vid 
jämförelser av främjandet av hållbar utveckling i olika 
länder. 
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Kort om utvärderingen 
Agenda 2030 är ett globalt handlingsprogram för hållbar utveckling som länderna i FN 
enades om 2015. Genom programmet styrs främjandet av hållbar utveckling 2016–
2030 och det består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 betonar 
det ömsesidiga beroendet mellan målen och att ekologisk, social och ekonomisk håll-
barhet bör granskas samtidigt. 

Ländernas regeringar ansvarar för att målen för Agenda 2030 nås. Regeringarna utar-
betar planer för att nå målen och rapporterar hur genomförandet framskrider till FN. 
Finland har upprepade gånger toppat de internationella rankningslistorna när det gäl-
ler uppnåendet av de globala målen. De senaste åren har det i den globala verksam-
hetsmiljön skett stora förändringar som påverkat den hållbara utvecklingen. Som ex-
empel kan nämnas att de förändringar som coronapandemin inneburit för de hälso-
mässiga och socioekonomiska faktorerna återspeglas i det helhetsindex som mäter 
hållbar utveckling. Indexet har tagit en negativ riktning i Europa för första gången se-
dan Agenda 2030 började implementeras.  

Utvärderingen av det nationella genomförandet av Agenda 2030 har begränsats till 
statsförvaltningens åtgärder och styrsystem, som i detta sammanhang avser statsför-
valtningens och förvaltningsområdenas metoder och verktyg för att styra implemente-
ringen av Agenda 2030 i Finland och i relationerna till utlandet.  

Utvärderingen utfördes på ett multimetodiskt sätt med hjälp av följande material och 
metoder: dokumentanalys, intervjuer, en enkät och undersökningar av jämförelselän-
der, som genomfördes som en översikt av dokument från tre jämförelseländer (Neder-
länderna, Sverige och Tyskland) samt granskning på EU-nivå. I projektets intervjuer 
deltog sammanlagt 45 personer och i workshopparna sammanlagt 40 personer. Det 
kom totalt 119 svar på den elektroniska enkäten. De rekommendationer som present-
eras i utvärderingen har utarbetats utifrån material som samlats in under utvärde-
ringen och utifrån analyser och slutsatser av materialet. 
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Utvärderingens viktigaste slutsatser 
 

• Finland har svårt att nå målen för Agenda 2030. Finlands utmaningar gäller sär-
skilt ekologisk hållbarhet samt globalt ansvar och gränsöverskridande negativa 
effekter. 

• Under åren 2019–2022 har Agenda 2030 implementerats aktivt inom statsför-
valtningen med fokus på det strategiska planet. I den tidigare utvärderingen av 
Finlands politik för hållbar utveckling som offentliggjordes 2019 gavs tio rekom-
mendationer, som nästan alla har lett vidare.  

• Agenda 2030 syns bara i liten grad i den ekonomiska styrningen och författ-
ningsstyrningen. När det gäller utvecklingen av budgeteringen för hållbar ut-
veckling har det tagits några steg framåt, men i praktiken verkar dess betydelse 
fortfarande vara relativt ringa. I resultatstyrningen syns målen för Agenda 2030 
främst indirekt. I regeringspropositionerna och författningsberedningen är di-
rekta hänvisningar till Agenda 2030 sällsynta, och under granskningsperioden 
finns det få lagstiftningsprojekt med direkt koppling till målen för Agenda 2030, 
med undantag t.ex. av klimatlagen. 

• I alla jämförelseländer (Sverige, Nederländerna och Tyskland) betonas betydel-
sen av det nationella regeringsprogrammet vid implementeringen av Agenda 
2030. Med hjälp av regeringsprogrammet påverkar man styrningen och den po-
litiska samstämmigheten i fråga om implementeringen samt hur genomgående 
implementeringen blir. I länderna är det också viktigt att beakta regionala och 
lokala aktörer. Detta understryker för sin del att åtgärderna för hållbar utveckl-
ing inriktas exakt i enlighet med de politiska nivåerna.
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Tabell 1. Viktiga styrkor och utmaningar vid implementeringen av Agenda 2030 i Finland. 
 

Styrkor Utmaningar 

o Finland är globalt sett ett föregångsland när det gäller främjande av 
hållbar utveckling. Främjandet av hållbar utveckling har pågått oav-
brutet under lång tid, vilket har gett en stabil grund för implemente-
ringen av Agenda 2030 i Finland, där de viktigaste styrkorna i styr-
systemet utgörs av omfattande inkludering och engagemang.  

o Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 
(2019) löper i samma banor som Agenda 2030. 

o Implementeringen av Agenda 2030 har varit aktiv och man har rea-
gerat på betydande förändringar i omgivningen. Den offentliga finan-
sieringen av hållbar utveckling har delvis förstärkts under gransk-
ningsperioden, t.ex. i och med Finlands program för hållbar tillväxt. 

o Agenda 2030 har i stor utsträckning tillämpats inom statsförvalt-
ningen och i strategidokument. Statsförvaltningens aktörer granskar 
i allt högre grad sin verksamhet utifrån Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling.  

o Målsättningen för implementeringen av Agenda 2030 är klarare än 
förr och det systemiska angreppssättet vid genomförandet har 
stärkts.  

o Implementeringen av Agenda 2030 har integrerats mer i den poli-
tiska beredningen. Riktlinjer som utformats tidigare har förts syste-
matiskt framåt på ett strategiskt plan. 

o För stort antal och otydlig arbetsfördelning i fråga om de aktörer 
och/eller organ som deltar i styrningen och samordningen av 
den nationella implementeringen av Agenda 2030.  

o Kommissionen för hållbar utveckling fungerar inte tillräckligt ef-
fektivt som en förändringsarena för hållbar utveckling vid imple-
menteringen av Agenda 2030 över regeringsperioderna. 

o Splittrad strategisk styrning och stort antal strategier för hållbar 
utveckling inom statsförvaltningen. 

o Statsförvaltningens styrsystem är illa anpassat till styrningen av 
implementeringen av Agenda 2030. Statsförvaltningens struktur 
gör styrningen av sektorsöverskridande teman svår. 

o Effekterna på den ekonomiska styrningen och författningsstyr-
ningen har förblivit små. Exempelvis i fråga om beskattningen 
och andra ekonomiska styrmedel har de åtgärder som stöder 
implementeringen av Agenda 2030 förblivit mindre. 

o Forskningsrön och uppföljningsdata från Agenda 2030 används 
i nuläget inte tillräckligt effektivt som stöd för beslutsfattandet.  

o Medvetenheten och kompetensen i fråga om hållbar utveckling 
är allmänt bristfällig, vilket bromsar implementeringen av 
Agenda 2030 och främjandet av hållbar utveckling. Inom stats-
förvaltningen är kompetensen i hållbar utveckling alltför bunden 
vid enskilda personer. 
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Rekommendationer för vidareutveckling av 
styrsystemet för implementeringen av Agenda 
2030 

1. Finlands målmedvetna och långsiktiga arbete för att nå målen för 
Agenda 2030 bör fortsätta  

Finland bör fortsätta med det målmedvetna och långsiktiga arbetet för att nå målen för 
Agenda 2030. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att landet bevarar sin ställning 
som ett föregångsland när det gäller främjande av hållbar utveckling. Detta förutsätter 
att implementeringen av Agenda 2030 utvecklas aktivt inom statsförvaltningen. I de 
följande rekommendationerna presenteras konkreta åtgärder för detta.  

2. Vid implementeringen av Agenda 2030 bör en tillräckligt ambitiös och 
konkret nivå och kontinuitet över regeringsperioderna säkerställas 

Nästa steg vid implementeringen av Agenda 2030 bör vara en övergång från strate-
gier för hållbar utveckling till effektiva, konkretare åtgärder på ett operativt plan, i syn-
nerhet med hjälp av metoder för ekonomisk styrning och författningsstyrning (se även 
rekommendation 3). Det handlar i sista hand om politiska beslut, men förutsättning-
arna för beslutsfattandet bör stärkas med hjälp av kraftigare ramar för den politiska 
debatten och samhällsdebatten (se även rekommendation 4). Möjligheterna att dra 
nytta av parlamentariska kommittéer och arbetsgrupper för att kunna garantera att im-
plementeringen av hållbar utveckling sker fortlöpande och långsiktigt bör utredas. 

3. Arbetsfördelningen bör förtydligas och implementeringen integreras i 
styrsystemet intensivare än tidigare 
 
Implementeringen av Agenda 2030 har kopplats till det nationella genomförandet av 
hållbar utveckling, vars styrning och arbetsfördelning mellan aktörerna bör förtydligas 
genom att befintliga strukturer utvecklas. Uppkomsten av separata strukturer för håll-
bar utveckling bör undvikas i fortsättningen för att minska överlappande arbete. Det 
samordnande nätverket för hållbar utveckling ger i sin nuvarande form inte tillräckligt 
mervärde jämfört med annat samarbete mellan förvaltningsområdena. Om verksam-
heten förlängs, bör man förtydliga rollen för ett separat samordnande nätverk för håll-
bar utveckling. 
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Hur strategin för kommissionen för hållbar utveckling framskrider bör behandlas regel-
bundet i de centrala beslutsorganen, såsom vid kanslichefernas möten och i minister-
arbetsgrupper. Det måste säkerställas att implementeringen av politiken om hållbar 
utveckling blir ännu mer systematiskt integrerad i styrsystemet och i budget- och för-
fattningsprocesserna.  

4. Kommissionen för hållbar utveckling bör stärka sin roll som 
”förändringsarena” 

Kommissionen för hållbar utveckling bör bli mer av en ”förändringsarena” som skapar 
en gemensam riktning för hållbar utveckling i Finland. Detta förutsätter bl.a. att kom-
missionen oftare diskuterar de politiska betoningarna inom hållbar utveckling. Kom-
missionens interaktion med beslutsfattandet i statsrådet bör stärkas. Näringslivets, or-
ganisationernas, kommunernas, städernas och medborgarnas roll bör stärkas i kom-
missionen. Företrädare för näringslivet och organisationerna bör tas med i kommiss-
ionens presidium.  

5. Den strategiska styrningen av den hållbara utvecklingen bör 
förenklas 

Betydelsen av strategin för kommissionen för hållbar utveckling som ett vägledande 
dokument för genomförandet av hållbar utveckling bör stärkas för att förtydliga den 
strategiska styrningen. Strategin bör fungera som ett narrativ (som en ”förändringsa-
genda”), som man förbinder sig till bättre än tidigare, och där ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet beaktas på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Den nuvarande 
strategin ger en god utgångspunkt för detta. 

För de förändringsområden som identifierats i den strategi för 2022–2030 som utarbe-
tats av kommissionen för hållbar utveckling bör det göras upp konkretare åtgärdspla-
ner än tidigare, dvs. förändringsvägar och scenarioundersökningar. Åtgärderna bör 
bilda sammanhang, helheter med tydlig koppling till de identifierade förändringsvä-
garna, t.ex. med hjälp av konceptet med innovationsportföljer. Det bör säkerställas att 
de olika aktörerna i samhället binds till gemensamma mål. Som stöd för förändringsvä-
garna bör man kartlägga flaskhalsarna i lagstiftningen och de lagstiftningsbehov som 
förändringarna kräver.  
 

Utarbetandet av regeringens Färdplan för hållbarhet eller någon motsvarande hållbar-
hetsgranskning bör fortsätta. 

Man bör sträva efter att minska antalet olika strategier för hållbar utveckling inom stats-
förvaltningen. Det råder oklarheter kring vilken roll statsrådets redogörelse om hållbar 
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utveckling har, varför dess användningsändamål och mervärde i förhållande till övriga 
styrdokument behöver utvärderas på nytt. När redogörelsens roll utvärderas på nytt, 
måste man säkerställa att man också bibehåller en dialog med riksdagen, dvs. att 
riksdagen också i fortsättningen ska kunna delta i uppföljningen av genomförandet av 
Agenda 2030. 

6. Fenomenbaserad budgetering samt praxis för resultatstyrning och 
rapportering bör utvecklas målmedvetet även i fortsättningen  

Budgetstyrningen av tvärsektoriella teman och praxis för fenomenbaserad 
budgetering ska vidareutvecklas och i allt högre grad tas med i beslutsfattandet. 
Kommissionen för hållbar utveckling bör prognosticera, följa upp och utvärdera 
effekterna av planen för de offentliga finanserna och statsbudgeten på den hållbara 
utvecklingen t.ex. utifrån förändringsområdena i kommissionens strategi. Effekterna 
av företagsstöden bör t.ex. utvärderas med avseende på social och ekologisk 
hållbarhet. 

Inom resultatstyrningen bör målen för hållbar utveckling beaktas på ett mer konkret 
och systematiskt sätt än i dag och olika incitament eller sanktioner som gäller målen 
bör utökas. Ansvarsrapporteringen bör vidareutvecklas och förenhetligas. Utvecklan-
det av ansvarsrapporteringen på organisationsnivå bör kopplas närmare samman 
med hållbarhetsgranskningen på det finländska samhällets makronivå, t.ex. genom de 
sex förändringsområdena. Ansvarsrapporteringen bör dessutom sammankopplas med 
den övriga styrningen av ett förvaltningsområde.  

7. Forskningsrön, uppföljnings- och prognostiseringsdata bör användas 
effektivare som stöd för beslutsfattandet  

Vetenskapspanelernas (Hållbarhetspanelen, Klimatpanelen, Naturpanelen) roller och 
mandat bör stärkas både inom produktionen och inom användningen av hållbarhetsin-
formation. Hållbarhetspanelen bör ha en klar roll också i samband med det arbete 
som kommissionen för hållbar utveckling utför. Överföringen av Hållbarhetspanelen till 
statsrådets kansli i början av 2023 stöder denna utveckling.  

Generalsekretariatet för hållbar utveckling och Hållbarhetspanelen bör sträva efter att 
ta fram en lägesbild om hållbar utveckling också t.ex. för kanslichefernas möten, så att 
informationen kan användas effektivare än tidigare som ett stöd i beslutsfattandet. 
 
Uppgifterna om läget inom den hållbara utvecklingen bör vara lätta att tillgå och an-
vända för de olika samhällsaktörerna (t.ex. elektronisk onlineplattform, infografer). 
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Vid sidan om indikatorerna för de globala målen för hållbar utveckling bör man konkret 
följa de förändringar som sker inom samhällets olika delområden. Som stöd för detta 
bör det utarbetas konkreta mätare för att följa de sex förändringsområdena i strategin 
för 2022–2030 som utarbetats av kommissionen för hållbar utveckling. När uppfölj-
ningen av förändringsområdena utvecklas, bör man ta i beaktande att den ska gå i 
samma riktning som den rapportering om genomförandet av Agenda 2030 som görs till 
FN och som kommer att förnyas under de närmaste åren utifrån ett systemiskt an-
greppssätt. Dessutom bör prognoser och scenarioundersökningar utarbetas, t.ex. i 
samarbete med det nationella framsynsnätverket, också med beaktande av en situat-
ion där målen inte kommer att nås globalt eller för Finlands del. 

8. Kompetensen i hållbar utveckling bör befästas på lång sikt med olika 
metoder  

Inom statsförvaltningen bör man stärka kompetensen i hållbar utveckling och i synner-
het medvetenheten om att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är övergri-
pande. Hållbar utveckling bör ingå i statsförvaltningen som en del av varje arbetstaga-
res arbetsintroduktion och kompetensutveckling. Samtidigt behöver den kompetens 
som gäller indikatorer och konsekvensbedömningar för hållbar utveckling förstärkas 
inom statsförvaltningen. Kommissionen för hållbar utveckling bör sprida information 
om hållbar utveckling och målen för Agenda 2030 långt utanför nätverket för hållbar 
utveckling och även beakta de politiska beslutsfattarna. När hållbarhetstänkande och 
ekosocial bildning främjas bör olika metoder användas på ett mångsidigt och dristigt 
sätt.  
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