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Kunnat luovat perustan 
asukkaidensa hyvälle elämälle.

Kuntaliitto tekee työtä, jotta 
kunnat onnistuvat tehtävissään.

Kuntaliiton missio



Kuntaliitossa kestävään kehitykseen liittyvät kehittämis- ja 
tutkimustoiminnat

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 – pääteema kestävä kehitys
• Kuntavaalikampanja
• Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelma



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. 



YK:n Agenda2030, SDGt - Suomen kunnat 
uusien mahdollisuuksien edessä

• Kestävän kehityksen lähtökohtia 
ovat YK:n Agenda2030 viitekehys 
ja sen 17 kestävän kehityksen 
tavoitetta, joihin Suomi on 
sitoutunut. 

• Suomi ei selviä näistä 
tavoitteista ilman paikallistason 
vahvaa panosta.

• Kunnat toteuttavat tavoitteita 
esimerkiksi koulutuksen, hoivan, 
puhtaan veden, energian, 
jätehuollon ja kestävän 
liikenteen järjestämisessä.

• Ennen kaikkea ilmastonmuutos 
haastaa kuntia ennakoimaan 
toiminnan vaikutuksia 
kuntalaisten hyvinvointiin ja 
elinympäristöön pitkällä 
tähtäimellä. 
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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.

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

• YK:n Agenda2030 kannalta tärkeää on 
tunnistaa tavoitteiden poikkihallinnollisuus 
myös paikallisella tasolla

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



Miten sivistyspalveluiden 
kautta vaikutetaan kestävään 
kehitykseen?



Kunnat vastaavat sivistyksen 
peruspalveluista

• Kuntien sivistyspalveluilla tarkoitetaan 
varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, 
lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta, 
vapaata sivistystyötä, aikuiskoulutusta, taiteen 
perusopetusta, kuntien kulttuuritoimintaa ml. 
taide- ja kulttuurilaitokset, kirjastopalveluja 
sekä liikunta- ja nuorisopalveluja.
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Kuntien sivistystehtävä on kestävää 
kehittämistä 
• Sivistyspalveluissa kestävän kehityksen juurruttaminen 

voi painopisteiltään vaihdella ja olla hyvinkin näkyvää, 
koska kuntien sivistyspalveluilla on sivistystehtävän 
lisäksi merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
osallisuuden edistämisessä, eriarvoisuuden kaventajana 
ja mahdollisuuksien luojana. 
• Tehtävän toteuttaminen vaatii johtamisen ja päätöksenteon 

kehittämistä, jotta resurssit ohjataan mahdollisimman 
tehokkaasti oikeisiin asioihin ja toimitaan mahdollistamisen 
roottoreina. 

• Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erilaisissa ja 
erilaistuvissa kunnissa edellyttää entistä enemmän 
kokeiluja, verkostoitumista, koordinointia, joustavuutta sekä 
teknologian hyödyntämistä. 
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Lähde: Kuntaliitto sivistyksen suunta 2030



Kuntien sivistystehtävä on kestävää 
kehittämistä 
• Sivistystoimiala on kasvatus- ja koulutuspalveluiden sekä hyvinvoinnin ja 

terveyden tuottajana merkittävä pedagoginen vaikuttaja ja mahdollistaja.
• Varhaiskasvatuksessa ja eri elämänvaiheisiin suunnatuissa koulutussisällöissä on 

asetettu tavoitteita, jotka nojautuvat kestävän elämäntavan periaatteille.
• Henkilöstön on osattava ottaa laaja teema haltuun.

• Sivistyspalveluissa tarjotaan ihmisille tietoa ja vaihtoehtoja tehdä elämässä 
kestäviä valintoja. 
• Arjen ratkaisuilla jokainen kuntalainen voi valita ja vaikuttaa ilmastonmuutokseen 

paikallisesti ja globaalisti. 

• Kuntalaiset ovat kiinnostuneita tietämään, miten sivistys- ja 
hyvinvointipalveluja tuotetaan kestävän kehityksen mukaisesti vähentäen mm. 
toimintojen hiilijalanjälkeä. 
• Noin 45 % suomalaisista asuukin kunnassa, joka tähtää hiilineutraaliksi v. 2030 

mennessä. 
10



Mitä toimia 
haluaisit nähdä 
lisää käytännön 
tasolla?



Mihin niistä voit 
itse vaikuttaa?



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Mari Sjöström
050 575 8622
mari.sjostrom@kuntaliitto.fi
@MariSjostrom

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

