
Kestävän kehityksen kokonaisuuden 
toimenpano – case Tuusula

Heidi Hagman

Kehittämispäällikkö

Tuusulan kunta



• 39 000 asukkaan kunta 
Helsingin kupeessa

• Kivenheitto lentokentältä
• Kulttuurikunta 

Tuusulanjärvellä
• Luontoon kotiportailta
• Kolme keskusta
• Suomen turvallisin
• Suomen kolmanneksi 

onnellisimmat kuntalaiset
• Asuntomessut kesällä 2020
• Pormestarin johtama



Tervehdys kuntatoimialalta!
Heidi Hagman
kehittämispäällikkö
• Strategia
• Osallisuus
• Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen
• HYTE-lautakunnan 

esittelijä
• Kunnan hyte-ryhmän pj.
• Alueellinen hyte-ryhmä

• Kuntatasoinen
kehittäminen, mm.
• Kestävä kehitys
• Brändi

• Twitter: @heidihagman



Kestävän kehityksen kokonaisuuden 
toimenpano – esityksen kulku
• Agenda 2020, kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ja Kesto-hankkeen johtamismallit kestävyyteen –

esimerkkejä Tuusulasta
• ”Johtotähdet” Tuusulassa

• Strategia 2013-2017
• Strategia 2017-2021
• Kestävyyden edistäminen osana hyvinvoinnin edistämistä
• EVAuksen käyttöönotto
• Ilmastojohtamisen toimintamallin laadinta
• Kestävyys osana palveluverkon uudistamista

• ”Verkostojen voima” Tuusulassa
• Osallistuva budjetointi
• Puistoruokailulla hyvinvointia lapsille ja nuorille kesällä 2020 ja 2021
• Energiatehokkuustyö
• Ekotukihenkilöiden verkosto
• Rykmentinpuisto, Asuntomessut 2020 ja MyTown

• ”Aktiiviset yksilöt” Tuusulassa
• Sitoumus 2050
• Ruoka-aputoimijat eripuolilla Tuusulaa

• Mitä seuraavaksi?



Kestävän kehityksen 
kerroksellisuus



Kolme johtamismallia kestävän kehityksen 
työn organisoimiseen
Kesto-hankkeen tutkimus tunnisti kolme strategisen johtamisen mallia kestävän kehityksen työn 

organisoimiseen:

• Johtotähdet – kunta on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin korkealla tasolla. Kestävän 

kehityksen johtajuus on kuntajohdon suojeluksessa, ja kestävälle kehitykselle on asetettu selkeät 

tavoitteet, joiden saavuttamista seurataan. Työtä saatetaan tehdä myös poikkihallinnollisten 

ohjelmien kautta tai ulkopuolista rahoitusta sisältävien projektisalkkujen kautta ohjaamalla.

• Verkostojen voima – kestävän kehityksen työn omistajuus on eri sektorien asiantuntijoilla ja 

yhteisvastuulla. Kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavat asiantuntijat pitävät yhtä. Vahvan 

muodollisen päätösvallan sijaan kestävää kehitystä johdetaan usein esimerkin kautta.

• Aktiiviset yksilöt – kestävän kehityksen työtä ei välttämättä ole virallisesti organisoitu, vaan sitä 

edistetään esimerkiksi kunnanvaltuuston aloitteiden kautta tai kehittämisyhtiöiden projekteissa. 

Yrittäjillä ja kansalaisyhteiskunnalla voi olla tiettyjä epämuodollisia vastuita. 

Malli tukeutuu paikallisten ”tulisielujen” aktiivisuuteen.



Kesto-hankkeen johtamismallit käytössä 
Tuusulassa

”Johtotähdet” ”Verkostojen 
voima”

”Aktiiviset 
yksilöt”

Kunta on sitoutunut kestävän 
kehityksen periaatteisiin korkealla 
tasolla. Kestävän kehityksen johtajuus 
on kuntajohdon suojeluksessa, ja 
kestävälle kehitykselle on asetettu 
selkeät tavoitteet, joiden saavuttamista 
seurataan. Työtä saatetaan tehdä myös 
poikkihallinnollisten ohjelmien kautta 
tai ulkopuolista rahoitusta sisältävien 
projektisalkkujen kautta ohjaamalla.

Kestävän kehityksen työn 
omistajuus on eri sektorien 
asiantuntijoilla ja 
yhteisvastuulla. Kestävän 
kehityksen periaatteita 
kunnioittavat asiantuntijat 
pitävät yhtä. Vahvan 
muodollisen päätösvallan sijaan 
kestävää kehitystä johdetaan 
usein esimerkin kautta.

Kestävän kehityksen työtä ei välttämättä ole virallisesti organisoitu, vaan sitä edistetään esimerkiksi 
kunnanvaltuuston aloitteiden kautta tai kehittämisyhtiöiden projekteissa. Yrittäjillä ja kansalaisyhteiskunnalla 
voi olla tiettyjä epämuodollisia vastuita. Malli tukeutuu paikallisten ”tulisielujen” aktiivisuuteen.



”Johtotähdet”
Kunta on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin korkealla tasolla. 

Kestävän kehityksen johtajuus on kuntajohdon suojeluksessa, ja kestävälle kehitykselle on 

asetettu selkeät tavoitteet, joiden saavuttamista seurataan. 

Työtä saatetaan tehdä myös poikkihallinnollisten ohjelmien kautta tai ulkopuolista 

rahoitusta sisältävien projektisalkkujen kautta ohjaamalla.



Tuusulan strategia 2013-2017



Tuusulan strategia 
2017-2021 - visio ja 
päämäärät

”Kasvamme ja lisäämme 
rakentamista kestävästi 
kehittyen”



Tuusulan strategia 2017-2021 
- Valtuustokauden tavoite 14

Tavoite 
ja mittarit
2017-2021

Strategiaraportti 
2017-2021

Yhteenveto 
valtuustokauden 
tavoitteen edistämisestä 
valtuustokauden aikana:

Etenemisaste 2017-2021



Kestävä kehitys ja valtuustokauden tavoitteet



Kestävyyden edistäminen on hyvinvoinnin 
edistämistä

Hyvinvointikertomuksen 
indikaattorit ja kestävän 
kehityksen indikaattorit 

monin paikoin yhtenevät



Viisi näkökulmaa, joista 
ennakkovaikutuksia 
arvioidaan
• Kuntalainen
• Ympäristö
• Talous
• Strategia
• Organisaatio ja henkilöstö

EVA

Strategia-
vaikutukset

Kuntalainen

TalousYmpäristö

Organi-
saatio ja 

henkilöstö

Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) 
-käyttöönotto Tuusulassa

Sosiaalinen 
kestävyys

Taloudellinen 
kestävyys

Ekologinen 
kestävyys



Ennakkovaikutusten arvioinnin mallin 
käyttöönotto Tuusulassa 2019-2021

Syksy 
2019

Kevät 
2021

Syksy 
2020

Kevät 
2020

Jokelan palveluverkon evaus

Linjamäen, Nahkelan ja 
Tuomalan koulujen evausRuotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen evaus

Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto kirjattu vuoden 2019 
tavoitteisiin
• 2/2019 Kuntaliiton eva-mallin esittely kunnanhallituksen 

seminaarissa
• 12/2019-6/2020 Tuusulan eva-mallin valmistelu 

poikkihallinnollisesti

11.8.
Hyte-
lauta-
kunta

17.8.
Kunnan-
hallitus

5.10.
Valtuuston päätös 
mallin 
käyttöönotosta

Tehdyt/tekeillä olevat evaukset (2019-) 2020 (-2021):

Tuusulan eva-mallin käyttöönotto 2019-2020:

Hyrylän palvelu-
keskuksen evaus

Koulutukset 
viranhaltijoille 

Syksyllä 2021 
koulutukset uusille 

luottamushenkilöille
Eva-pohjien käyttöönotto

Sähköisen työkalun käyttöönotto



Ilmastojohtamisen toimintamallin 
laadinta vuoden 2021 aikana

• Tavoitteena on luoda Tuusulan kunnan ja 

alueen muiden toimijoiden kanssa 

kokonaisvaltainen ilmastojohtamisen 

toimintamalli. Uudistetun 

ilmastojohtamisen kautta tavoitellaan 

tehokkainta tapaa saavuttaa Tuusulan 

hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

• Tavoitteena on myös parantaa kunnan 

ennakointia ja ilmastonmuutokseen 

sopeutumista. Lisäksi samalla tavoitellaan 

muita hyötyjä, kuten kustannussäästöjä, 

elinkeinoelämän kilpailuetuja, osaamisen 

kasvattamista ja kunnan vetovoiman 

lisäämistä.



Palveluverkon strateginen uudistaminen 
– jopa 200 milj.€ investoinnit lähivuosina

• Kunnan palveluverkon uudistamisessa halutaan 

varmistaa, että palveluverkko koostuu pitkän 

elinkaaren vähähiilisistä rakennuksista, joiden 

suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on 

kiinnitetty huomiota kasvihuonekaasupäästöjen 

synnyn rajoittamiseen ja vähentämiseen. 
• Vertaillaan eri projektien hiilijalanjälki- ja kädenjälkiä.
• Ohjataan uusiutuvan energian tuotantoa ja energian tarvetta.
• Kehitetään elinkaarisuunnittelun prosessi.

• Käyttäjät osallistetaan kestävän kehityksen 

suunnitteluun
• Tavoitteena on mahdollistaa, edesauttaa 

ja suunnitella kestävän kehityksen 
toteuttamista ja opetusta 
palveluverkon kampusten arjessa.



”Verkostojen voima”
Kestävän kehityksen työn omistajuus on eri sektorien asiantuntijoilla ja yhteisvastuulla.

Kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavat asiantuntijat pitävät yhtä. 

Vahvan muodollisen päätösvallan sijaan kestävää kehitystä johdetaan usein esimerkin kautta.



Miksi osallistuvaa 
budjetointia Tuusulassa?

Osallistuva budjetointi on YKn
mukaan yksi parhaista 

tavoista edistää asukkaiden 
osallisuutta ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia

Osallistuvaa budjetointia 
käytetään tuhansissa 

kaupungeissa 
maailmanlaajuisesti

Tuusula on osallistuvan 
budjetoinnin edelläkävijöitä 

Suomessa

OSBU on yksi (ei ainoa) 
osallisuustyön välineistä

Kuntastrategia (2018)
Tuusulan osallisuusmalli (2017)

Valtuustokauden tavoite 
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden 

edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa 
uudistaen samalla

toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia 
ja verkostojohtamista.



Osallistuva budjetointi 2021

Ideoiden jättö oli mahdollista
idealomakkeella ja 

osallistumisalustalla.
Saimme 344 ideaa 

(200 paperilla ja 144 verkossa).
Kunnan asiantuntijat arvioivat 

ideoiden 
toteutusmahdollisuudet. 

Kaikkiin ideoihin vastattiin
ja vastaukset ovat luettavissa

https://osallistu.tuusula.fi

Asukkaiden, yhteisöjen 
ja kunnan 

asiantuntijoiden yhteiset 
jatkojalostuspajat 

verkossa:
18.11. (digiopastus 

Jokela)
19.11. (Kellokoski)

21.11. (Hyrylä)
24.11. (Lahela)
25.11. (Hyrylä)

26.11. (Riihikallio)

Äänestyksen 
voittaneet 29 

ehdotusta
toteutetaan 
vuoden 2021 

aikana

Tulokset julkaistiin 
osoitteessa

Osallistu.tuusula.fi
Kunta viesti 

tuloksista mm. 
verkkosivuillaan ja 
asukaslehdessä.

Ideointi
23.9.-1.11. 

Ideoiden jatkojalostus
18.-26.11.

Äänestystulosten 
julkistus 2.2.2021

Voittaneiden ehdotusten 
toteutus 2-12/2021 

Äänestys
4.-31.1.2021

136 
äänestysehdotusta.

Kaikki 12 vuotta 
täyttäneet saivat 

äänestää osoitteessa
Osallistu.tuusula.fi 
Tuettu äänestys oli 
mahdollista osbu-

autossa ja TuusInfossa.
Käyttöön vahva 

tunnistautuminen
(suomi.fi ja wilma).

Käytettävissä 100 000 euroa
Valtuusto teki päätöksen vuoden 2021 talousarvioista 7.12.2020

https://osallistu.tuusula.fi/


Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys 
– Osallistuvan budjetoinnin toteutukset Tuusulassa

Vuosi Budjetti Ideoiden
keruu

Arvi-
ointi

Kan-
na-
tus

Yhteis-
kehitys

Äänes
-tys

Toteu-
tus

Ide-
oita

Äänestys
-ehdotu

-ksia

Toteu-
tukseen

Ääni-
määrä

Äänes
-täjiä

2018 40
000

X X X - - X 65 - 13 - -

2019 100
000

X X X X X 269 95 34 5011 2%
591

2020 100
000

X X X X X 684 179 37 19556 6,1%
2030

2021 100
000

X X X X X 344 136 29 24 555 7,4%
2455



Resurssiviisaus - edistetään 
merkityksellisimpiä asioita!

Merkityksellisyys (tuusulalaisille tärkeät asiat)

Sidotut resurssit (aika, raha, työpanos)

Tuusulalaisille 
merkitykselliset, 
pienillä resursseilla 
toteutettavat teot

Tuusulalaisille 
vähemmän 
merkitykselliset, 
pienillä resursseilla 
toteutettavat teot

Tuusulalaisille 
merkitykselliset, 
suurilla resursseilla 
toteutettavat teot

Tuusulalaisille 
vähemmän 
merkitykselliset, 
suurilla resursseilla 
toteutettavat teot

Tuusulalaisille 
merkitykselliset, suurilla 
resursseilla toteutettavat, 
esim:
• Monio
• Tuusulanjärvi
• Focus

Tuusulalaisille 
merkitykselliset, pienillä 
resursseilla toteutettavat, 
esim.:
• Häklin kunnostus (osbu

2020)
• Harrastustoiminnan 

tuki

Osallistuva budjetointi 
tuusulalaisten keino 

priorisoida
merkityksellisiä, pienillä 

resursseilla toteutettavia 
asioita

Tuusulalaisille 
merkityksellisten, suurilla 
resursseilla toteutettavien 

asioiden priorisointi tehdään 
kuntastrategiassa ja 

valtuustossa



Korona haastaa sosiaalisen kestävyyden tavoitteet 
– puistoruokailulla hyvinvointia lapsille ja nuorille

Toteutus poikkihallinnollisessa 
yhteistyössä: ruokapalvelut, 

varhaiskasvatus, opetus ja hyte-työ. 
Lisäksi työllistetään kesätyöntekijöitä



Energiatehokkuustyö
• Tuusulan kunta on tehnyt energiatehokkuustyötä jo vuodesta 2013, jolloin kunta solmi 

ensimmäisen energiatehokkuussopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa.

• Energiatehokkuustyö on myös konkreettinen osa Suomessa ja maailmanlaajuisesti tehtävää 

ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Panostaminen energiatehokuuteen ja uusiutuvaan 

energiaan tukee Tuusulan kuntastrategian tavoitteita.

• Meneillään olevan, toisen energiatehokkuussopimuskauden tavoitteena on saavuttaa 10,5 %:n 

energiansäästö vuoden 2015 kulutuksesta vuoteen 2025 mennessä. Sopimuksen piiriin kuuluu 

kunnan oman toiminnan energiankulutus: palvelukiinteistöt, katu- ja tievalaistus, liikennevalot, 

omat ajoneuvot ja työkoneet, Tuusulan Vesi sekä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy.

• Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista:

http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/


Ekotukihenkilöverkosto
• Tuusulan kunta on ollut vuodesta 2013 asti mukana KUUMA-kuntien yhteisessä hankkeessa luomassa 

ekotukihenkilöverkostoa alueelle. 

• Ekotuki on toimintamalli kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla.

• Hankkeessa työyhteisöön koulutetaan yksi tai useampi ekotukihenkilö, joka opastaa ja motivoi 

työkavereitaan ympäristön kannalta kestävämpiin toimintatapoihin oman työnsä ohella. 
• Uudet toimintatavat näkyvät työpaikoilla esimerkiksi energian säästönä, paperin kulutuksen vähenemisenä, kestävinä 

hankintoina ja jätteiden määrän vähenemisenä. 
• Tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia yksiköiden toimintatavoissa, jolloin säästetään sekä luontoa että rahaa.

• Ekotukihenkilöt osallistuvat säännöllisiin tapaamisiin KUUMA-kuntien muiden ekotukihenkilöiden kanssa 

muutaman kerran vuodessa
• koulutuksia, tutustumisvierailuja tai kokemusten vaihtoon keskittyviä verkostoitumistapaamisia. 
• KUUMA-kuntien ekotukihenkilöverkostoa koordinoi ja tukee Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

• Tällä hetkellä kunnassa toimii 29 ekotukihenkilöä jakautuen 13 eri kiinteistöön. 

• Ekotukitoiminnan käynnistyessä kiinteistössä on pyritty siihen, että ekotukihenkilöiksi saadaan sekä 

käyttäjän että kiinteistönhoidon edustaja. Tällöin energia- ja materiaalitehokkuutta voidaan 

käsitellä kokonaisuutena, tehden muutoksia sekä toimintatapoihin että kiinteistön tekniikkaan.



Rykmentinpuisto
on yksi Helsingin seudun 
merkittävimmistä uusista 

asuinalueista

480 ha

15 000
ASUKASTA 

2030
35 min 

HELSINKIIN

15 min 
LENTO-

KENTÄLLE 

1 000
TYÖPAIKKAA

2030
tulevaisuuden 

KYLÄ-
KAUPUNKI



Rakennamme
kestävää asuinaluetta
• Sijainti palveluiden lähellä
• Hyvät joukkoliikenneyhteydet
• Varuskunta-alueesta asuinalueeksi
• Puurakentaminen, materiaalivalinnat
• Uusiutuvan energian käyttö
• Kestävään liikkumiseen 

kannustaminen
• Rakentamisaikaisen jätteen 

keräys ja kierrätys



My Town! Maailman ensimmäinen 
hiilineutraali asuinalue Tuusulaan

Helsingin Sanomat 7.8.2020:
https://www.hs.fi/kaupunki/tuu
sula/art-2000006594903.html

Hiilineutraalius tarkoittaa, että 
hiilidioksidipäästöjä tuotetaan 
rakennusten elinkaaren aikana 

korkeintaan sen verran kuin niitä 
voidaan sitoa ilmakehästä 

hiilinieluihin.

https://www.hs.fi/kaupunki/tuusula/art-2000006594903.html


”Aktiiviset yksilöt”
Kestävän kehityksen työtä ei välttämättä ole virallisesti organisoitu, vaan sitä edistetään 

esimerkiksi kunnanvaltuuston aloitteiden kautta tai kehittämisyhtiöiden projekteissa. 

Yrittäjillä ja kansalaisyhteiskunnalla voi olla tiettyjä epämuodollisia vastuita. 

Malli tukeutuu paikallisten ”tulisielujen” aktiivisuuteen.



Sitoumus 2050 - käynnistymässä
• Yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa 

työssään ja toiminnassaan konkreettisin teoin. 

• Yhteiskuntasitoumukseen kuuluu kahdeksan tavoitetta, jotka ohjaavat sen vision toteutumista. 

• Tavoitteet käsittävät kestävän kehityksen ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin, terveyden ja 

kestävän talouden sekä kestävien elämäntapojen edistämisen näkökulmista.

• Toimenpidesitoumuksella toteutetaan 

yhtä tai useampaa tavoitetta.

• Sitoumus 2050 – toimijat Tuusulassa
• Kunta
• Paikalliset yritykset
• Paikalliset yhteisöt
• Asukkaat

• Kunta haastaa muut toimijat mukaan



Ruoka-apu edistää kestävyyttä 
ja hyvinvointia

• Ruoka-apu edistää sekä sosiaalista että ekologista 
kestävyyttä – ei nälkää eikä ruokahävikkiä

• Tuusulassa on useita aktiivisia yksilöitä, jotka 
tarjoavat ruoka-apua eri puolilla kuntaa

• Kunta halusi huomioida ruoka-aputoimijat ”Vuoden 
hyvinvoinnin edistäjä” -palkinnolla

Ekologisk
hållbarhet

Social
hållbarhet



Miten tästä eteenpäin?



Miten tästä eteenpäin Tuusulassa?
• Paljon tehdään jo nyt – sisällöllinen laajuus, pitkä aikajänne ja näkyväksi tekeminen haasteena

• Mahdollisten katvealueiden tunnistaminen ja toimenpiteet niihin liittyen

• Kestävä kehitys ja kestävyyden johtaminen mukaan valtuustokauden 2021-2024 strategiaan –

läpäisevyys ja yhteisen näkemyksen kirkastaminen, strategiaa teoiksi vievien strategisten 

asiakirjojen kokonaisuus 
• Strategiatyö käynnistynyt toimintaympäristön tarkastelulla ja analyysillä. Strategiaperustasta päätetään 10/2021.
• Strategiaraportti 2017-2021 valmistui 2/2021. Kestävyysraportti valmistuu 8/2021

• Kestävän kehityksen johtamisen ja poikkihallinnollisen koordinaation resursseja ja rakenteita 

vahvistettava edelleen
• Kestävän kehityksen työryhmä käynnistänyt toimintansa – poikkihallinnollinen kuntatoimialan kehittämispäällikön 

vetämä ryhmä. Kunnan johtoryhmä toimii ohjausryhmänä.
• Jokaiselle 17 SDG tavoitteelle nimetty vastuutaho tai vastuutahot, jotka vastaavat tavoitteen etenemisestä Tuusulassa
• Kunnan kehittämissalkussa ”lisätieto” kestävä kehitys, jonka avulla voimme seurata ja raportoida kestävyyttä 

edistävien tavoitteiden etenemistä

• Me teemme yhdessä uutta! – motivoiminen ja yhdessätekeminen keskiössä!

• Verkostoista voimaa – Kekekekkerit, Kestävä kaupunki, KETS. jne. 

mutta myös paikalliset verkostot


