Kestävän kehityksen mittareita

Kokonaissumma kuntien 17
kestävän kehityksen tavoitteiden
pisteytyksistä.

Indikaattorit perustuvat YK:n 17 kestävän
kehityksen tavoitteeseen.

Kuopio
1023

Lähteet:
https://MayorsIndicators
MayorsIndicatorsin kuntien kestävän kehityksen edistymisen
seuranta- ja vertailumenetelmät perustuvat luotettaviin
tietolähteisiin ja kattaviin indikaattoreihin.
Kuopion kaupungin omat tiedot

Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus 05/2019

Tutkakaavio osoittaa
kuntasi yhteispisteytyksen
kussakin kestävän
kehityksen tavoitteessa
suhteessa muihin kuntiin.
Tavoitekohtainen pisteytys
perustuu
indikaattorikohtaisten
pisteytysten keskiarvoon.
Pisteytykset lasketaan
kunkin indikaattorin
viimeisimmän vuoden
tiedoista, ja niissä otetaan
huomioon indikaattorien
tavoiteltava
kehityssuunta.
Tietokannassa olevista
kunnista parhaiten
suoriutuva saa sata
pistettä ja heikoiten
suoriutuva nolla. Muut
kunnat saavat arvoja
nollan ja sadan välillä.
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Kestävän kehityksen mittareita
Asuinrakennusten
energiankulutus
2017 9,97 MWh/asukas
(2015 10,08 MWh/as.)

150
Sähköavusteista

Kasvihuonepäästöt
asukasta kohden

Hiilinielupotentiaali
Metsiä ja suoalueita 70 %
Maatalousmaata 10 %
maapinta-alasta

Järvien (n.900)
ekologinen tila on
hyvä = 4,02

(2010 8,49 t CO2)

Ilmanlaatu Maaherrankadulla

(asteikko 0-5)

Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo

2018 12 µg/m3

Henkilöautoa /asukas
2017 0,46
(2011 0,44)
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118 700

kaupunkipyörää

2016 5,23 t CO2 /asukas

(2010 16 µg/m3, raja-arvo 40)

Asukkaat

kaupunkiliikenne
6,4 milj.
matkaa
2018

Jäteveden käsittelyaste
on paras mahdollinen
3 puhdistusvaihetta
(asteikko 0-3)

Energian
tuotantolähteistä
uusiutuvia

61 %
Tuulivoima

0 kW/as.
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Sairastavuusindeksi
suhteessa koko maan indeksiin,
joka on on 100.

2017 115,40

!

(2010 115,9)

Suhteellinen köyhyys
Pienituloisten kotitalouksien osuus
suhteessa muuhun väestöön.

2017 14,6 %
(2010 16,7 %)

Palkkatasa-arvo

naisten ja miesten mediaanitulojen
vertailu, täydellinen tasa-arvo 100 %

2017 n. 3,9 vuotta
(2010 3,5 vuotta)
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Asukkaat

2017 84,6 %

Työttömyysaste
2018 10,5 %
(2010 11,3 %)

Rakennetyöttömyys
vaikeasti työllistyvien %-osuus

2018 5,0 %
(2010 4,2 %)

Koulutustasoindeksi
perusasteen jälkeen suoritetun
koulutuksen pituus henkeä kohti

Nuorten
tyytyväisyys
elämäänsä

Lapsiparlamentti
Pitäjäraadit

118 700

76 %
ovat elämäänsä
melko tai erittäin
tyytyväisiä

Yksinäisyyttä
kokevat
koululaiset

10 %

Eduskuntavaalien
äänestysaktiivisuus

Useasti
kiusaamisen
kohteena olleet
8. ja 9. lk.
oppilaat

(2011 67,5%)

4,9 %

2019 68,6 %

Väestönkasvu
2018 +0,4 %
Rikokset / 1000
asukasta

2018 123,6
(2010 156,9)
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