
Miten kestävyyden johtamista 
on otettu haltuun Tuusulassa?

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
• Pormestarin johtama
• Asuntomessut 2020 3.-30.8.



Tuusulan kuntaorganisaatio 1.1.2019

Keski-
Uudenmaan
ympäristö-

keskus

Kuntatoimiala
Kuntastrategia, edunvalvonta, omistajaohjaus, kuntayhteistyö, hyte-työ, osallisuus 

viestintä, KV-toiminta

Sivistys

Kulttuuri
Oppiminen
Vapaa-aika
Varhaiskasvatus

Kasvu ja ympäristö

Elinvoima, asuminen ja 
kehittäminen
Kuntasuunnittelu
Rakennusvalvonta
Tilapalvelut
Yhdyskuntatekniikka

Kunnanhallitus

Valtuusto

Konsernijaosto

Kuntalaiset, asiakkaat

Yhteiset palvelut

Asiakas ja –henkilöstöpalvelut
Hallintopalvelut
Kehittäminen ja tietohallinto
Talouspalvelut

Keski-
Uudenmaan 
ympäristö-
lautakunta

Kuntakehitys-
lautakunta

Rakennus-
valvontajaosto

Tekninen 
lautakunta

Kasvatus- ja 
sivistyslautakunta

Kulttuuri ja 
vapaa-aika-
lautakunta

Hyte-lautakunta

Vesihuoltoliike-
laitos



Tervehdys kuntatoimialalta!

Kuntatoimialan 
kehittämispäällikkö
• Strategia
• Osallisuus
• Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen
• Kuntatasoiset 

kehittämishankkeet, mm.
• Valmistautuminen 

asuntomessut 2020
• Kestävä kehitys

• HYTE-lautakunnan esittelijä



Esityksen kulku
• Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ja Kesto-hanke

• ”Johtotähdet”
• Strategia 2013-2017
• Strategia 2017-2021
• Kestävyyden edistäminen osana hyvinvoinnin edistämistä
• EVAuksen käyttöönotto

• ”Verkostojen voima”
• Osallistuva budjetointi
• Energiatehokkuus
• Ekotukihenkilöt
• Rykmentinpuisto, Asuntomessut 2020 ja MyTown

• ”Aktiiviset yksilöt”
• Sitoumus 2050

• Mitä seuraavaksi?



Kestävän kehityksen 
tavoitteet (SDG)





Kesto-hanke ja kestävyyden johtamisen 
kolme mallia
• Ensimmäisessä mallissa – “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.

• Toisessa mallissa – “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.

• Kolmannessa mallissa – “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”



”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

Etenemisen seuranta (tilinpäätös 2019)
• Tuusula oli mukana Kesto-hankkeessa 

hankkeessa (Kestävyyden johtaminen ja 
toimeenpano paikallistasolla), jossa tavoitteena on 
luoda kestävän kehityksen johtamisen malleja 
kuntiin. Hanke jatkuu keväälle 2020. 

• Valtuusto päätti syksyllä 2018, että kunta lähtee 
mukaan Sitoumus 2050, joka toteuttaa kestävän 
kehityksen kansallisia tavoitteita. Sitoumusta ei 
vielä ole tehty. 

• Kunnan “5T:n” malli rakennushankkeisiin: 
Terveellinen, Turvallinen, Toiminnallinen, 
Taloudellinen ja Tilatehokas on kestävän 
rakentamisen linjaus. 

• Selvitämme Joutsenmerkin käyttöönottamista 
uudisrakennukselle



Kestävä kehitys ja valtuustokauden tavoitteet



Kestävyyden edistäminen osana 
hyvinvoinnin edistämistä

Hyvinvointikertomuksen 
indikaattorit ja kestävän 
kehityksen indikaattorit 

monin paikoin yhtenevät



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

EVA

Strategia-
vaikutukset

Kuntalainen

Organi-
saatio ja 

henkilöstö
Talous

Ympäristö

Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) 
-käyttöönotto Tuusulassa



”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.



Sosiaalinen 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 + - 0



Edistetään asioita, jotka ovat 
merkityksellisimpiä 
tuusulalaisille!

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 
(suora demokratia) oiva 

keino priorisoida
tuusulalaisille 

merkityksellisiä, pienillä 
resursseilla toteutettavia 

asioita

Tuusulalaisille 
merkityksellisten, suurilla 
resursseilla toteutettavien 

asioiden priorisointi tehdään 
kuntastrategiassa ja 

valtuustossa



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



Miten tästä eteenpäin?





Miten tästä eteenpäin Tuusulassa?
• Paljon tehdään – mutta enemmänkin voisi tehdä! Sisällöllinen laajuus ja näkyväksi tekeminen haasteena.

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

yhteisen näkemyksen kirkastaminen, strategiaa teoiksi vievien strategisten asiakirjojen kokonaisuus 

• Kestävän kehityksen johtamiselle ja poikkihallinnolliselle koordinaatiolle osoitettava aikaa/resursseja ja 

rakenteita vahvistettava – olemassa olevien foorumien hyödyntäminen ja poikkihallinnollisten 

yhtymäkohtien löytäminen ja yhteistyön kehittäminen, pitkän aikajänteen haasteen taklaaminen

• Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) käyttöönotto syksyllä 2020 nostaa kestävyyden näkökulmien 

tarkastelun säännönmukaisemmaksi osaksi valmistelua – otamme vasta ensimmäisiä askelia mallin 

hyödyntämisessä

• Sitoumus 2050 käytäntöön – haastamme kaikki tuusulalaiset (myös yritykset ja yhteisöt) osallistumaan

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

• Verkostoista voimaa – Kesto, Kestävä kaupunki, KETS… jne.



Kommenttipuheenvuoro 
luottamushenkilön näkökulmasta

Jussi Salonen

Apulaispormestari (sivistys)




