
#kekekekkerit 

Keke-kekkerit ovat kuntapäättäjille ja viranhaltijoille suunnattuja 
avoimia tilaisuuksia, joissa kuntaedustajat, tutkijat, 
yhteistyökumppanit ja Kuntaliiton asiantuntijat keskustelevat 
kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista.

Kuntaliiton kumppaneina tilaisuuksien järjestämisessä ovat 
alkuvaihessa ORSI -tutkimushanke, Jyväskylän yliopiston 
WISDOM -tutkijayhteisö, Helsingin yliopiston Kestävyystieteen 
instituutti HELSUS ja YK-liitto.
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#kekekekkerit

12.2 Ekologisen kunnan tulevaisuuden työkaluja

5.3 Hankinnat ja ilmastobudjetointi työkaluina kuntien kestävyyden johtamisessa

19.3 Sosiaalinen kestävyys

31.3 Kestävän kehityksen johtaminen
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Policy brief: Maapallolle mahtuva tulevaisuus. SYKE & Sitra, 2018

https://www.syke.fi/kestavahyvinvointi


Kunnat avainroolissa kestävän kehityksen 
edistämisessä 

• Kunnat toteuttavat  2/3 SDG-tavoitteiden 
toimeenpanosta lakisääteisin tehtävin ja 
muiden kehittämistoimenpiteiden kautta

• Suomi ei selviä näistä tavoitteista ilman 
paikallistason vahvaa panosta

• Kestävä kehitys tuo meille uusia 
kehittämistarpeita toimintaan, ratkaisuihin, 
suunnitteluun, budjetointiin, 
päätöksentekoon ja seurantaan jne. 

• Kuntavaalit 2021 ja seuraava valtuustokausi 
kriittisiä Suomen Agenda 2030 -tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta
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Kestävä kunta turvaa nykyisille ja tuleville 
sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet 
tasavertaisesti samalla kun ottaa huomioon luonnon 
kantokyvyn ja planetaariset rajat. 

Kestävä kunta hyödyntää teknologiaa ja uudistaa 
palvelurakenteitaan. 

Ihminen, ympäristö, talous ja teknologia otetaan 
tasavertaisesti huomioon kaikessa kunnan 
suunnittelussa, budjetoinnissa, päätöksenteossa ja 
toiminnassa. 



1. Hyvä asuinympäristö 53%

2. Hyvät palvelut 48%

3. Luonnonläheisyys 46%

(N. 10 782)
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Kuntalaistutkimus 2020:

Kolme (3) tärkeintä asiaa 
hyvässä kotikunnassa/-kaupungissa 

Kuntaliitto / Kuntalaistutkimus 2020 / M. Pekola-Sjöblom 10.9.2020

http://www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020
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Kuntavaalit 18.4.2021 
Ilmasto ja luonto -
ekologinen kestävyys
• Kunnissa tehdään käytännön tasolla 

kestävä kehitys
• Ilmastonmuutoksen ratkaisut 

tehdään paikallistasolla
• Luonnon ja puhtaan ympäristön 

merkitys hyvinvoinnille
• ekosysteemipalvelu - kunnan 

peruspalvelujen peruspalvelu



Ympäristön 
reunaehdot
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Kunta-
palvelut

• Sosiaali- ja 
terveydenhuolto

• Sivistys, koulutus, valistus 

• Maankäyttö- ja kaavoitus

• Asuminen

• Liikkuminen

• Palvelut

• Yhdyskuntatekniikka ja 
rakentaminen

• Viranomaistoiminnot

• Ilmastonmuutos
• hillintä
• sopeutuminen

• Luonnon monimuotoisuus

• Luonnonvarat

• Ympäristön laatu
• Ilma
• Maa 
• Vesi

kuntalaisen valinnat

Ekologinen 
kestävyys



#kekekekkerit 12.2, klo 14-15:30
Ekologisen kunnan tulevaisuuden työkaluja.

Tervetuloa Keke-kekkereille! Ekologinen kestävyys kuntien agendalla 
Miira Riipinen, johtaja, yhdyskunta ja ympäristö, Kuntaliitto

No Net Loss: Kokonaisheikentymättömyyden periaatteen merkitys kunnille 
Janne Kotiaho, ekologian professori & Resurssiviisausyhteisön johtaja, JYU.Wisdom

Kokonaisheikentämättömyyden periaate käytännössä – tapaus Lahti 
Aino Kulonen, ympäristökoordinaattori, Lahden kaupungin konsernihallinto

Ekologinen kompensaatio keinona hyvittää kunnan luontohaitat 
Panu Halme, yliopistonlehtori, Resurssiviisausyhteisön pääsihteeri, JYU.Wisdom

Ekologinen kompensaatio maankäytön suunnittelun näkökulmasta – tapaus Jyväskylä 
Mervi Vallinkoski, maisema-arkkitehti, Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelut

Vähähiilisen rakentamisen ohjaaminen: MRL-uudistuksen vaikutus kuntaan 
Hanna-Liisa Kangas, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

Oikeudellisia näkökulmia päivän teemoihin 
Minna Mättö, lakimies, Kuntaliitto

Kysymyksiä ja keskustelua
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