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Kuntastrategia ja kestävä kehitys
Strategista tahtotilaa on, tehemä pois!

• Lapin liitto vs. kunta-asiantuntija ja strategiapäällikön sijainen 10/2017-
7/2019
• Kestävyys maakunnassa

• Katsaus Lapin kuntien kestävyyteen kuntastrategiassa - Kertomuksia Lapin 
kuntien kestävyydestä 

• Mitä tästä opittiin?
• Miten ymmärrämme kestävyyden? EI tarvitse olla vaikeaa eikä ole yksipuolista

• Kunnilla omia keke-profiileja

• Kestävät strategiat - Lappi on vastuullinen ja tämä näkyy jo strategisella tasolla, mutta kuinka 
tietoista työ on? 

• Kumppanuudet ja painotukset

• Tahdolla tekemiseksi

• Uudet avaukset – tuumasta toimeen, entistä päämäärätietoisemmin, voimakas tahtotila on jo 
olemassa



YK:n agenda 2030 ja lappilaisten
kuntastrategioiden otteita 

kestävyydestä

Taloudellinen 

kestävyys

”Päätökset, toiminta ja hankinnat 
perustuvat kestävään kehitykseen, 
asukas- ja yrityslähtöisyyteen sekä 

sosiaalisten ja ympäristökriteereiden  
huomioon ottamiseen” (Kemi)

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

”Luodaan tila ja mahdollisuus kunkin asukkaan 
henkilökohtaiselle onnellisuudelle – onnentunteelle” 

(Kemijärvi)

Ekologinen 

kestävyys

”Kunnan kannalta on olennaista 
huolehtia siitä, että luontoa 

hyödynnetään kestävällä tavalla, 
taaten samalla elinvoima ja 

jatkuvuus tuleville sukupolville 
(Savukoski)



Luonnostaan vastuullinen, aidosti avoin ja 
onnellinen Muonio

Kestävä kuntastrategia
Kestävä matkailuohjelma

KESTÄVÄ KUNTA – elinkeinot ja 
hyvinvointi (”sosiaalinen –

ekologinen”)
Agenda2030- viitekehys

Keke-vaikuttavuus
Muonio osa laajempaa keke –
kuvioita, kokonaisuusajattelu

(”paikallinen – globaali”)



Mitä Muoniossa tehdään nyt?
Kohti kestävää kuntastrategiaa
• 1. ASKEL Talousarvio 2021 – laajennettu johtoryhmä ja johtoryhmätyöskentely

• Toimintalupauksille kestävyysmittarit arvioimaan vaikuttavuutta
• Yleishallinto, tekninen, elinkeino, sivistys, sosiaali

• ”Donitsimalli” ja kategorisointi – yhteiset valinnat ja keskustelu näistä
• Ensimmäiset askeleet sekä harjoittelu – ei rakettitiedettä

• ”Tehemä pois”
• Havaitaan yhteydet sekä punainen lanka
• Kestävyys on sosiaalista, kulttuurillista, taloudellista ja ekologista → suppeasta ajatusmallista laajempaan kuvaan

• 2. ASKEL Kuntastrategian päivitys 2021 – luonnostaan kestävä Muonio hakee oman 
kestävyyspolkunsa, omilla painotuksilla  
• KESTÄVÄ KUNTA, KESTÄVÄLLÄ POHJALLA, lunastetaan lupauksemme
• Kuntastrategia, kestävä matkailuohjelma, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

• Porrastettu malli lupauksista toimintaan, painopisteiden valinta ja vaikuttavuus
• ”Kukoistavan kaupunkikuvan luominen” (paikallinen – globaali, sosiaalinen – ekologinen)

• Toimenpidesuunnitelma strategiatyölle on laadittu
• Tietoisesti, päämäärähakuisesti ja yhdessä
• Persoonallinen kunta osana laajempaa kokonaisuutta (Agenda2030)



Millä eväillä jatkamme työtä kohti kestävää 
kuntastrategiaa?
• Arvovalintoja ja omien painopisteiden hakua

• Realismia ja konkreettisia askelia
• Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla ja painopisteitä kannattaa valita
• Kuntakuva

• Avointa keskustelua ja suoraa puhetta – tietoisuus siitä, mitä tehdään, miksi tehdään ja miten 
tehdään
• Ei tehdä asioista liian vaikeita tai ei- tartuttavia
• Ymmärretään, mitä on jo tehty
• Rikotaan ennakkokäsityksiä 
• Mennään samaan suuntaan

• Kumppanuuksien hakemista ja laajempia hartioita
• Ei yksi kunta ratkaise yksistään kestävyyshaasteita → laajemmat kumppanuudet ja yhteistyö
• Ei kannata keksiä pyörää uudestaan
• Kestävyydellä on tärkeää brändiarvoakin, mutta aito vaikuttavuus ei ole kilpailuasia
• Kestävämpi tulevaisuus rakennetaan vain yhdessä



Kiitos!
#muonionkunta

#onnellisialuonnostaan
#happybynature
#discovermuonio


