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



3

Policy brief: Maapallolle mahtuva tulevaisuus. SYKE & Sitra, 2018

https://www.syke.fi/kestavahyvinvointi


YK:n Agenda2030, SDGt = Sustainable
Development Goals (2015)

• Suomi on yksi ensimmäisiä maita, jotka 
ovat asettaneet YK-tavoitteiden 
saavuttamiselle kansalliset painopisteet, 
toimenpiteet sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelmät.

• Hallitusohjelma, Suomen kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumus, 
Valtioneuvoston selonteko Agenda2030 
toimeenpanosta, Suomen maaraportti 
YK:lle 2020

• YK:n Agenda2030 päätöksenteon, 
suunnittelun ja budjetoinnin perusta niin 
julkisella kuin yksityiselläkin puolella
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Suomen kunnat toimeenpanevat suurimman osan kestävän 
kehityksen tavoitteista
• Suomen kunnat toteuttavat 2/3 SDG-

tavoitteiden toimeenpanosta
• Kestävä kehitys ei ole erillisiä tehtäviä, 

erillisrahoitteisia tai hallinnosta 
eristyksessä kehitettäviä asioita. 

• YK:n Agenda2030 kuntien ja kaupunkien 
strategisen johtamisen viitekehykseksi ja 
kehittämisen lähtökohdaksi

• Tärkeää hallinnonalat ylittävä 
poikkihallinnollisuus

• Tärkeää fokusoida niihin teemoihin, joissa 
Suomella vielä tekemistä ja joissa kunnilla 
toimivaltaa

• Kuntavaalit 2021 ja seuraava valtuustokausi 
kriittisiä myös Suomen Agenda 2030 -
tavoitteiden saavuttamisen kannalta.



Kestävän kehityksen johtaminen – mitä uutta?
1. Kuntastrategia:

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja viitekehys strategian, ohjelmien, suunnitelmien ja budjetoinnin pohjana 

2. Pitkäjänteinen, yli valtuustokausien ulottuvaa päätöksenteko

• päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin malli, jotta saadaan yhteinen ymmärrys mahdollisista vaikutuksista 
kestävän kehityksen eri tavoitteiden näkökulmista

3. Seuranta, arviointi ja toiminnan kehittäminen

• Kestävän kehityksen mittareiden edelleen kehittäminen ja niiden nivominen osaksi strategiaindikaattoreita ja 
säännöllistä raportointia ja suunnittelua, jotta löydetään paikalliset haasteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet

4. Johtaminen

• Johtamisjärjestelmän, organisaatiorakenteen ja johtamisen mallin kehittäminen, jotta taataan 
poikkihallinnollisuus ja politiikkayhdenmukaisuus

5. Osallistuminen ja yhteistyö 

• Eri väestöryhmään kuuluvien kuntalaisten, sidosryhmien ja kuntayhteisön osallistumisen ja yhteistyön 
kehittäminen, jotta saadaan aikaan kestävät ja innovatiiviset tulevaisuuden ratkaisut6



Kuntaliiton strategia: Vaikuttavuus on kuntien kestävyyttä
Mitä meneillään mm. kehittämis- ja tutkimustoiminnassa?

Ekologinen kestävyys
• Ilmava – ilmastojohtamisen valmennus kunnille
• Ilmastonmuutokseen varautuminen kunnissa –

selvitys ja opas

Teknologinen kestävyys
• Asiantuntijaryhmä ideoi toimintaa ja

projektiaihioita
• Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projekti

Sosiaalinen kestävyys
• Asiantuntijaryhmä ideoi toimintaa ja

projektiaihioita
• KestäväMaaseutu -projekti

Taloudellinen kestävyys
• Kuntatalouden kestävyyden verkostohanke
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Kestävyyden johtaminen ja 
palvelurakenteiden kestävyys
• Koulutus palveluna -projekti
• Kuntajohtamisen työkalujen päivitys
• Kestävyyden johtaminen -verkostoprojekti

suunnitteilla (USO)

LISÄKSI
• Kuntamarkkinat
• Kuntavaalikampanja
• Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelma


