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Kestävä kehitys 
kokonaisuutena 

on mukana 
strategiassa

67 %

Kestävä kehitys 
on mukana 

strategiassa eri 
teemojen kautta

22 %

Kestävä kehitys ei 
ole mukana 
strategiassa

11 %

Perustilan kartoitus –kyselyn tuloksia
Kyselyyn vastasi 147 henkilöä 31 kunnasta

Kestävän kehityksen rooli kunnan strategiassaKyselyyn vastanneiden toimialajakauma
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Tärkeimpiä edistettäviä kestävän kehityksen 
tavoitteita vuonna 2020

Lähde: Perustilan kartoitus. Vastanneita kuntia (n=31) pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä edistettävää tavoitetta. Palkin 
pituus kuvaa valintojen kokonaismäärää.



Agenda2030 -tavoitteet kunnan 
toiminnassa

Lähde: Perustilan kartoitus. Pystyakselilla on niiden kuntien osuus vastaajista (n=31), jotka raportoivat seuraavansa kunkin kestävän 
kehityksen tavoitteen edistymistä. Vaaka-akselilla on niiden kuntien osuus, jotka raportoivat tekevänsä toimenpiteitä kunkin 
kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi.  Ympyrän koko kuvaa niiden kuntien lukumäärää, jotka vastasivat SDG:n olevan 
mukana kunnan toiminnassa painotettuna SDG:n roolilla (strategiassa, ydintoiminnoissa, joissain määrin mukana).



Agenda2030 -tavoitteet kunnan 
toiminnassa

Lähde: Perustilan kartoitus. Pystyakselilla on esitetty niiden kuntien osuus (n = 31), jotka raportoivat, että kyseiselle kestävän 
kehityksen tavoitteelle on asetettu määrällisiä tavoitteita. Vastaavasti vaaka-akseli kuvaa niiden kuntien osuutta, jotka ovat 
asettaneet laadullisia tavoitteita. Ympyrän koko kuvaa sitä, miten tärkeäksi SDG koettiin kunnan elinvoiman, vetovoiman ja 
pitovoiman kannalta.



Kestävän kehityksen edistämisen haasteita

Taloudelliset resurssit ja niiden käyttö

Henkilöresurssit, kiire

Tieto tai sen käyttö päivittäisessä työssä, tiedolla johtaminen

Osaaminen, kestävän kehityksen huomioiminen

Päätöksentekijöiden ja henkilöstön sitouttaminen ja asenne

Seuranta ja mittarit

Vastuutus

Yl
ei

sy
ys

Lähde: Perustilan kartoitus (n= 31 kuntaa)



Tuen tarve kestävän kehityksen edistämisessä

Tietoisuus ja sitouttaminen

Viranhaltijoiden ja 
luottamushenkilöiden 
tietoisuus kestävästä 
kehityksestä sekä 
sitouttaminen sen 
edistämiseen

Helposti
ymmärrettävät
materiaalit
tietoisuuden ja 
sitouttamisen tueksi

Strategia

Kestävän kehityksen
vieminen
läpileikkaavaksi osaksi
strategiaa ja 
päätöksentekoa

Tavoitteenasetanta

Kokreettiset työkalut 
strategian ja 
toimintasuunnitelmien 
laadintaan

Johtaminen ja toimeenpano

Johtamismallit ja 
niiden toimeenpano

Kestävän kehityksen 
jalkauttaminen

Toimeenpano koko 
organisaation 
toimintatavaksi

Käytännön 
toimenpiteet

Seuranta ja raportointi

Tiedolla johtaminen, 
raportointi

Mittarien käyttö
ohjaamaan
kaupungissa tehtäviä
päätöksiä

Mittaristojen tehokas
hyödyntäminen osana
arviointi- ja
seurantatyötä

Viestintä

Sisäinen 
(kuntaorganisaatio ja 
luottamushenkilöt) 
sekä ulkoinen viestintä 
(asukkaat, 
yhteistyökumppanit, 
yritykset)

Kestävän kehityksen 
työn hyödyntäminen 
(kunnan imago ja 
houkuttelevuus 
asuinpaikkana)

Lähde: hakulomakkeet, perustilan kartoitus, toinen kyselytutkimus, haastattelut (n= 36 kuntaa)



Kestävän kehityksen työn tukeminen hankkeessa

Kuntien kestävän kehityksen katsaukset

etätyöpaja

SDG-keskustelut

MayorsIndicators-palvelu Kestävän kehityksen katsaus 28 työpajaan osallistuneelle kunnalle



MayorsIndicators-palvelu
Hankkeen osallistujat (170  henkilöä 36 kunnasta) saivat käyttöönsä MayorsIndicatorsin kestävän kehityksen seuranta- ja raportointityökalut. Niiden avulla 
tarkasteltiin kestävän kehityksen tilaa ja sen kehitystä suhteessa muihin kuntiin. MayorsIndicators toimii kokonaan verkossa (https://mayorsindicators.com) 
tuottaen lähes 200 indikaattorin avulla tietoa eri osa-alueiden, kuten ympäristön, talouden ja hyvinvoinnin kehityksestä kunnissa.

https://mayorsindicators.com/


Miten hyödyllisenä kokisitte alla olevat tukimuodot 
kestävän kehityksen edistämiseksi tulevaisuudessa?

Teemakeskustelut 
kestävän 
kehityksen edistämisestä

“Mikäli näihin osallistuu

johto/päätöksentekijät”

“Oikein hyvä ajatus.”

”Hyödyllisiä, mutta osallistujat ovat helposti

niitä samoja, jotka muutenkin tekevät ko. 

asioita.”

“Sitten kun kunnassa jo edistetään kestävää

kehitystä lähes kaikissa yksiköissä, niin

tällaiset yhteiset teemakeskustelut ovat

mahdollisesti kannattavampia.”

Tiedolla johtamisen työkalut 
(esim. MayorsIndicators)

“Mitä helpommin tieto tarjotaan kunnille, sitä

todennäköisemmin he pystyvät sitä

käyttämään/hyödyntämään.”

“Se mitä mitataan, sitä johdetaan.  Tiedolla

johtaminen sanoista toiminnaksi.”

“Hyvä tämä yhteneväinen malli, 

vertailukelpoisuus.”

“Tätä kovasti toivoisin!”

Materiaalit kestävän kehityksen 
edistämisen tueksi

“Esimerkkejä miten kestävää kehitystä edistetään eri kunnissa”

"Kuntakentän toimien edistyminen, onnistumiset ja haasteet”

“Mitä konkreettista kekeä on tehty jossakin kunnassa ja miten siinä on 

onnistuttu tai olisi pitänyt tehdä toisin?”

“Erilaiset tavat vaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseen, hyvät

hankkeet”

“Konkreettiset toimenpide-ehdotukset eri toimialueilla”

“Kytkennät valtion tason toimiin, hankkeisiin, rahoituksiin”

“Kustannusten ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnin keinot“

“Parhaita ovat ne, missä toimenpiteet muutetaan säästetyiksi euroiksi

hyvin konkreettisesti.”

“Opas seurannan järjestämiseen, kansallisen tason seurantaraportit”

4.4 4.4 4.5

1 – ei 
lainkaan 

hyödyllinen, 
5 – erittäin 
hyödyllinen

n = 28



Suosituksia kuntien työn tukemiseksi

Tuetaan vertaisoppimista ja sparrausta. Mahdollistetaan osallistuminen ilman matkustamista.

Kootaan konkreettisia esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja haasteita.

Laaditaan välineitä kuntien sisäisen keskustelun tueksi ja motivoidaan laaja-alaiseen osallistumiseen.

Kohdennetaan taloudellista tukea kestävän kehityksen edistämiseen.

Kehitetään avoimesti saatavilla olevan tilastotiedon ajantasaisuutta.

Tarjotaan tiedolla johtamisen työkaluja, kuten MayorsIndicators ja Kestävän kehityksen katsaukset.



Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa –hanke
toteutettiin osana Kestävä kaupunki –ohjelmaa

Hankkeen toteutuksesta vastasi MSDI Oy


