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Vuonna 2002 tulee kuluneeksi kymmenen vuotta Rio de Janeirossa järjestetystä YK:n 
ympäristö- ja kehityskonferenssista. Kokous ulotti vaikutuksensa myös paikallishallin-
toon, sillä sen suositusten mukaisesti kunnat niin Suomessa kuin muualla maailmassa 
ovat tehneet omia kestävän kehityksen toimintaohjelmiaan muiden kestävää kehitystä 
tukevien toimenpiteiden ohella. Vuosi ennen Johannesburgin kokousta on hyvä tehdä 
tilannekatsausta siihen, missä kuntatasolla kestävän kehityksen edistämisessä mennään. 
Aikaa on kulunut jo sen verran, että työn keskeisiä ongelmakohtia on mahdollista tun-
nistaa.

Suomen Kuntaliitolla on ollut keskeinen rooli Rio-prosessin edistämisessä kunnissa. 
Kuntaliitto on ollut myös tämän tutkimuksen tilaaja. Tutkimuksen tavoitteena oli tun-
nistaa tämän hetken keskeiset kestävän kehityksen institutionaaliset haasteet kunnallis-
hallinnossa. Tämä osa tutkimusta organisoitiin osaksi Helsingin yliopiston maantieteen 
laitoksen suunnittelumaantieteen laudatur-kurssia, jonka vetäjänä toimi allekirjoittanut. 
Kurssityö on raportoitu tämän julkaisun luvuissa 2-4. Lisäksi hankkeessa analysoitiin 
valmistuneita kuntien kestävän kehityksen ohjelmia sekä laadittiin arvio Suomen Kunta-
liiton hallituksen vuonna 1997 hyväksymän kestävän kehityksen toimintaohjelman toteu-
tumista. Nämä osat tutkimusta toteutettiin pro gradu –töinä. Julkaisun luku 5 pohjautuu 
Mikko Routalan gradutyöhön ”Kestävän kehityksen tulkinnat Suomen kunnissa – pai-
kallisagendaohjelmien sisältöanalyysi”. Tämä, samoin kuin Samuli Lehtosen pro gradu 
”Suomen Kuntaliiton kestävän kehityksen toimintaohjelman arviointi” , ovat saatavilla 
Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen kirjastosta. 

Tutkimuksen ohjausryhmään ovat kuuluneet ympäristöpäällikkö Maija Hakanen Suo-
men Kuntaliitosta sekä professorit Mauno Kosonen ja Pentti Viitala Helsingin yliopis-
ton maantieteen laitokselta. Kiitokset ohjausryhmälle erinomaisesta tuesta tutkimustyön 
kuluessa. Kiitokset myös Liisa Häikiölle arvokkaista kommenteista. Suurkiitos myös kai-
kille meitä auttaneille tahoille niin kunnissa kuin muissa asiantuntijatehtävissä. Lisäksi 
kiitos ihanille kurssilaisille ja graduntekijöille antoisasta rupeamasta.  

Helsingissä 29.6.2001

Vivi Niemenmaa
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Tämä tutkimus pureutuu kestävän kehityk-
sen toteuttamispyrkimyksiin kuntatasolla. 
Tunnettua iskulausetta ”Think global, act 
local” on sittemmin käännetty globaalin 
ja paikallisen välisessä teoretisoinnissa 
myös päinvastaiseen muotoon (Beaure-
gard 1995) tai kehotukseen ajatella ja 
toimia yhtä aikaa sekä paikallisesti että 
globaalisti. Joka tapauksessa paikallisuus 
ja paikallistason toimien merkitys globaa-
lien kestävän kehityksen ongelmien rat-
kaisemisessa on erottamaton osa kestävän 
kehityksen diskurssia (esim. Voisey & 
O’Riordan 2001). 

Globaalin ja paikallisen välistä yhteyttä 
tuotiin julki mm. vuonna 1992 järjes-
tetyssä YK-konferenssissa. Vaikka viral-
lisia YK-toimijoita ovat kansallisvaltiot, 
kokouksessa asetettiin moraalinen velvoite 
myös kunnille kestävän kehityksen tavoit-
telussa. Näitä odotuksia on pystytty lunas-
tamaan paikallistasolla ainakin osittain. 
Viisi vuotta samaisen YK-kokouksen jäl-
keen arvioitiin, että nimenomaan paikal-
listasolla on edistytty ripeimmin kestävän 
kehityksen toteuttamisessa (esim. Mac-
Donald 1998).  

Kestävän kehityksen edistämiseksi teh-
dään työtä julkisen sektorin ohella kan-
salaisyhteiskunnan piirissä. Tässä työssä 
näkökulmamme on kuitenkin paikallis-
hallinnossa. Paikallisvaltion roolissa kunta 
toteuttaa valtion harjoittamaa politiikkaa ja 
on samalla valtion suojeluksessa (Vartiai-
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nen 1998: 149). Valtion normiohjauksessa 
kestävän kehityksen vaatimus on kirjattu 
kuntalakiin samoin kuin esimerkiksi maan-
käyttö- ja rakennuslakiin. Mitään tämän 
konkreettisempia eväitä kestävän kehityk-
sen toteuttamiselle, tai sille mitä kestävyys 
ylipäätään on, laeissa ei kuitenkaan anneta. 
Kestävän kehityksen käytännön toimenpi-
teitä ei voikaan suunnitella yleisellä tasolla 
loppuun asti, vaan ne on määriteltävä pai-
kallisesti tapauskohtaisessa yhteyksissään 
(Hynynen 2000: 67)  Kiinnostuksemme 
onkin lähinnä siinä, miten kestävää kehi-
tystä on kunnissa tulkittu ja ryhdytty kään-
tämään hallinnon kielelle. Samalla käsitys 
kuntahallinnosta asettuu keskusvallalle 
alisteisen paikallishallinnon sijaan lähem-
mäs  moniäänisten toimijoiden muodos-
tamaa paikallista hallintaa (vrt. Vartiainen 
1998: 153). Hallinnassa huomiota kiinni-
tetään vuorovaikutukseen ja verkostoihin,  
samalla kun toimijoina ovat julkisen val-
lan lisäksi esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja 
elinkeinoelämä. Yhteisten asioiden hoita-
minen voi tapahtua muodollisten insti-
tuutioiden lisäksi epävirallisilla areenoilla. 
(Healey 1997: 58-59).

Patsy Healey (1997: 230-239) jäsentää 
kehittymässä olevia hallinnan muotoja. 
Tehokkuutta korostavan kriteerivetoisen 
hallinnan mallin voi yhdistää mm. ympä-
ristöjärjestelmien tai ympäristölaskentatoi-
men kehittämiseen, samoin kuin kestävän 
kehityksen indikaattorityöhön. Tässä usko-
taan ensisijassa suoritusindikaattoreihin ja 
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kilpailuun. Kestävän kehityksen valjastami-
nen kunnan elinvoimaisuuden takaajaksi 
puolestaan liittyy erilaisia kumppanuuksia 
tavoittelevaan malliin. Siinä seudun talou-
dellista menestystä tavoitellaan avaintoi-
mijoiden välisellä  konsensuksella, usein 
epämuodollisilla areenoilla. Tämän mal-
lin ongelmana on kuitenkin sen ulos-
sulkevuus. Pelkkien avaintoimijoiden 
ulkopuolelle sen sijaan pyritään kurkot-
tamaan kolmannessa mallissa,  vuorovai-
kutteisessa, diskursiiviseen osallistumiseen 
perustuvassa hallinnassa. Tässä perusläh-
tökohtana on kaikkien oikeus osallistua 
yhteisiä asioista käsittelevään keskusteluun. 
Oma käsityksemme hyvästä hallinnasta 
on lähinnä viimeistä mallia. Vuorovai-
kutteiseen näkemykseen voi liittää pai-
kallisagendatyön sen ideaalimuodossaan. 
Paikallisagendatyössä laaditaan kestävän 
kehityksen toimintaohjelma yhteistyössä 
asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Pai-
kallisagendatyön avulla pyritään siten vas-
taamaan paitsi kestävän kehityksen, myös 
vuorovaikutteisuuden ja osallistumisen 
haasteisiin. 

Paikallisuus voidaan ymmärtää territori-
aalisesti identtiseksi hallinnollisten rajojen 
kanssa. Hallinnolliset rajat eivät kuiten-
kaan kohtaa välttämättä ihmisten paikalli-
suuden kokemuksia, rakentuivat ne sitten 
henkilökohtaisten projektien tai yhtei-
söllisten kokemusten varaan. Kuntaan 
takertuva tarkastelu on toisellakin tapaa 
ongelmallinen. Alueellinen rajoittuminen, 
jäi se sitten kunnan tai valtion tasolle, 

voi estää näkemästä tärkeämpiä ylikunnal-
lisia tai ylikansallisia kehityskulkuja (esim. 
Lidskog & Elander 1999: 39). Esimerkiksi 
kuntarajat ylittävä toiminnallinen seutu 
voi osoittautua joissakin tapauksissa kun-
taa tärkeämmäksi yksiköksi pohdittaessa 
kestävän kehityksen ratkaisuja. Vaikka 
seudullisesta yhteistyöstä on saatu koke-
muksia myös kestävän kehityksen ohjelma-
työssä, pääpaino omassa käsittelyssämme 
on kuntatoimijassa ja sen hallintakäytän-
nöissä. Edelleen rajasimme pois tarkas-
telusta kehityskulut, jotka ovat pitkälti 
riippumattomia kunnan omasta toimin-
nasta. Siten emme käsittele myöskään 
kuntien taloudelliseen tilanteeseen liittyviä 
kysymyksiä, kuntien erilaistumiskehitystä 
tai muuttoliikkeen vaikutuksia kestävän 
kehityksen toteutumiseen. 
 
Hankkeen työotsikkona on ollut kestävän 
kehityksen institutionaaliset haasteet kun-
nissa. Institutionaalisiksi haasteiksi olem-
me ymmärtäneet kysymykset, jotka liittyvät 
kunnalliseen suunnittelu- ja päätöksente-
kojärjestelmään  ja sen toimiin. Vaikka 
fokus on hallinnossa, ei se kuitenkaan 
tarkoita asukkaiden unohtamista. Silti 
esimerkiksi siirtyminen kohti vuorovai-
kutteisempaan hallintokulttuuria edellyttää 
muutoksia nimenomaan hallinnolta. Kun-
tahallinto tutkimuskohteena on perus-
teltu myös siksi, että esimerkiksi Rion 
Agenda 21 –toimintaohjelman paikallis-
tasolle suunnattu suositus omien toi-
mintaohjelmien laatimisesta on ollut 
kuntahallinnon dominoimaa. 

Tutkimusprosessi
Kestävän kehityksen ongelmakohtia on 
selvitetty Kuntaliiton toimesta aikaisem-
minkin (esim. Kestävän kehityksen pullon-
kaulat… 1998, Paikallisagenda Suomessa 

1999:36). Määrällisten aineistojen avulla 
tehdyt selvitykset jäävät kuitenkin väis-
tämättä melko yleiselle tasolle. Tässä 
työssä pyrittiin alusta asti jäsentämään 
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muutama keskeinen ongelmakohta, joi-
hin syvennytään tutkimuksen kuluessa. 
Tutkimusotteemme on ollut laadullinen 
ja tärkeimpänä aineistona työssä ovat 
asiantuntijahaastattelut.  

Niin tutkimuksen alussa kuin koko ajan 
sen varrellakin luimme kestävän kehi-
tyksen tematiikkaan, osallistumiseen ja 
kuntasuunnitteluun liittyvää kirjallisuutta. 
Kurssin kuluessa olemme myös jatkuvasti 
keskustelleet lukemastamme ja tutkimas-
tamme. Myös graduntekijät osallistuivat 
kurssille ja keskusteluihin. Käymäämme 
keskustelua olemme pyrkineet dokumen-
toimaan myös tähän raporttiin. Esimer-
kiksi ensimmäisen artikkelin lähtökohtana 
ovat omat näkemyksemme ja tulkintamme 
kestävästä kehityksestä. Näin pystymme 
toivottavasti välittämään kurssin aikana 
kehittyneitä ajatuksia ja tarjoamaan raik-
kaan näkökulman aihepiiriin. 

Tutkimuksen ensi vaiheessa opiskelijat 
tutustuivat pareittain kuuden kunnan ja 
seutukunnan kestävän kehityksen työhön 
(Hyvinkää, Kajaani, Orimattila, Pedersöre, 
Pieksämäen seutu, Turku). Pyrimme valit-
semaan mahdollisimman erilaisia kuntia, 
jotta olisimme saaneet otetta ympäris-
tökysymysten paikallisen hallinnan kir-
javuudesta (vrt. Konttinen & Litmanen 
1996:255). Vaikka kuntien kestävän kehi-
tyksen ohjelmaprosessi, paikallisagenda, 
ja siitä tehdyt selvitykset (esim. Paikal-
lisagenda Suomessa 1999) ja tutkimukset 
(esim. Häikiö 2000, Joas ym. 2000, Niemi-
Iilahti 1999) ovat keskeisiä lähtökohtiam-
me, pyrimme liittämään tarkasteluamme 
myös nimenomaisen paikallisagendatyön 
ulkopuolelle muihin kestävän kehityksen 
edistämispyrkimyksiin. Esittelyt tutkittu-
jen kuntien kestävän kehityksen proses-
seista ovat liitteessä 1.

Kuntatutkimusten tarkoituksena oli pääs-
tä jyvälle kuntien kestävän kehityksen pro-
sessista ja siihen liittyvistä ongelmista. 
Kunkin kuuden kunnan tai seutukunnan 
osalta tutustuimme suunnitteluasiakir-
joihin, teimme puhelin- ja sähköposti-
haastatteluita ja kävimme paikan päällä 
haastattelemassa avaintoimijoita. Lisää 
kosketuspintaa konkreettiseen paikallisa-
gendatyöhön saimme vierailulla Helsingin 
PaikA-projektissa ja keväällä tekemämme 
ekskursion yhteydessä tutustumiskäynnil-
lä Ahvenanmaan Agenda 21 –konttoris-
sa. Ahvenanmaan agendatyön kuvaus on 
liitetty muiden kuntaesittelyjen joukkoon 
(liite 1.), vaikka sitä koskeva aineisto kerät-
tiinkin muita kuntia myöhemmin ekskur-
sion yhteydessä. Työn kuluessa otimme 
tarpeen mukaan yhteyttä muihinkin kun-
tiin näkökulman syventämiseksi. 

Kuntatutkimusten avulla jäsentelimme 
keskeisiä institutionaalisia haasteita, joi-
hin opiskelijat syventyivät edelleen neljän 
hengen ryhmissä. Pyrimme löytämään 
jatkotutkimuksen kohteeksi mielestämme 
kaikkein keskeisimpiä ongelmakohtia. 
Lisäkriteeri syventymiskohteiden valinnal-
le oli se, että teemat ovat relevantteja 
suunnittelumaantieteen opintojen kannal-
ta. Syventymiskohteet liittyvätkin ajan-
kohtaiseen suunnittelukeskusteluun, kuten 
sektorihallinnon toimintakykyyn, strategi-
seen suunnitteluun ja osallistumiseen. 

Työn toisessa vaiheessa tutkiessamme 
valittuja näkökulmia teimme myös asian-
tuntijahaastatteluita. Työssä on siten käy-
tetty kahden tyyppistä haastatteluaineistoa. 
Työn ensi vaiheessa kunnissa tehdyt haas-
tattelut ovat olleet meille ennen kaikkea 
aineistoa, jonka avulla olemme päässeet 
kiinni kuntien kestävän kehityksen työhön 
ja siihen liittyviin ongelmiin. Käyttämäm-
me suorat lainaukset näistä haastatteluista 
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ovat myös kautta linjan anonyymejä.  Työn 
toisessa vaiheessa täydensimme kunnista 
kerättyä aineistoa asiantuntijahaastatteluil-
la. Asiantuntijoihin viitataan nimellä ja 
heillä on myös ollut mahdollisuus kom-
mentoida tekstiä. Tiukkaa rajaa kahden 
haastattelutyypin välillä ei ole aina yksin-
kertaista tehdä. Kuntien edustajat ovat 
toki yhtä lailla asiantuntijoita omalla alu-
eellaan kuin muutkin asiantuntijat. Heillä 
on kuitenkin tutkimuksessa eri rooli: kun-
nat ovat tutkimuksen kohteena, asiantun-
tijat toimivat etupäässä tietolähteenä. 

Ensimmäinen syventymiskohteemme 
(luku 2) liittyy kunnallishallinnon raken-
teeseen ja kestävän kehityksen prosessien 
sijoittumiseen siinä. Samalla pohdimme 
mm. sosiaalisen ja kulttuurisen kestä-
vyyden asemaa osana kestävän kehityk-
sen kokonaisuutta. Hallinnon rakenteesta 
siirrymme suunnittelujärjestelmään, kun 
luvussa 3 tarkastelemme kestävän kehityk-
sen paikkaa kunnan suunnittelussa ja kes-
tävän kehityksen ohjelmatyöhön liittyviä 
kysymyksiä. Tässä nostamme esiin talous-
näkökulman ja pohdimme erityisesti niitä 
mahdollisuuksia ja ongelmia, jotka liitty-

vät kestävän kehityksen nivomiseen osaksi 
taloussuunnittelua. Luvussa 4 siirrymme 
suunnitteluprosessiin ja laajennamme tar-
kastelun kunnan sisäisestä toiminnasta 
vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa. 
Artikkelin lähtökohta on jälleen subjek-
tiivinen. Jäsentelemällä syitä sille, miksi 
emme itse osallistu aktiivisesti kestävän 
kehityksen työhön laajennamme poh-
dintaa ihmisten mukaan saamiseen liit-
tyviin kysymyksiin. Tässäkin näkökulma 
on kuitenkin edelleen kunnan hallinnossa, 
sillä pohdimme osallistumisen haasteita 
nimenomaan kuntaan suuntautuvien vaa-
timusten näkökulmasta. Luvussa 5  siir-
rymme suunnitteluprosesseista kestävän 
kehityksen toimintaohjelmien sisältöön, 
kun hankkeen osana gradutyötään tehnyt 
Mikko Routala esittelee millaista kestävän 
kehityksen toimintaohjelmien, paikallisa-
gendojen, sisältämä kestävä kehitys on. 
Yhteenvedossa luvussa 6 vedämme yhteen 
läpikäytyjä teemoja ja nostamme uusia 
kysymyksiä keskusteluun. Kussakin luvus-
sa on pyritty jäsentämään keskeiset 
ongelmat ja myös pohtimaan niitä institu-
tionaalisia muutoksia, joita asioiden paran-
taminen vaatii.
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2. EKOLOGIASTA KEKELOGIAAN

Jonna Jääskeläinen
Maarit Kahila

Henna Karjalainen
Saija Torniainen

Kunnat ovat saaneet yhä enemmän vastuuta harteilleen lisääntyneiden ympä-
ristöongelmien myötä. Näiden ongelmien monitahoisuutta on pyritty hah-

mottamaan maailmanlaajuisestikin kestävän kehityksen käsitteen avulla, johon 
kuuluvat niin ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset kuin taloudellisetkin ulottuvuu-
det. Vaikka kestävä kehitys on koettu tärkeäksi, ollaan sen eteenpäin viemisessä 
törmätty moniin hidasteisiin. Kunnat ovat laatineet paikallisagendoja, joiden 
tavoitteena on esitellä kunnan oma kestävän kehityksen toimintaohjelma, ja 
jonka tekemiseen myös kuntalaiset ovat saaneet osallistua. Useiden ohjelmien 
puutteena voidaan nähdä niiden keskittyminen ainoastaan ekologisiin kysymyk-
siin, jolloin mm. asioiden sosiaaliset ulottuvuudet ovat jääneet taka-alalle. Toi-
nen keskeinen ongelma löytyy hallintomme sektorirakenteesta. Kuinka saada 
kaikki hallinnonalat yhtäläisesti mukaan kestävän kehityksen työhön, niin ettei 
ympäristöpuolen tarvitsisi ottaa jatkossakin yksin vastuuta? Tavoitteena tulisikin 
olla sektorirajat ylittävä yhteistyö, jossa on institutionaalista haastetta riittämiin. 
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Julkisella säätelyllä on Suomessa pitkät 
perinteet ympäristön tilaa, käyttöä ja suoje-
lua koskevissa asioissa. Ennen 1960-lukua 
ympäristöön liittyviä kysymyksiä käsitel-
tiin yksittäisinä ongelmina. Ympäristöpoli-
tiikka oli olemukseltaan ongelmia siirtävää 
sekä suurimpia vahinkoja korjaamaan pyr-
kivää. Vasta 1960-70-lukujen vaihteeseen 
tultaessa ympäristökysymys nousi julki-
seen keskusteluun yhtenäisempänä ongel-
ma-alueena (Kettunen 1998: 41). Tähän 
vaikutti ympäristöherätys, joka levisi Suo-
meen kansainvälisen keskustelun kautta. 
Vaikka ympäristönsuojelua ja -hoitoa oli 
harjoitettu jo aiemmin, ei 1960-luvun lop-
puvaiheilla läänien ja kuntien hallinnossa 
työskennellyt varsinaisia ympäristönsuo-
jelusta vastaavia henkilöitä (Haila 2001: 
21). 

Vaikka yksittäisiä ympäristön käyttöä kos-
kevia päätöksiä on tehty kauan, alkoi 
yhtenäisemmän ympäristöpolitiikan kausi 
vasta 1970-luvulla (Kettunen 1998: 40).  
Tähän vaikutti eurooppalaisen ympäris-
töhallinnon kehittyminen, jonka myötä 
ympäristöongelmiin puuttuminen koet-
tiin Suomessa välttämättömäksi kansainvä-
lisen uskottavuudenkin vuoksi (Haila 2001: 
32-33). Ympäristöasioiden hajanainen 
hallintojärjestelmä yhtenäistyi ympäristö-
ministeriön perustamisen (1983) ja  ympä-
ristöhallinnon lakisääteistyminen 1986 
(Kettunen 1998: 41). Ympäristöpolitiikka 
Suomen yhteiskuntapolitiikan lohkona on 
vielä toimintatavoiltaan vakiintumatonta. 
Vaikka ympäristöministeriö perustettiin 
lähes 20 vuotta sitten, sekä hallintokoneis-
to että ympäristöpolitiikan alan määritte-
ly ovat muuttuneet koko ajan. Edelleen 
ristiriitaisten vaatimusten ja kiistojen koh-
teena on mitä ympäristöpolitiikan alaan 

kuuluu, mikä ympäristöpolitiikan tavoit-
teena tulisi olla, mistä ympäristöhallinnon 
tulisi vastata ja miten sen tulisi työskennel-
lä (Kettunen 1998: 43 ; Perähuhta 2001).

Käytännön ympäristöpolitiikka kiteytyy 
kuntakohtaisesti paikallistasolle. Vaikka 
kunnat ovat eräissä asioissa valtiollisen 
ympäristöpolitiikan toimeenpanijoita, kun-
nilla on päätösvalta itsenäisinä ympäristö-
poliittisina toimijoina. Valtiolla on edelleen 
vaikutuksensa kuntien päätöksiin, vaikka 
kuntien päätöksentekovalta ja rooli poliit-
tisena toimijana on vahvistunut. Valtion 
tehtävänä on määritellä tavoitteita, säätää 
lakeja sekä asettaa normeja joiden puitteis-
sa toimia (Kettunen 1998: 58).  Hakasen 
(2001b) mukaan kunnilla on vähemmän 
liikkumavaraa ympäristöpoliittisena toimi-
jana, kun taas kestävän kehityksen puit-
teissa on mahdollisuudet vapaampaan 
toimintaan. 

1970-luvun alussa perustettiin noin kym-
meneen kaupunkiin luottamuselin hoi-
tamaan luonnon- ja ympäristönsuojelun 
asioita. Kuntien itsehallinto olisi jo tuol-
loin mahdollistanut ympäristönsuojelun 
ja –politiikan, mutta kunnat jäivät 
odottamaan valtionhallinnon ohjausta. 
Ympäristönsuojelun päätöksenteko- ja 
suunnittelujärjestelmä sekä ympäristöpo-
litiikka rakentuivat alkuvaiheessa vahvasti 
keskushallinnon varaan  (Sairinen 1994: 
20). Kuntien kohdalla ympäristöhallin-
non kehittyminen on ollut valtion hallin-
toa monitahoisempaa, koska eri kunnissa 
ympäristöpolitiikkaa on ryhdytty harjoit-
tamaan eri aikoina (Kettunen 1998: 57). 
Vuoteen 1981 mennessä oli 70 kuntaan 
perustettu vapaaehtoinen ympäristönsuo-
jelulautakunta (Sairinen 1994: 21). Ket-

Ympäristöhallinnon kehitys
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tusen (1998: 58) mukaan vuoteen 1986 
mennessä kaikki kunnat harjoittivat kui-
tenkin jo ympäristöpolitiikkaa, koska 
ympäristönsuojelusta oli tuolloin tullut 
lakisääteinen kuntien velvollisuus. Laki 
kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
1986 teki ennen vapaaehtoiset ympä-
ristönsuojelulautakunnat pakollisiksi yli 
3 000 asukkaan kuntiin. Tämä kunnalli-
sen ympäristöhallinnon laajeneminen kesti 
kuitenkin vain muutaman vuoden. Vuo-
den 1995 kuntalain myötä on valtion 
vaikutus kuntien päätöksentekoon vähen-
tynyt (Kettunen 1998: 58), muuttamatta 
kuitenkaan sisällöllistä määrittelyä. 

Jokisen ja Tirkkosen (2001: 69-70) mukaan 
1980-90 luvun vaihteessa kunnallista itse-
hallintoa vahvistettiin purkamalla kuntien 
lakisääteistä ohjausta ja valvontaa, jonka 
myötä ympäristösuojelulautakuntien ja 
ympäristönsuojelusihteerien määrä vähe-
ni oleellisesti. Tilastojen valossa kuitenkin 
ympäristöviranomaisten, kuten ympäris-
tösihteerien ja –suunnittelijoiden, virko-
jen lukumäärä on 1990-luvulla kasvanut 
(Valpasvuo 2001). Onkin totta, että ympä-
ristönsuojelu-nimikkeellä kulkevat virat 
ovat vähentyneet, mutta kaiken kaikkiaan 
ympäristövirkojen absoluuttinen määrä on 
lisääntynyt. 

1980-luvun loppupuolella ympäristöminis-
teriö pyrki kohti laajempaa sektorirajat ylit-
tävää ympäristöhallinnointia. 1990-luvun 
vaihteeseen tultaessa alkoikin ns. kestävän 

kehityksen mukainen ympäristöpolitiikka. 
Jokisen ja Tirkkosen (2001: 76) mukaan 
kestävää kehitystä toteuttavan ympäris-
töpolitiikan keskeisinä periaatteina ovat 
kansainvälisyys, tulevaisuuteen 
suuntautuneisuus ja ympäristönäkökul-
man liittäminen kaikkeen toimintaan sekä 
politiikan toimijajoukon jatkuva laajenta-
minen. Väljästi määriteltävä kestävä kehitys 
mahdollisti ympäristönäkökohtien laajan 
hyväksynnän eri yhteiskuntapolitiikan sek-
toreilla (Kettunen 1998: 41).  

Paikallistasolla kestävää kehitystä on läh-
detty toteuttamaan mm. paikallisagendan 
turvin. Toimintaohjelma on koko kunnan 
kehittämisohjelma ja paikallinen tahdon-
ilmaisu. Sairinen ym. (1999) näkevät, 
että paikallisagendan toteuttaminen on 
käynnistynyt Suomessa hitaasti taloudel-
lisen laman ja odottelevien asenteiden 
seurauksena. Kuitenkin eurooppalaisen 
vertailututkimuksen mukaan on Suomen 
paikallisagendatyö ollut aktiivista ja käyn-
nistynyt Euroopan mittakaavassa melko 
varhaisessa vaiheessa (Eckerberg ym. 1999; 
Niemi-Iilahti 2000). 1970-luvulta tutun 
uskottavuuden tavoittelun voi nähdä yhte-
nä syynä paikallisagendojen tekoon. Nyt 
uskottavuutta haetaan niin kansalliselta 
kuin kansainväliseltäkin tasolta. Paikallisa-
gendatyö ei ole kuitenkaan ollut ongelma-
tonta. Yhtenä syynä vaikeuksille voi nähdä 
kestävän kehityksen monitahoisuuden ja 
toisaalta käsitteen epämääräisyyden.

Kestävä kehitys herättää tämän päivän 
ihmisissä epäilystä ja ennakkoluuloja. Käsi-
te on monien mielestä epämääräinen, 
ristiriitainen ja liian laaja. Samalla kun 
käsitys ympäristöongelmista on laajentu-

nut paikallisista globaaleiksi sekä puhtais-
ta ekologisista ongelmista sosiaalisiksi ja 
kehitysongelmiksi, tarvitaan myös kattava 
käsite näitä ongelmia ja niiden ratkaisua 
kuvaamaan. Kestävän kehityksen käsitteen 

Ovet auki keskustelulle
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avulla voidaan pohtia nyky-yhteiskunnan 
kehitystä ja ennen kaikkea tämän kehi-
tyksen suuntaa ja sen seurauksia. Käsite 
herättää keskustelua asioista, joista ei muu-
ten ehkä keskusteltaisi. 

Brundtlandin teesi
Yleensä kestävä kehitys on määritelty 
Brundtlandin komission raportin mukai-
sesti olevan ”kehitystä, jossa tyydytetään 
ihmiskunnan nykyiset perustarpeet vie-
mättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuut-
ta tyydyttää heidän omia tarpeitansa” (Our 
common future 1987: 43). Käsitteestä on 
tullut hyvin suosittu, ehkä jossain määrin 
jopa liikaakin käytetty. Suosion taustalla 
voidaan nähdä kestävän kehityksen myön-
teinen suhtautuminen talouskasvuun. 

Kestävä kehitys nähdään usein ekologises-
ti välttämättömänä, sosiaalisesti ja kulttuu-
risesti hyväksyttävänä sekä taloudellisesti 
mahdollisena (esim. Taipale 2001). Nämä 
ulottuvuudet ovat tiiviisti toisiinsa kietou-
tuneita eikä kehitys voi olla kestävällä poh-
jalla, jollei jokaista osa-aluetta huomioida 
kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. 
Ekologinen kestävyys käsitetään yleensä 
biologisen monimuotoisuuden ja ekosys-
teemien toimivuuden turvaamiseksi sekä 
ihmisten toiminnan sopeuttamiseksi luon-
non kestokyvyn kanssa pitkällä aikavälillä 
(Kestävä kehitys… 2001). 

Jotta ekologisen kestävyyden tavoite voi-
daan saavuttaa, vaatii se sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden toteutumista ja 
demokraattisten osallistumismahdolli-
suuksien turvaamista. Työttömyyden, syr-
jäytymisen sekä sosiaalisten erojen kasvun 
ehkäiseminen ovat eräitä sosiaalisen kes-
tävyyden tehtäviä. Kun puhutaan sosi-
aalisesta kestävyydestä ei tule unohtaa 
kulttuurista ulottuvuutta, jossa keskei-

senä nähdään eri kulttuuri-identiteettien 
tasa-arvoinen vahvistaminen sekä hyväk-
syminen (Kestävä kehitys… 2001). Ekolo-
ginen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys 
edellyttävät myös taloudellisesti tasapai-
noista kehitystä. Kestävällä pohjalla oleva 
talous helpottaa mm. kohtaamaan kasvavia 
sosiaalisia ongelmia ja toisaalta mahdollis-
taa vähemmän ympäristöä kuormittavien 
sekä energiaa ja luonnonvaroja säästävien 
tuotantomenetelmien kehittämisen. Ulot-
tuvuuksien laajuus ja niiden välillä jopa 
ristiriitaiset tavoitteet tekevät näkökulmi-
en yhdistämisestä haasteellisen tehtävän.        

Kestävän kehityksen käsite on Brundt-
landin raportissa määritelty ehkä tar-
koituksellisen väljästi, jättäen näin tilaa 
täsmällisemmille merkityksenannoille (ks. 
esim. Kestävän kehityksen käsikirja kun-
nille 1994: 9). Tässä artikkelissa haluam-
mekin käyttää tilaisuuden hyväksemme ja 
pohtia kestävän kehityksen sisältöä omas-
ta näkökulmastamme, mitä kestävä kehi-
tys meidän mielestämme tarkoittaa, miten 
käsityksemme on ehkä muuttunut kurssin 
kuluessa ja millaisena näemme käsitteen 
tulevaisuuden. 

Kestävä kehitys on meidän mielestämme 
ennen kaikkea…

…ongelmien tiedostamista

Näemme kestävän kehityksen ennen kaik-
kea keinona pyrkiä kohti parempaa tule-
vaisuutta. Lähtökohtana on ajatus, että 
nyky-yhteiskunta on jollakin tapaa vääris-
tynyt, luonnonvaroja kulutetaan liikaa, eikä 
oikeudenmukaisuus aina toteudu. Toisaal-
ta kestävän kehityksen käsitteellä on tärkeä 
tehtävä jo pelkästään keskustelun herättä-
jänä aiheesta. Käsite mahdollistaa laajojen, 
monimutkaistenkin asiakokonaisuuksien 
käsittelyn ja helpottaa syy-seuraus –yhte-
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yksien havaitsemista entistä laajemmalla 
sektorilla: asioita on kestävän kehityksen 
käsitteen avulla mahdollista katsoa use-
ammasta näkökulmasta.

…oikeudenmukaisuutta ja tervettä maa-
laisjärkeä

Kestävä kehitys on terveen järjen käyttöä, 
vastuuta omasta toiminnasta ja päätök-
senteoista. Suunnitelmia tehdään pitkällä 
aikatähtäimellä tulevia sukupolvia unohta-
matta. Lähtökohtana tulisi olla avoin kes-
kustelu ja osallistumismahdollisuuksien 
turvaaminen laajalla rintamalla. Toivom-
me kestävän kehityksen tuovan maailmaan 
enemmän solidaarisuutta ja vähemmän 
omaan napaan tuijottelua. Käsitettä ei 
kuitenkaan tulisi ottaa itsestäänselvyytenä 
vaan sitä ja sen ulottuvuuksia tulisi kyseen-
alaistaa ja arvioida uudelleen alati muuttu-
vassa yhteiskunnassa. 

…elämäntapamuutos

Kestävän kehityksen toteutuminen vaatisi 
kuitenkin radikaaleja muutoksia elämänta-
voissamme. Mutta kukapa on valmis luo-

pumaan jo saavutetuista eduista? Jätteiden 
lajittelusta on vielä pitkä matka kestävän 
kehityksen mukaiseen elämäntapaan. Glo-
baalit ongelmat motivoivat lopulta aika 
harvoja ihmisiä toimimaan. 

…tulevaisuudenuskoa

Onko myös olemassa pelko, että kestävän 
kehityksen käsite jää vain aikamme muoti-
termiksi juuri sen laajuuden ja epämääräi-
syyden vuoksi?

Olemme luottavaisia, että kestävän kehi-
tyksen mukainen toiminta ja ajattelutapa 
ovat tulleet jäädäkseen, vaikka itse termi 
korvautuisikin konkreettisemmalla käsit-
teellä kansan keskuudessa. Kestävä kehi-
tys käsitteenä on kuitenkin avaamassa 
keskustelua ympäristöongelmista, vaurau-
den jakautumisesta, sosiaalisesta oikeu-
denmukaisuudesta ja monesta muusta 
tulevaisuuden kannalta keskeisestä ongel-
manasettelusta. On jo hyvä alku, että asioi-
ta kyseenalaistetaan ja niistä keskustellaan. 
Kestävän kehityksen käsite on osoittanut, 
että tarvitaan muutos, mikä on jo itses-
sään ensimmäinen askel kohti muutosta. 

Useissa kunnissa kestävän kehityksen työ 
on lähtenyt liikkeelle ympäristöhallinnon 
toimesta. Ympäristöpainotteisuus käy ilmi 
myös monen kunnan kestävän kehityksen 
tulkinnoista. Esimerkiksi eräs kunnanjoh-
taja totesi haastattelussa:

”Emme käytä käsitettä kestävä kehitys, 
vaan puhumme ympäristöasioista. Kestä-
vä kehitys on tulkittu puhtaasti ympäris-
tö- tai ekologisena asiana, sosiaalisesta tai 
taloudellisesta osuudesta ei puhuta.”  

Kekelogia - pelkkää ekologiaako?
Tässä kestävän kehityksen ekologista ulot-
tuvuutta painotetaan tietoisesti. Kuiten-
kaan  painotus ei aina ole tietoista, vaan 
kestävä kehitys mielletään usein ekolo-
giseksi. Kyseessä ei kuitenkaan ole vain 
kuntatason ilmiö, sillä kestävä kehitys on 
liitetty läheisesti ympäristöasioihin kaikilla 
tasoilla aina Rion ympäristö- ja kehityskon-
ferenssista ympäristöjärjestöihin (Haka-
nen 2001a).  Suomessa valtiotasolla tätä 
ilmentää kestävän kehityksen työn kes-
kittyminen ympäristöministeriöön. Myös 
valtaosalle suomalaisista kestävä kehitys 
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on ensisijaisesti ympäristökysymys, vasta 
toissijaisesti sosiaalinen kysymys ja vain 
vähäisessä määrin taloudellinen kysymys 
(Kiianmaa ym.  2001). Useissa tulkinnois-
sa kestävän kehityksen käsite kietoutuu 
kiinteästi ekologisten asioiden ympärille. 
Toisaalta ihmisen voidaan nähdä olevan 
osa luontoa. Rion julistuksen ensimmäi-
nen periaate nostaa joka tapauksessa 
ihmiseen keskiöön: ”Kestävän kehityksen 
keskeinen huolenaihe ovat ihmiset. Heillä 
on oikeus terveelliseen ja hedelmälliseen 
elämään sopusoinnussa luonnon kanssa” 
(UNCED YK:n… 1993: 218). Perim-
mäinen syy, miksi kestävästä kehityksestä 
täytyykin puhua, on yhteiskunnan luon-
nonvarojen kulutus ja luontovaikutukset. 
Pelkkä ympäristönsuojelu ei kuitenkaan 
riitä käsitteeksi, sillä ekologista kestävyyt-
tä ei voida saavuttaa ilman yhteiskun-
nallista oikeudenmukaisuutta (sosiaalinen 
kestävyys) ja luonnon tuotto- ja kestoky-
vyn sovitettua taloutta (taloudellinen kes-
tävyys). Talous on avainasemassa luonnon 
ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen keskei-
senä mekanismina (Hakanen 2001a). 

Ympäristösektori - hyvä puoli?
Miksi sitten kestävän kehityksen ohjelma-
työ on ajautunut kunnissa ympäristöhal-
linnon harteille? Suhteellisen nuorella ja 
motivoituneella ympäristöväellä on var-
masti ollut oma osuutensa asiaan, sillä 
juuri he ovat ottaneet kestävän kehityksen 
haasteen ensimmäisenä vastaan (Hakanen 
2001a). Vastaavasti Kuntaliitossa, joka on 
toiminut keskeisenä kuntien kestävän kehi-
tyksen työn edistäjänä, teemaa on pidetty 
esillä ympäristövastuualueella. Koska se 
palvelee nimenomaan kuntien ympäristö-
viranhaltijoita, ympäristöhallinnolle luo-
daan myös tätä kautta vahvaa roolia 
kestävässä kehityksessä.  Jostain työn on 
kuitenkin lähdettävä liikkeelle ja on onni, 

että edes ympäristöhallinto on tarttunut 
asiaan. Ympäristöhallinnon voidaankin 
nähdä olleen kestävän kehityksen liik-
keelle paneva voima. Toisaalta sosiaali-
toimi tuntee aina toimineensa sosiaalisen 
kestävyyden mukaisesti. Mutta näkeekö 
sosiaalisektori omien toimiensa yhteyden 
ympäristö- tai talouspuoleen? Sillä eihän 
kestävä kehitys voi toteutua ilman koko-
naisvaltaista ulottuvuuksien käsittelyä. 

Taloussektori puolestaan on kiinni vuo-
sibudjeteissa, mikä vaikeuttaa pitkäntäh-
täimen suunnitelmien laatimista. Ei pidä 
unohtaa, että kestävä kehitys edellyttää 
suunnittelun jatkuvuutta ilman tiukkoja 
aikarajoja. Toisaalta runsaasti kiistelyä on 
aiheuttanut yleisesti se, miten on mahdol-
lista yhdistää talouskasvu ja ekologisesti 
kestävä kehitys. Brundtlandin komission 
raportti on synnyttänyt keskustelun teol-
lisuusmaiden taloudellisen kasvun tavoit-
teesta (Avaintekijöistä… 1992: 31-33). 
Onko kestävä kehitys yleensäkään mah-
dollista niin, että kaikki kolme ulottuvuutta 
kehittyvät samassa tahdissa? Taloudellinen 
toiminta synnyttää huomattavasti ekologi-
sia ongelmia, eikä turmeltunut ympäristö 
ole enää käyttökelpoinen resurssi talou-
dellistakaan kestävyyttä ajatellen.

Kestävä kehitys voi istua monen mielestä 
luontevasti ympäristösektorille. Ympäris-
töpuolella voidaan nähdä olevan valmiuk-
sia ottaa jo tehtyjen ja valmisteilla olevien 
ympäristöohjelmien rinnalle myös kes-
tävän kehityksen toimintaohjelman laa-
timinen.  Ympäristöpuolella on myös 
totuttu katsomaan pidemmälle tulevaisuu-
teen kuin esimerkiksi taloussuunnitelmia 
tehtäessä (Jalkanen 2001). Toisaalta ongel-
mien taustat saattavat olla toisinaan ympä-
ristöpuolella helpommin määriteltävissä, 
kun sosiaalisten ongelmien syyt voivat olla 
huomattavasti monisyisempiä. Syrjäytymi-
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sen taustat eivät välttämättä ole yleistet-
tävissä samoin kuin esimerkiksi järvien 
rehevöitymisen. Kestävämmän tulevai-
suuden kannalta muiden sektoreiden tuli-
si omaksua kestävän kehityksen käsite. 
Ympäristöhallinto ei voi sanella muiden 
sektoreiden toimintatapoja, vaan halu kes-
tävyyteen on tultava sektoreilta itseltään. 
Kunnan johdon tulisi ottaa vastuu siitä, 
että eri sektoreiden asiantuntijat ohjattai-
siin valmistelemaan ohjelmaa yhteistyössä 
(esim. Kuntien toimintamallit... 1999). 

Yksilösuorituksista kohti läpäisype-
riaatetta
Kuntien Agenda 21 -toimintaohjelmat 
ovat painottuneet ympäristönäkökohtiin. 
Yli puolet kuntien paikallisagendoista ovat 
luonteeltaan ympäristöohjelmia, eivätkä 
ne täytä kestävän kehityksen mukaisen 
paikallisagendan kriteereitä (ks. luku 5). 
Tähän pohjautuen voidaan kuntien nähdä 
mieltäneen kestävän kehityksen tulkinnan 
ekologispainotteisena. 
 
Eräs ympäristöviranhaltija peräänkuulut-
taa haastattelussa Kuntaliiton vastuuta 
käsitteen ja sen eri ulottuvuuksien selven-
tämisessä kunnille: 

”Monien kuntien agendat ovat todellisuu-
dessa ympäristöohjelmia. Kuntaliitto voi-
si skarpata ja vaatia tiukempaa käsitteiden 
käyttöä.” 

Jos ympäristöhallinto laatii kaikille hal-
linnonaloille suunnatun kestävän kehityk-
sen toimintaohjelman, saattaa se tuottaa 
kapeakatseisen lopputuloksen. Mikäli kes-
tävän kehityksen toimintaohjelma tehdään 

ympäristöpuolella, sieltä ei välttämättä 
löydy tarvittavaa tieto-taitoa esimerkiksi 
sosiaalisen ulottuvuuden kysymysten käsit-
telyyn, sillä eihän ympäristöviranhaltija-
kaan voi olla kaikkien alojen asiantuntija. 
Vastaavasti muiden hallinnonalojen on 
vaikea adoptoida ulkopuolelta annettua 
Agendaa, josta puuttuu heidän oma näke-
myksensä ongelmista ja tavoitteista. Toi-
saalta Agendasta saattaa puuttua kokonaan 
muiden hallinnonalojen tarkastelu, jolloin 
tämä onkin luonteeltaan ympäristöohjel-
ma. Kestävän kehityksen toimintaohjelma 
on tehtävä yhteistyönä, liiallinen painottu-
minen yhteen ulottuvuuteen on haitaksi 
käsitteen kokonaisvaltaiselle ymmärtämi-
selle. 

Sektorirajat ylittävä yhteistyö tuottaisi kes-
tävän kehityksen kannalta hedelmällistä 
tulosta. Sektoroituminen ilmenee hallin-
nossa läpi aluetasojen. Valtiotasolla minis-
teriöt keskittyvät omiin vastuualueisiinsa 
ja yhteistyö kestävän kehityksen puitteissa 
on vähäistä. Samankaltainen sektoroitumi-
nen on ongelma kuntatasolla. Erään agen-
dakoordinaattorin mukaan vallalla onkin 
reviiriajattelua: omaa reviiriä puoluste-
taan, varotaan astumasta toisten sektorei-
den alueille ja jokainen tekee vain oman 
hallintokuntansa töitä. Reviirimentalitee-
tin takana voi olla kuntien tulonjakomalli, 
jonka puitteissa sektorit taistelevat rahoi-
tuksesta eli vuosibudjetista. Kaikkien 
hallintokuntien puristaminen samaan 
muottiin ei ole mahdollista. Kattavan 
yhteistyön luominen eri sektoreiden välille 
edellyttää oman roolin täydellistä sisäistä-
mistä, kuten eräs ympäristöpäällikkö tote-
si. 
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Sekä useiden kansainvälisten, Suomen 
hallituksen että lukuisten Suomen kunti-
en kestävän kehityksen toimintaohjelmi-
en painottuessa ekologisiin kysymyksiin, 
sosiaalisen ulottuvuuden painoarvo herät-
tää mielenkiinnon.  Suurinta osaa Suomen 
kuntien kestävän kehityksen toimintaoh-
jelmista voisi luonnehtia ekologisesti pai-
nottuneiksi ja hallituksenkin linjaus on 
selvästi ekologista ulottuvuutta painotta-
va (Routala 2001; Hallituksen kestävän 
kehityksen… 2001). Stakesin pääjohtaja 
Vappu Taipaleen mukaan sosiaalisen kes-
tävyyden huomioiminen Euroopankaan 
tasolla ei aina toteudu toivotulla tavalla: 

”Keskeinen keskustelunaihe on kun tähän 
tulevaan tutkimuksen kuudenteen pui-
teohjelmaan tulee kestävän kehityksen 
nimellä kulkeva osio, johon pannaan puo-
litoista miljardia euroa, siellä on sitten 
tutkimuskohteina vain energia ja ilmasto. 
Sieltä on sosiaalinen pudonnut pois. Eli 
sitten täytyy taas tapella tällaisilla näyttä-
möillä, ettei sitä unohdettaisi.” 

Mikä on siis sosiaalisen kestävyyden mer-
kitys kuntien kestävän kehityksen toi-
minnassa, kun ylemmillä tahoilla se on 
monesti jäänyt taka-alalle?  

Kestävä hyvinvointivaltio?
Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyk-
sikön kehittämispäällikkö Rolf Erikssonin 
(2001) mukaan on itsestään selvää, että 
Suomen hyvinvointivaltio tulonjako- sekä 
terveydenhuoltojärjestelmineen perustuu 
sosiaalisen kestävyyden periaatteisiin. Kun-
tien sosiaali- ja terveystoimissa koetaan-
kin yleisesti, että kestävä kehitys on ollut 
heillä kautta aikojen kaiken toiminnan ja 
päätöksenteon perusta (Eriksson 2001; 
Taipale 2001), ja ettei käsite ole tarjonnut 

mitään erityisen uutta jo hyviksi havait-
tuihin toimintatapoihin (Jalkanen 2001). 
Tämä voisikin olla yksi selitys kestävän 
kehityksen toimintaohjelman laatimisen 
aloittamiselle kuntien ympäristötoimis-
toissa, mikä taas osaltaan selittää pai-
kallisagendan painottumisen ekologisiin 
kysymyksiin.   

Siitä, onko Suomen kuntien sosiaalitoi-
missa toimittu aina kestävän kehityksen 
mukaisesti ollaan kuitenkin montaa mieltä. 
Eräs ympäristöviranhaltija kritisoi haas-
tattelussa kuntien sosiaalitoimien tekemiä 
ratkaisuja. Hänen mielestään esimerkiksi 
vanhustenhuolto ei ole suunniteltu kestä-
vällä tavalla: 

” -- siellähän (sosiaalitoimen puolella) 
tämä taloudellinen puoli pitäisi huomioida 
ja siellä on tehty kaikkea muuta kuin talo-
udellisia ratkaisuja. Vanhusten laitoshoi-
tojärjestelmähän on kaikkea muuta kuin 
taloudellista kestävyyttä eikä myöskään 
sosiaalista kestävyyttä”. 

Kunnissa laaditut terveys-, työllisyys tai 
muut sosiaalisia kysymyksiä käsittelevät 
erillisohjelmat toteuttavat mahdollisesti 
joitain sosiaalisen kestävyyden osa-alueita, 
mutta muiden ulottuvuuksien puuttumi-
nen sekä sosiaalisen kestävyyden suppea 
tulkinta ei tee niistä varsinaisia kestävän 
kehityksen toimintaohjelmia. Eri sektorei-
den tekemät ohjelmat voivat sinänsä olla 
hyvinkin tehokkaita ja toteuttaa kestävän 
kehityksen periaatteita, mutta kokonais-
valtainen kuva käsitteestä ja sen eri ulot-
tuvuuksien tiiviistä yhteydestä toisiinsa jää 
usein saavuttamatta.  

Sosiaalisen ulottuvuuden ongelmallisuus
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Sosiaalista pääomaa kasvatta-
massa
Eräs sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuu-
den ongelma on sen vaikea mitattavuus. 
Toki työttömien tai asunnottomien mää-
rää on helppo tarkastella tilastojen valossa, 
mutta kuinka mitata esimerkiksi ihmisten 
välistä kanssakäymistä, luottamusta ja ver-
kostoitumista, jota Stakesin pääjohtaja 
Vappu Taipale (2001) kutsuu sosiaaliseksi 
pääomaksi (ks. esim. Kajanoja & Simpura 
2000). Sosiaalinen pääoma, joka käsitte-
lee ihmisten välisiä institutionaalisia suh-
teiteita, voidaan erottaa inhimillisestä-, 
ihmisten tekemästä- ja luontopääomasta. 
Sosiaalisen pääoman käsite rinnastetaan 
usein kansalaisyhteiskunnan toimintaan. 
Käsitettä käytetään väljästi puhuttaessa 
miltei mistä tärkeistä sosiaalisista toimin-
noista tahansa (Dasgupta 1998; Hjerppe 
1997). Käsite onkin uusi ja etsii vielä muo-
tojaan. Reino Hjerppen (1997) mukaan 
pääomia voidaan yleensä kasvattaa tietyillä 
mekanismeilla, mutta miten kartuttaa sosi-
aalista pääomaa? Toisaalta, jos sosiaalista 
pääomaa voitaisiin lisätä, luontopääoman 
käyttöä olisi mahdollista vähentää. Lasten 
kasvatuksella, koulutuksella ja maan poliit-
tisella kulttuurilla on Hjerppen mukaan 
huomattavaa merkitystä sosiaalisen pää-
oman kasvattamisessa. 

Pois kolmijaottelusta
Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden 
vaikean mitattavuuden lisäksi ulottuvuu-
den kapea-alainen tulkinta voi johtaa sii-
hen, että asioiden keskinäiset yhteydet 
jäävät huomiotta. Ympäristöministeriön 
alueidenkäytön osaston ylitarkastaja Min-

na Perähuhta (2001) toteaakin asiasta seu-
raavaa: 

”Kulttuurinen kestävyys on paljon muuta-
kin kuin patsaita ja kirjastojen kävijämää-
riä. Kyseessä on enemmänkin kulttuurinen 
hyväksyttävyys sekä koko rakennettu 
ympäristö ja yhteiskuntamme”.  

Yleisesti ajatellaan, ettei ekologista kes-
tävyyttä ole mahdollista saavuttaa ilman 
sosiaalista ja taloudellista ulottuvuutta 
eli yhteiskunnallista oikeidenmukaisuutta 
sekä luonnon tuotto- ja kestokykyyn sovi-
tettua taloutta (Hakanen 2001a). Usein 
toimenpiteitä ja tavoitteita perustellaan 
niiden ympäristönäkökohdilla, eikä tar-
kastella muita ulottuvuuksia. Esimerkiksi 
joukkoliikennekysymyksiä käsitellään aino-
astaan ympäristöpuolelta eikä ymmärretä 
asian sosiaalista ulottuvuutta (Häikiö 2000: 
105). 

Kestävän kehityksen ulottuvuuksien lii-
allinen tarkastelu erillään ei ole mielekäs-
tä niiden kietoutuessa tiiviisti toisiinsa ja 
muodostaessa yhdessä kestävän kehityk-
sen kokonaisuuden. Eräs agendakoordi-
naattori suhtautuukin kriittisesti kestävän 
kehityksen kolmijaon korostamiseen: 

”ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden 
suhteesta, niin sitä en pitäisi ollenkaan 
haittana vaikka onkin ekologinen näkö-
kulma, koska ne ovat niin linkissä toi-
siinsa, että enemmän vierastan tällaista 
kolmijaottelua, sitä ei saisi tuoda niin voi-
makkaasti esiin – koska ne (ulottuvuudet) 
kulkevat niin käsi kädessä ja ne antavat 
toinen toisilleen tukea. Ei niitä voi edes 
erottaa toinen toisistaan.”
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Ympäristöongelmissa on ymmärretty yhte-
ys paikallisen ja globaalin välillä. Lisäksi 
ympäristöongelmat on alettu nähdä laa-
jemmin kestävän kehityksen ongelmina, 
jolloin mukaan on liitetty myös sosiaaliset 
ja taloudelliset näkökulmat. Sama muutos 
on nähtävissä ympäristövaikutusten arvi-
oinnissa, josta erilliseen tarkasteluun on 
erotettu sosiaalisten vaikutusten arviointi 
(Sairinen ym. 1999: 169). Pelkkä luon-
nonympäristön suojelu ei enää riitä, vaan 
tarvitaan ohjelmia, jotka kattavat myös 
taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. 
Kunta joutuu vastaamaan omalta osaltaan 
tähän haasteeseen, jonka käsittelyssä pai-
kallisagenda on oiva työkalu. 

Agenda 21:n tulisi pureutua laajempiin 
asioihin kuin ympäristöohjelma. Erään 
kunnan ympäristöviranhaltijan mukaan 
ympäristöohjelma koskee lähinnä kunnan 
omia toimintoja. Myöskin aikajänne pai-
kallisagendassa on pidempi kuin ympäris-
töohjelmassa. Paikallisagendan tavoitteet 
ovat usein periaatteellisia, eivätkä niin 
konkreettisia kuin ympäristöohjelmassa. 
Ympäristöohjelmassa vastuutahot on hel-
pompi nimetä, kun taas paikallisagendan 
periaatteet tulisi huomioida kaikessa pää-
töksenteossa kaikilla hallinnon aloilla. Kai-
kissa kunnissa ympäristöohjelmaa ei olla 
tehty, vaan on laadittu erilaisia raportteja, 
jotka eivät myöskään vastaa kestävän kehi-
tyksen työtä. Jotkut haastatelluista korosta-
vat, että on hyvä tehdä ympäristöohjelmaa 
ja agendaa samanaikaisesti, eikä korvata 
ympäristöohjelmaa agendalla. Ympäristö-
ohjelma voidaan kuitenkin nähdä joissain 
kunnissa perustana agendalle. Seuraava 
erään ympäristöviranhaltijan kommentti 
valottaa ohjelmakentän kirjavuutta sekä 
ohjelmien välistä epäselvää suhdetta:

”-- kestävä kehitys koskee koko hallintoa, 
mutta ympäristöohjelmasta tulee selkeäs-
ti vain ympäristötoimialaa koskeva, ei tar-
vitse olla laajemmin kestävää kehitystä - 
selvempi tehdä, keskittyy vain päästöihin 
ynnä muihin asioihin.”

Hakanen (2001b) näkee kuitenkin myös 
ympäristöohjelman koskevan koko kun-
taorganisaatiota integraatioperiaatteen 
mukaisesti ja sitoutumisen takaamiseksi. 
Hänen mukaansa paikallisagendan ja ympä-
ristöohjelman välinen keskeinen ero on 
siinä, että ympäristöohjelmassa sosiaali-
sille ja taloudellisille näkökulmille ei tar-
vitse antaa samanlaista painoarvoa kuin 
paikallisagendassa.

Usein rajanveto ympäristöohjelman ja 
paikallisagendan välillä on häilyvä. Joko 
ympäristöohjelmaan on liitetty ajatuksia 
kestävästä kehityksestä tai agenda onkin 
sisällöltään selvä ympäristöohjelma (Rou-
tala 2001). Ympäristöohjelmat ovat nyky-
tarpeisiin liian suppeita. Ne yksin eivät 
riitä kestävän kehityksen huomioimisessa. 
Nyt useat kunnat ovat myös tekemässä 
hyvinvointiohjelmia, joiden odotetaan vas-
taavan hyvin nykytarpeita (Eriksson 2001). 
Tässä ongelmakenttä, johon pureudutaan, 
on paljon laajempi kuin ympäristöohjel-
missa. Tämän hetken ongelmia ei ratkaista 
lyhyellä aikavälillä, mihin taas ympäristö-
ohjelmilla pyrittiin. Ympäristöohjelma kat-
toi yleensä noin viiden vuoden periodin. 
Nyt agendoja ja hyvinvointiohjelmia teh-
dään useiden vuosikymmenien haarukal-
la. 

Monissa tutkimuskunnissa kestävän kehi-
tyksen työn puutteena voidaan nähdä 
olleen vähäisen sidosryhmätyöskentelyn. 
Paikallisagendan tekeminen vaatii sidos-

Kirjava ohjelmakenttä
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ryhmätyöskentelyä, ympäristöohjelmissa 
sitä ei ole juurikaan ollut. Kunnan sisäi-
senä vaikeutena tuntuu olevan se, että 
ympäristöohjelmat on pystytty tekemään 
sektoreittain, mutta kestävän kehityksen 
työssä joudutaan tekemään uudenlaista, 
sektorirajat ylittävää yhteistyötä.

Palasia kentältä
Esimerkiksi Hyvinkäällä on tehty aikai-
semmin ympäristöohjelma ja nyt siellä 
ahkeroidaan agendan ja ympäristöhallin-
tajärjestelmän parissa. Ympäristöohjelma 
tehtiin melko pitkälti kaupungin itsenäise-
nä työnä. Sidosryhmiä ei juurikaan työsken-
telyssä ollut mukana. Hieman sekavaksi 
kaiken tekee se, että monissa Hyvinkään 
virallisissa papereissa uudesta ympäris-
töhallintajärjestelmästä käytetään myös 
nimeä ”ympäristöohjelma”. Ohjelma toi-
mii kuitenkin hyvänä lähtökohtana mm. 
agendatyöryhmien työskentelylle. Myös 
Savonlinnassa on tehty ympäristöohjelmia 
ennen Agenda 21-ohjelmatyötä. Ympäris-
töohjelmat ovat toimineet lähtökohtana 
Agendalle, mutta niitä viedään eteenpäin 
Agendan rinnalla. Edellisestä poiketen 
Pieksämäellä kestävän kehityksen ohjel-
maa toteutetaan ympäristöterveysohjel-
mana, joita Itä-Suomessa on useita. 
Lähtökohtana tälle on Itä-Suomen lää-
ninhallituksen lupaus avustuksesta, mikäli 

terveysaspekti otetaan ohjelmiin mukaan.  
Rahallisen panostuksen, ”porkkanan” , tar-
joaminen  edesauttaa usein  kuntien pai-
kallisagendatyön tekoa, mutta se ei takaa 
käytännön toimien toteutumista.  

Edellä mainitut esimerkit kuvastavat ohjel-
mien kirjavuutta. Kestävän kehityksen 
käsitteen käyttö on melko välinpitämätön-
tä. Sen käytöstä ei ole käyty rajanvetokes-
kustelua, joka puolestaan selittää käsitteen 
väljää käyttöä moninaisissa yhteyksissä. 
Esimerkiksi eräässä tutkimuskunnassam-
me käsitteen käytöstä todetaan seuraavaa:

” -- kestävä kehitys on tulkittu liian laajas-
ti ja kestävyyden alle on tungettu kaikki 
mahdollinen. ” 

Koska kestävä kehitys nähdään ympäristö-
painotteisena, on se usein sisällytetty ympä-
ristöohjelmiin. Vaikka ympäristöohjelmien 
johdannossa olisikin viitattu Rio:n vuo-
den 1992 kokoukseen, se ei muuta ympä-
ristöohjelmien sisällön luonnetta. Tämä 
sekoittaa käsitteitä ja vaikeuttaa kestävän 
kehityksen ymmärtämistä muunakin kuin 
ekologisena ulottuvuutena. Ympäristöoh-
jelmilla on eri tilaus kuin kestävän kehi-
tyksen ohjelmilla ja siksi nämä tulisi pitää 
erillään.  

Sektorirajojen ylittyminen yhteistyön mah-
dollistamiseksi on haastava ongelma. Vai-
keutena tuntuu olevan se, että sektoreiden 
erillisohjelmat pystytään tekemään oman 
hallintokunnan sisäisenä työnä, mutta kes-
tävän kehityksen työssä joudutaan teke-
mään uudenlaista, sektorirajat ylittävää 
yhteistyötä, josta ei monissa kunnissa ole 

Mistä tulemme, minne menemme?
juurikaan aikaisempaa kokemusta. Tämän 
ongelman voittaminen tuntuu kuitenkin 
ainoalta mahdollisuudelta saavuttaa kestä-
vä kehitys, joka kattaa kaikki eri ulottuvuu-
det.

Yhtenä mahdollisuutena olisi eri näkö-
kulmista asiaa tarkastelevien osapuolien 
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saattaminen saman sektorin sisään. Esim. 
ympäristöministeriöhän muodostuu alu-
eidenkäytön- ja ympäristönsuojeluosastos-
ta. Ministeriössä kohtaavat jo ainakin 
biologit ja arkkitehdit. Yhteentörmäyksiltä 
ei olla vältytty, mutta toisaalta on positiivis-
ta että asioiden eri näkökulmista keskus-
tellaan. 

Kuntatasolla eräänlaisen kestävän kehityk-
sen toimikunnan tai koordinaattorin viran 
perustaminen saattaisi olla tarpeen. Teh-
tävänä olisi puhtaasti kestävän kehityksen 
ohjaaminen kaikissa sen ulottuvuuksissa 
ja seurannan kehittäminen sekä tietojen 
ajantasaistaminen niin kansallisella kuin 
kansainvälisellä tasolla. Yksi idea voisi 
olla perustaa kuntaan kestävän kehityksen 
tiimi, joka koostuisi eri hallinnonalojen 
viranhaltijoista. Tiimissä voisi olla mukana 
esimerkiksi jäsen sosiaalitoimesta, talous-
hallinnosta, maankäytön suunnittelusta ja 
ympäristöpuolelta. Tiimin tehtävänä olisi 
toimia koko kunnan kestävän kehityksen 
puolesta kiertävän vastuun periaatteella. 
Tiimin jäsenet voisivat vaihtua esimerkik-
si vuosittain.  

Kunnissa on jonkin verran käytetty ulko-
puolelta palkattuja projektityöntekijöitä. 
Niemi-Iilahti (2000) kuitenkin kritisoi 
projektityyppisesti eteneviä paikallisagen-
dahankkeita. Hänen mielestään lyhytkes-
toinen projekti konsulttivierailuineen ei 
tuota toivottuja tuloksia silloin kun kunta-
hallintoon halutaan tuoda uudentyyppisiä 
toimintatapoja. Mikäli kunnassa kuitenkin 
halutaan käyttää erikseen palkattua projek-
tityöntekijää, tulisi pitää huoli siitä, että 
osaamista löytyy myös kunnan virkamies-
ten puolelta ja että työskentely jatkuu 
vielä varsinaisen projektin päätyttyäkin.  
Toivottavaa tietenkin olisi että palkatun 
projektipäällikön työ jäisi vain yhdeksi 
kehitysvaiheeksi, josta seurauksena kestä-

vä kehitys saataisiin sisäistettyä kaikkeen 
toimintaan sektoroituneisuudesta huoli-
matta. Toisaalta jos toiminnasta vastaisi 
sektoreiden ulkopuolelta tuleva henkilö, 
syytökset omien etujen ajamisesta voitai-
siin ehkä välttää. 

Sektorirajojen ylittyminen, kunnan kaik-
kien hallinnonalojen läpäisyperiaate toisi 
myös lisää painoarvoa kestävälle kehityk-
selle. Nuori ympäristöhallinnonala ei ehkä 
paini samassa sarjassa uskottavuuden kan-
nalta kuin esimerkiksi taloussektori. Kun 
kestävän kehityksen työ saataisiin mukaan 
yhdenvertaisesti myös talouspuolelle, niin 
oltaisiin jo lähempänä kestävää kuntaa. 
Myös kestävän kehityksen tiimin tai 
koordinaattorin toiminta suoraan kun-
nanjohtajan alaisuudessa toisaalta lisäisi 
uskottavuutta ja toisaalta mahdollistaisi 
tarvittaessa nopean ja tehokkaan eri hal-
linnonalojen välisen yhteistyön.  

Tiedottamisesta…

Kestävän kehityksen kannalta tiedottami-
sen lisääminen ja siihen panostaminen on 
ensiarvoisen tärkeää. Kunnan jokaisella 
hallinnonalalla tulisi olla käsitys siitä, mitä 
kestävän kehityksen työ on niin yksittäi-
sillä sektoreilla kuin varsinkin koko kun-
nassa. Yhteys esimerkiksi ympäristö- ja 
sosiaalitoimien töiden välillä pitäisi ymmär-
tää ja kestävyyttä tulisi tarkastella laajasti 
kunnan kaikkien toimien kautta. Sekto-
reiden täytyisi oman hallinnonalansa lisäk-
si keskittyä kokonaisuuteen, jonka kunta 
yhtenä yksikkönä muodostaa. 

…osallistumiseen

Paremman tiedottamisen kautta saavutet-
taisiin myös laajempaa osallistumista ja 
kestävän kehityksen työhön sitoutumista 
kunnan sisällä. Osallistumisen tulisi siis 
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ulottua myös kunnan hallintoon. Tässä 
koulutuksella on suuri merkitys. Viranhal-
tijoita ja työntekijöitä tulisi kouluttaa kes-
tävän kehityksen työhön perehdyttämällä 
heitä ennen kaikkea käsitteen merkityk-
seen sekä antaa heille esimerkkejä mitä 
muissa kunnissa on tehty kestävän kehi-
tyksen edistämiseksi. Kestävän kehityksen 
tulisi lähteä ennen kaikkea kunnan omis-
ta lähtökohdista, mutta muista kunnista 
ammennetut uudet ideat ovat aina hyödyl-
lisiä.    

”Hepreaa ja höpötystä” 
Kyse on kuitenkin ennen kaikkea siitä 
mitä halutaan tehdä, ei niinkään talou-
dellisien resurssien jakamisesta. Kyse on 
siis valinnoista. Jos tahtoa kestävään kehi-
tykseen löytyy, asiat saadaan toteutettua, 
vaikka rahaakaan ei olisi niin paljon käy-
tettävissä. Sama pätee viranhaltijoihin. 
Kestävän kehityksen edistämisessä viran-
haltijoiden oma aktiivisuus ratkaisee pal-
jon. Kuten eräs haastateltava totesi ”pitää 
olla hieman hullu ja mukana sydämellä”.

Kestävän kehityksen käsitteen laajuus ja 
abstraktisuus aiheuttavat ongelmia. Luul-
tavasti harvoissa kunnissa käydään suo-
ranaista arvokeskustelua asiasta. Erään 
kunnanjohtajan sanoin: ”Annettuna on 
otettu”. Kyseessä olevassa kunnassa kes-
tävän kehityksen käsitettä ei ole pohdittu 
sen tarkemmin oman kunnan lähtökoh-
dista, vaan käsite on otettu käyttöön sel-
laisenaan. Sen sijaan Kajaanilla on ollut 
kestävän kehityksen Omatunto-työryhmä, 
jossa käytiin syvällisempää keskustelua 
käsitteen perusajatuksesta  ja arvoista. 
Myöskään kestävän kehityksen eri ulottu-
vuuksien sisältöä ei olla välttämättä pohdit-
tu kovinkaan pitkälle, esimerkiksi eräässä 
tutkimuskunnassa sosiaalinen kestävyys on 
tulkittu työpaikkahengen kohentamiseksi 

ja kuulumisten vaihtamiseksi kierrätyspön-
töillä. 

Yksi esiin noussut toive on selkeämpi ja 
tiukempi käsitteen määrittely. Liiallinen 
käsitteillä pelaaminen ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista vaan toimii lähinnä 
keskustelun avaajana ja auttaa hahmotta-
maan kunnan keskeisimpiä kipupisteitä 
kestävän kehityksen kannalta. Erään kun-
nan valtuutettu sanoi kestävän kehityksen 
tulkinnasta seuraavaa:   

”Kauttaaltaan luottamushenkilöille se on 
hepreaa. Harmittaa liian vähäinen kiin-
nostus. Osalle virkamiehistä, pienelle, se 
on hyvin handussa ja sitoutuminen siihen 
on vahva. – Toisaalta myös koko kestävän 
kehityksen ajatuksen ymmärtäminen (on 
ongelma). Jotkut pitää valitettavasti sitä 
höpötyksenä eli asenneilmaston muokkaa-
minen myönteiseksi, siinä on kova hom-
ma.”

Kyinen pelto kynnettävänä
Kestävän kehityksen työn painottuminen 
kunnissa ympäristöpuolelle ei välttämättä 
ole yksin negatiivinen asia. Kuten edellä 
on osoitettu, ympäristöpuolella on perin-
teitä ja kompetenssia tämän tyyppisten 
asioiden käsittelemiseen. Jostain työ on 
kuitenkin kunnissa aloitettava ja ainahan 
työskentelyä sekä ohjelmia voidaan kehit-
tää. Palvelutyön ollessa tärkein tehtävä 
kunnan virkamiehille koetaan, että pitkä-
jänteiselle, varsinaisen palvelutyön ulko-
puoliselle toiminnalle kuten kestävän 
kehityksen toimintaohjelmalle ei jää aikaa. 
Tässä kuitenkin unohdetaan ajatella mitä 
hyötyä tällaisesta ohjelmasta olisi itse palve-
lutyölle. 

Erikssonin (2001) mukaan Suomessa 
ollaan tällä hetkellä vasta kestävän kehi-
tyksen sisäänajovaiheessa. Työ nähdään 
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3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN ASEMA 
KUNTASUUNNITTELUSSA

Elina Eteläaho
Minna Kapiainen
Jenni Puustinen

Hanna Urjankangas

Pohdimme tässä luvussa kestävän kehityksen asemaa kunnan suunnittelussa. 
Erityisenä huomion kohteena on kestävän kehityksen ohjelmallistaminen ja 

ohjelmien eli paikallisagendojen yhteys kunnan strategiseen suunnitteluun. Jotta 
kestävän kehityksen ohjelma olisi mahdollisimman toimiva, sen on oltava yhte-
ydessä kunnan muuhun suunnitteluun ja ohjelman tulee sisältää monipuolisiin 
indikaattoreihin perustuva seurantajärjestelmä. Kestävän kehityksen ohjelmatyö 
ei ole kaikilta osin ollut ongelmatonta ja paikallisagendaohjelmat joutuvat kun-
nissa kilpailemaan huomiosta ja resursseista monien muiden ohjelmien kanssa. 
Siksi onkin tärkeää pohtia, toteutetaanko kestävää kehitystä parhaiten ohjelmana, 
mitä ongelmia ohjelmallistaminen aiheuttaa ja miten muuten kuin ohjelmana 
kestävää kehitystä voisi viedä kunnan suunnitteluun, esimerkiksi taloussuunnitte-
luun. Kestävän kehityksen kääntäminen taloussuunnittelun kielelle laskentajärjes-
telmien avulla konkretisoi kestävän kehityksen työtä ja tarjoaa mahdollisuuksia 
seurannan tehokkaaseen toteuttamiseen. On kuitenkin muistettava, että lasken-
tamallit ovat vain yksi keino konkretisoida kestävää kehitystä ja niihin liittyy omat 
rajoitteensa.  
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Kestävän kehityksen työssä on mukana 
paljon erilaisia toimijoita niin kuntaor-
ganisaation sisällä kuin sen ulkopuolel-
lakin. Siksi onkin luontevaa ajatella, että 
työn koordinoimiseksi on tarpeellista teh-
dä ohjelma, jossa ilmaistaan eri osapuolien 
tehtävät ja vastuualueet.  Kuntien toimin-
taa ja suunnittelua ohjaavat visiot ja stra-
tegiat ja siksi onkin oleellista miettiä myös 
ohjelmien, erityisesti paikallisagendojen, 
yhteyttä strategiseen suunnitteluun. Strate-
gisessa suunnittelussa on kysymys strategi-
selle ajattelulle perustuvasta analyyttisestä 
ja luovasta prosessista, jossa valmistau-
dutaan kohtaamaan entistä vaikeammin 
ennustettavissa oleva tulevaisuus ja toi-
mimaan parhaalla mahdollisella tavalla 
(Houni 1995: 13). Strategioiden ja ohjel-
maperusteisen kehittämisen syyt ovat laa-
jemmissa kehitystekijöissä, jotka  ovat 
vaikuttaneet kuntiin viime vuosikymme-
ninä.

Strategisesta suunnittelusta osana kunnan 
suunnittelua ryhdyttiin puhumaan erityi-
sesti 1980-luvulla, vaikka se on ollut 
esillä aluesuunnittelussa jo aiemmin (esim. 
Schulman 1990: 69). Tätä ennen kunta-
suunnittelu oli operatiivisempaa ja enem-
män valtion säätelyvallan alaista. Kuntien 
itsesäätelyvapauden lisääntymisen, Euroo-
pan yhdentymisen, yleisen (talouden) glo-
balisaation myötä ja kuntien ja seutujen 
välisen kilpailun lisääntymisen myötä pai-
kallistason oma-aloitteisuus ja uudenlai-
set kehityskeinot ovat lisääntyneet (Houni 
1993: 3, Vartiainen 1998: 153). Yleisen uus-
liberalistisen kehityksen myötä kunnissa-
kin lisääntyi tulosvastuullisuus, tehokkuus 
ja nopeusvaatimukset. Yritysmaailmasta 
otettiin julkiseen hallintoon vaikutteita, 
mm. juuri strateginen suunnittelu (Val-
takari 2001). Tätä kehitystä on nimitetty 

managerismiksi, jossa kunnasta ja sen osis-
ta on pyritty tekemään yrityksen logiikalla 
toimivia organisaatioita. 

Strateginen suunnittelu istuu manageris-
tiseen kehitykseen hyvin eikä se näytä 
jääneen 1980-luvun muoti-ilmiöksi. Suo-
messa etenkin vuonna 1995 säädetty uusi 
kuntalaki on vahvistanut kehitystä (Sota-
rauta 1996: 43). Suuntaus voi olla kui-
tenkin ristiriidassa kestävän kehityksen 
ajatuksen kanssa, koska kestävä kehitys 
perustuu enemmän pitkän aikavälin har-
kintaan, vaikutusten arviointiin ja eri 
tahojen monipuoliseen osallistumiseen 
kuin nopeuteen ja tehokkuuteen (Sairinen 
ym 1999: 199-200: 211). Paikallistason 
uudet mahdollisuudet voivat toisaalta luo-
da parempia edellytyksiä kestävän kehityk-
sen toteuttamiselle, mikäli se vain nähdään 
kunnissa tarpeeksi tärkeänä asiana.

Käsitteiden sekamelskaa
Käsitteitä politiikka, strategia ja ohjelma 
käytetään erilaisissa yhteyksissä hyvin 
vaihtelevalla tavalla. Tämä pätee myös 
kestävään kehitykseen; sisällöltään saman-
tapaisista asiakirjoista saatetaan käyttää 
mitä tahansa yllämainituista nimityksistä. 
Politiikka, strategia ja ohjelma, tai ohjel-
matyö, ovat kyllä yhteydessä toisiinsa, 
mutta niillä on kuitenkin eroa. Politiikka 
on normatiivista suunnittelua, jossa ase-
tetaan periaatteellisia tavoitteita. Strategi-
alla toteutetaan näitä periaatteita (Viitala 
2001). Strategisen suunnittelun asiantun-
tija Markku Sotarauta (2001) näkee poli-
tiikan ja strategian välisen eron myös 
niin, että politiikkaan kuuluu aina tiettyjä 
valmiiksi annettuja periaatteita, jolloin 
ainoastaan toteuttamislinjoihin voidaan 
vaikuttaa. Halutuista tulevaisuuksista kes-

Ohjelmia ja strategioita
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kusteltaessa strategia sen sijaan on 
politiikkaa avoimempaa, sillä strategian 
laatimisprosessissa haetaan myös päämää-
riä.  Toki politiikka-käsitteen käyttöä sot-
kee muun muassa se, että suomenkielessä 
on vain yksi politiikka-sana (vrt. polity, 
politics, policy). Polity tarkoittaa lähinnä 
sopimusta siitä, kuinka hallinto järjes-
tetään. Sanalla politics tarkoitetaan sen 
sijaan yhteisten asioiden ajamista yleisesti 
ja myös politikointia ja politiikkaan osallis-
tumista. Sanalla policy viitataan johonkin 
toimintaperiaateeseen tai suuntaviivaan 
(Sotarauta 1999: 17-18). Tämän artikke-
lin yhteydessä politiikkasanalla tarkoite-
taan nimen omaan sen policy-merkitystä. 

Ohjelmiin verrattuna strategiat ovat 
pidempiä ja pitkäjännitteisempiä. Ohjelma 
onkin lähinnä strategioiden toteuttamis-
väline. Ohjelmat voidaan jakaa strategisiin 
ohjelmiin ja operatiivisiin ohjelmiin, joista 
jälkimmäiset ovat lyhyempiä ja teemaltaan 
rajatumpia. Tämä jako on nähtävissä myös 
paikallisagendoissa; jotkut niistä ovat sel-
keästi pieniin, yksittäisiin hankkeisiin ja 
toimenpiteisiin keskittyviä toimintaohjel-
mia, kun taas toiset korostavat stra-
tegiatason kysymyksiä, tavoitteita ja 
haluttuja kehityssuuntia (Häikiö 2000: 
106). Kuntaliiton kuntakehityksen ja tut-
kimuksen osaston suunnittelupäällikön 
Markku Hounin (2001) mukaan strategia- 
ja ohjelmatyö muodostavat kokonaisuu-
den, johon kuuluu sekä strateginen vaihe 
että operatiivinen vaihe. Hän korostaa, 
että ohjelman takana saattaa olla strategis-
ta ajattelua ja yhteisiä visioita, vaikka niitä 
ei olisikaan kirjattu mihinkään näkyviin. 
Näin ollen paikallisagendojenkaan jakami-
nen strategisiin ja ei-strategisiin ohjelmiin 
ei välttämättä ole oleellista. Strategista 
pohdintaa ja operatiivista toteutusta joka 
tapauksessa tarvitaan kaikissa. 

Ohjelmien tarkoituksena on luoda tiivis 
yhteys projektien ja hankkeiden välille 
sekä hakea systemaattista yhteyttä eri hal-
lintokuntien välille (Sotarauta 2001). Tämä 
koskee erityisesti strategisia ohjelmia, joi-
den tärkein tehtävä on saada kokonaisuus 
hallintaan ja saada eri hallintokuntien pro-
jektit toimimaan samaan suuntaan. Sota-
rauta erottaa myös ohjelmatyön pelkästä 
ohjelmasta. Ohjelma yksinään tarkoittaa 
lähinnä teknistä laadintaprosessia, kun taas 
ohjelmatyö tarkoittaa laadintaa, toteutus-
ta ja tuloksia yhdessä. Ohjelmatyöhön voi 
kuulua siten myös sellaiset hankkeet, jot-
ka alunperin eivät ole olleet edes tavoittei-
na, mutta jotka ovat syntyneet ohjelman 
seurauksena. Sen sijaan että ohjelmat näh-
dään teknisesti ja kiinnitetään huomiota 
pelkästään toimenpiteisiin, ohjelmat voi 
nähdä myös kommunikaatiofoorumeina. 
Tällöin ohjelma-asiakirja ei ole niin tärke-
ää kuin se mitä ohjelmaa tehdessä syntyy: 
tietoisuus eri organisaatioiden lähtökoh-
dista ja tavoitteista sekä yhteistyökuviot ja 
verkostot (Sotarauta 2001).

Käsitteiden sekavuus voi luonnollisesti 
aiheuttaa väärinkäsityksiä, jos ihmiset 
puhuvat samoista asioista eri nimillä, 
tai toisinpäin, mutta Sotarauta (2001) 
näkee sekaantumisen myös mahdollisuu-
tena. Erilaisia näkemyksiä käsitteistä voisi 
käyttää hyväksi siten, että ohjelmatyön 
ensimmäinen vaihe olisi kokoontuminen 
yhteen puhumaan käsitteistä: mitä strate-
gia juuri meidän tapauksessamme tarkoit-
taa, mitä tarkoitamme ohjelmalla ja niin 
edelleen. Myös Houni (2001) näkee tär-
keänä sen, että strategiaa tekevät ihmiset 
tarkoittaisivat strategia-sanalla samaa asi-
aa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan usein 
toteudu. Kuntatutkimuksemme perusteel-
la vaikuttaa, että kestävän kehityksen 
ohjelmien laadinnassa tällaista merkityste-
nantoprosessia ei ole erityisen paljon käy-
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tetty.

Strateginen suunnittelu
Kyetäkseen reagoimaan lisääntyvään pää-
tösvaltaan, kansainväliseen kilpailuun ja 
yhä nopeammin muuttuvaan toimintaym-
päristöön kuntien on ollut pakko alkaa 
kehittää joustavampia toimintatapoja. 
Tähän liittyy se, että jäykän ja byrokraatti-
sen hallinnoinnin sijasta on alettu puhua 
asioiden hallinnasta (Houni 1993: 6; Sota-
rauta 1996: 51-83). Vanhanmalliseen hal-
linnointiin kuuluu ongelmien pilkkominen 
ja hallinnointi sektoreittain. Kokonais-
näkemyksen puuttuminen on aina ollut 
tämän mallin ongelma, eikä se vieläkään 
ole ratkennut. Termiin hallinta sen sijaan 
kuuluvat ajatukset kokonaisvaltaisuudesta, 
poikkisektoraalisuudesta ja eri osapuolten 
verkostoitumisesta. Kokonaisvaltaisuuden 
hallinta edellyttää strategista otetta suun-
nitteluun. Jos suunnittelun tavoitteena on 
pelkkä suunnitteluasiakirjan aikaansaami-
nen, se ei vielä ole kovin strategista. Strate-
gisen suunnittelun avulla voidaan etsiä eri 
tilanteisiin sopivia vaihtoehtoisia ratkai-
suja ja panostaa oikeisiin asioihin. Ilman 
strategista suunnittelua kunnan todelliset 
mahdollisuudet jäävät usein hyödyntämät-
tä (Houni 1993: 14). Siksi olisikin tärkeää, 
että kestävän kehityksen asemaa ja mer-
kitystä kunnassa pohditaan osana kunnan 
strategiaprosesseja. 

Strategisen ajattelun ja luovuuden lisää-
mistä kuntien suunnitteluun peräänkuu-
luttavat sekä Markku Sotarauta (2001) että 
Markku Houni (1993:6). Myöskään kestä-
vä kehitys ei saisi olla irrallinen projekti 
kunnassa, vaan sen tulisi näkyä kunnan 
suunnittelussa kaikilla tasoilla; normatiivi-
sella periaatteiden asettamistasolla, strate-
gioiden suunnittelussa sekä operatiivisella 
tasolla. Esimerkkikuntiemme perusteella 

kuitenkin vaikuttaa, että kestävän kehityk-
sen ohjelmia laaditaan paljon juuri yksit-
täisinä projekteina, jotka eivät suoraan 
ole jatkumoa mistään strategisista suun-
nitelmista. Ainoastaan yhdessä kunnassa 
kestävä kehitys oli kirjattu kunnan ylei-
seen strategiaan ennen paikallisagendaoh-
jelmaa. Tosin tässäkin tapauksessa ilmeni, 
että kestävällä kehityksellä ei ollut strate-
giatasolla juuri mitään sisältöä. 

Vision merkitys
Yhteisen vision muodostaminen kunnan 
suunnittelun ja johtamisen lähtökohdaksi 
on tärkeää. Vision tulisi muodostua arvo-
keskustelun tuloksena. Kun eri osapuolil-
le on muodostunut mielikuva siitä mitä 
kohti pyritään, on helpompi asettaa yhtei-
siä tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avul-
la tavoitteisiin päästään. Yhteisen vision 
luomisen ongelmana voi kuitenkin olla 
eri osapuolten erilaiset lähtökohdat. Sota-
raudan mukaan tätä ei tulisi kieltää, sillä 
silloin visiot jäävät liian yleiselle tasolle. 
Yhteistyö- ja keskustelukulttuurit eivät ole 
riittävän hyviä, jos aina ongelmien ilme-
tessä ne kierretään nostamalla keskuste-
lun abstraktitasoa. ”Näin päädytään niin 
yleisen tason visioihin, etteivät ne käytän-
nössä ole yhteisiä visioita, lähinnä kaiken 
kivan maalailuja” (Sotarauta 2001). 

Eräässä tutkimuskunnassa myönnettiin, 
että ohjelman tavoitteet ovat jääneet mel-
ko yleiselle tasolle. Eri henkilöt näkivät 
sen johtuvan eri tekijöistä. Syinä mainit-
tiin muun muassa se, että kun mukana on 
paljon osapuolia, on pitäydyttävä tietyllä 
tasolla. Toinen henkilö arveli, että ”eikös 
tällaisten raporttien tapa ole jättää asioita 
auki, jättää kuulijan ja lukijan katsotta-
vaksi”. Kolmannen näkökulman mukaan 
yleiselle tasolle jääminen oli kiireen sane-
lemaa. 

Visiossa on kysymys kunnan halutusta 
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tulevaisuudesta, joten sen on oltava realis-
tinen ja uskottava, ja ennen kaikkea 
toteuttamiskelpoinen (Houni 1995: 20). 
Eri sektoreilla tehtävien tarkempien visi-
oiden tulisi tukea kunnan yhteistä visiota. 
Vain näin voidaan välttää sektoreiden 
välisten suunnitelmien ristiriitaisuus (Hou-
ni 2001). 

Tähän mennessä laadituista paikallisagen-
daohjelmista visio usein puuttuu tai se 
perustuu lakeihin, säädöksiin ja sopimuk-
siin. Vision perustuminen kunnan laki-
sääteisiin velvollisuuksiin jättää helposti 
huomioimatta kunnan erityispiirteet ja 
paikalliset resurssit. Lisäksi paikallisagen-
datyö on lähtökohtaisesti vuorovaikutteis-
ta, jolloin kunnan asettamien tavoitteiden 
ja kansalaisyhteiskunnan keskustelun tuli-
si kohdata yhteisessä visiossa. 

Ohjelmat kokonaisnäkemyksen 
tuojana? 
Kuntien suunnittelussa on viimeisen kym-
menen vuoden aikana siirrytty entistä 
enemmän ohjelmapainotteiseen suunnit-
teluun, jossa lähtökohtana on joko ongel-
matilanne tai pyrkimys jonkin tietyn 
tavoitteen saavuttamiseen. Erityisesti alu-
eellisessa kehittämistyössä ohjelmaperus-
taisesta työskentelystä on tullut paljon 
käytetty ja keskeinen työväline. Euroopan 
unionin myötä ohjelmatyön merkitys on 
entisestään lisääntynyt, sillä EU:n periaat-
teiden mukaan alueellinen kehittäminen 
edellyttää aktiivista ohjelmaperusteista toi-
mintaa aiemman passiivisen tuen saamisen 
sijasta (Valtakari 2001). Tämä ei kuiten-
kaan ole ainoa syy. Pitkään haittana ollutta 
sektoreittaisuutta yritettiin ratkoa ohjel-
mien avulla jo ennen EU-ohjelmiakin. 
Aiemmin kunnissa tehtiin enemmän pro-
jektikohtaista työtä, jossa rahoitettiin yksit-
täisiä projekteja, joilla ei välttämättä ollut 

yhteyttä toisiinsa. Ohjelmien avulla tämä 
yhteys on parantunut. Ne ovat jäsentäneet 
kehitystyötä ja tuoneet pitkäjänteisyyttä 
(Sotarauta 2001). Ohjelmissa ajatuksena 
on, että uutta projektia käynnistettäessä 
arvioidaan, kuinka se tukee kokonaisuutta. 
Ohjelmat tähtäävät yleensä parantamaan 
jotakin asiantilaa sellaisilla toiminta-alu-
eilla, joilla tarvitaan useamman sektorin 
yhteisvaikutusta. Ohjelmat ovat ennen 
kaikkea sellaisten ideoiden ruumiillistu-
ma, joilla yritetään saavuttaa tietty tar-
koitus. Ohjelmat voivat sisältää joukon 
erillisiä toimintoja ja ideoita, joilla pyri-
tään yhteiseen päämäärään. Ohjelma on 
systemaattinen yhteys näiden erilaisten 
toimien, hankkeiden ja projektien välillä. 
Ohjelma voitaisiin määritellä myös viite-
kehykseksi, joka yhdistää joukon muutok-
sen aikaansaamista edistäviä toimintoja ja 
hankkeita toimintakokonaisuudessa. Kes-
keinen piirre ohjelmassa on sen koor-
dinoiva luonne. Tärkein syy ohjelmien 
käytölle on yhdistää useiden eri hallinnon-
alojen, organisaatioiden ja ihmisten työ-
panosta tietyn päämäärän saavuttamiseksi 
(Haveri 1995).

Markku Sotarauta (2001) myöntää, että 
tällä hetkellä on menossa eräänlainen 
ohjelmabuumi. Ohjelmat tuntuvat olevan 
nykyajan vastaus ongelmien ratkaisuun. 
Aina kun havaitaan joku ongelma, teh-
dään ohjelma sitä ratkaisemaan. Kestävän 
kehityksen toteuttaminen kunnissa ohjel-
mina on mielestämme luontevaa seurausta 
yleisestä ”ohjelmabuumista”. Rion julistus 
sisältää suosituksen paikallisten kestävän 
kehityksen toimintaohjelmien laatimisek-
si. Koska paikallisagendassa on kyse koko-
naisvaltaisuudesta ja eri hallintokuntien 
yhteistyöstä, on ohjelma looginen toimin-
tamuoto.

Ohjelmia tehdään paljon, mutta usein 
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kokonaisnäkemys niiden yhteisvaikutuk-
sista jää hataraksi, ja jopa ohjelmien 
tavoitteet saattavat hämärtyä. Kunnissa 
ohjelmatyötä vaikeuttaa hallintokoneiston 
monimutkaisuus ja työssä vaadittava viran-
omaisten yhteistyö. LTT-tutkimus Oy:n 
arviointiosaston projektipäällikkö Mikko 
Valtakari (2001) arvelee myös, että kun-
tien talous- ja henkilöresurssit ovat niin 
tiukat, että mihinkään ylimääräiseen työ-
hön ei ole varaa ryhtyä. Tätä näkemystä 
tukee erään tutkimuskuntamme ympäris-
tösihteerin kuvailu agendaprosessin kulus-
ta: ”Oli rakennustarkastajaa, puutarhuria 
ja ynnä muuta, joilla oli ihan suut silmät 
täyteen tavan töitä. Eihän tämäkään ole, 
ei ole sellaista, että viisi minuuttia mietin 
tuota, kun pitäis saada aivot.”  

Yleisellä tasolla ohjelmatyön suurimpia 
haasteita on usein rahoituksen ja yhteistyö-
kumppaneiden löytyminen, sillä ohjelma-
työtä varten tarvitaan usein sekä julkisen 
että yksityisen sektorin panosta (Valtakari 
2001). Ohjelmatyön vahvuutena Valtaka-
ri pitää sen täsmällisyyttä suunnittelutyö-
kaluna. Ennen suunnitteluasiakirjat olivat 
toiveiden tynnyreitä, joihin eri sektorit 
kokosivat kaikki tavoitteensa, vaikka niil-
lä ei ollut toteutumisen mahdollisuuksia. 
Ohjelmien avulla on päästy suunnitte-
luun, jossa pureudutaan johonkin tiettyyn 
ongelmaan tai luodaan malli toimin-
taympäristön muutoksiin sopeutumisek-
si. Sotaraudan (2001) mielestä strategisen 
tietoisuuden lisääntyminen on ollut par-
haita asioita, joita ohjelmilla on saavutettu. 
Lisäksi sektorirajoja on ylitetty ja yhteistyö 
on lisääntynyt, vaikka sektoreittaisuuden 
ongelma edelleen onkin toki olemassa. 
Sotaraudan mukaan asioista on puhutta-
va todella paljon ennen kuin ne menevät 
ihmisille perille. Tähän liittyy ”jauhami-
sen logiikka”: kun asioita jauhetaan tar-
peeksi, ne sisäistetään ja niihin sitoudutaan 

paremmin. Ohjelmat ovat tällaisia jau-
hamisen keinoja (Houni 2001; Sotarauta 
2001). 

Jotta kestävän kehityksen ohjelma ei jäisi 
irralliseksi projektiksi eikä pelkän asia-
kirjan laadinnaksi tulisi ohjelmatyön olla 
strategista. Yksinkertaistettuna tämä tar-
koittaa sitä, että on olemassa pitkän aika-
välin näkemys siitä, mitä täytyy tehdä 
(Sotarauta 2001). Pitkän aikavälin näkemys 
kuitenkin edellyttää tiettyä joustavuutta ja 
avoimuutta muutoksille. Muutoin vaarana 
on, että lukkiudutaan vääriin olettamiin 
ja tehdään turhaa työtä monta vuotta. 
Tämän estämiseksi ohjelmatyössä pitää 
olla tilaa ruohonjuuritason ideoille ja jat-
kuvalle uudistumiselle. Myös Anita Nie-
mi-Iilahti (2000: 278) toteaa, että parhaita 
tuloksia kestävän kehityksen suhteen on 
saavutettu silloin, kun prosessi on edennyt 
pitkäjänteisesti. Pitkäjänteisyys toteutuu 
muun muassa silloin, kun paikallisagenda 
on jatkoa aiemmin tehdylle työlle. Yksit-
täisillä, projektityyppisillä hankkeilla sen 
sijaan ei hänen mukaansa saavuteta pysy-
viä muutoksia.

Ohjelmien mahdollisuuksia
Ohjelmien tarkoituksena on asioiden ja 
ongelmien kokonaisvaltainen tarkastelu. 
Niiden suurimpia hyötyjä on se, että ne 
tarjoavat keskustelufoorumin, jossa eri 
hallintokunnat voivat tuoda ajatuksensa 
esille (Sotarauta 2001). Ohjelmatyö on tapa 
kiinnittää myös julkisen sektorin ulkopuo-
liset toimijat mukaan ”yhteiseen hyvään”. 
Paikallisagendaa voikin pitää merkittävänä 
organisoituna yrityksenä avata kunnallista 
päätöksentekojärjestelmää kunnan ulko-
puolelle (Sairinen et al 1999: 204). Myös 
projektipäällikkö Tuomas Eskola Kuntalii-
tosta on sitä mieltä, että perinteiseen viran-
omaistoimintaan ei ole sisäänrakennettu 
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työtapojen kehittämisvelvoitteita. Ohjel-
mien avulla voi saada myös viranomaisten 
työhön lisää tavoitteita ja painopisteitä. 

Ohjelmat ovat joustava tapa kerätä mieli-
piteitä laajalta intressiryhmältä. Siksi onkin 
tärkeää saada ohjelmatyöhön muitakin 
tahoja kuin viranomaiset. Kunnan ulko-
puolisten toimijoiden lisäksi esimerkiksi 
luottamushenkilöiden osallistuminen on 
Eskolan mielestä tärkeää, koska he viime 
kädessä tekevät päätöksetkin. Valtuuston 
toimiessa pelkkänä kumileimasimena ei 
saavuteta parasta mahdollista sitoutumis-
ta (Eskola 2001). 

Luottamushenkilöiden mukanaolo on 
nähty positiivisena asiana kahdessa tut-
kimuskunnassa. Toisessa näistä kunnista 
paikallisagendasta vastaavat henkilöt ovat 
vakuuttuneita, että ohjelma tullaan hyväk-
symään valtuustossa. Tämä varmasti joh-
tuu siitä, että sekä valtuutetut että 
kaupungin johto ovat olleet mukana 
agendatyössä. Toisaalta politiikkojen osal-
listuminen voi olla melko näennäistä, 
ainoastaan aloitus- tai tiedotustilaisuuk-
siin osallistumista, kuten tilanne oli jois-
sakin tutkimuskunnissa. Samoin huonona 
puolena voi nähdä sen, että valtuutettu-
jen osallistumisella on tunnuttu korvaavan 
asukkaiden osallistumista. Luottamushen-
kilöiden osallistuminen ohjelmatyöhön on 
tärkeää, mutta sillä ei voi paikata laajem-
man osallistumisen puutetta.

Tuomas Eskolan mukaan toimivia ovat 
ohjelmat, joissa tavoitteet on asetettu 
suhteessa resursseihin. Tavoitteiden olles-
sa realistisia toimenpiteet on mahdollista 
ottaa osaksi normaalityökäytäntöjä tai jos 
toteutus edellyttää uusia henkilöresursseja 
niin nämäkin pystytään täyttämään. Hyvää 
on myös se, että alkuvaiheessa pyritään 
laajaan tiedottamiseen ja sen jälkeen toi-
mitaan porukalla, joka oppii tuntemaan 
toimintaympäristöä. Joissakin tutkimus-

kunnissa ohjelman laatiminen jäi yhden, 
usein ympäristöviranomaisen, vastuulle. 
Tällöin näkemys kestävästä kehityksestä 
on saattanut jäädä yksipuoliseksi ja hen-
kilöityä ohjelman laatijaan. Pelkkä ympä-
ristötoimen innostus ei valitettavasti riitä 
muuttamaan kunnan tapaa toimia kestä-
vän kehityksen suuntaan, vaan se edellyttää 
kunnan kaikkien toimialojen osallistumis-
ta (Sairinen ym. 1999: 204).

Erään kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen mielestä kestävän kehityksen toi-
mintaohjelman laatiminen ei onnistuisi, jos 
olisi vain ympäristötoimen tai pahimmassa 
tapauksessa siellä vain yhden henkilön vas-
tuulla. Ahvenanmaan Agendatoimistossa 
korostettiin luovuuden merkitystä. Sitä on 
vaikea saavuttaa, mikäli työtä tekee vain 
yksi ihminen.

Kuten kaikessa ohjelmatyössä, myös pai-
kallisagendatyössä avaintoimijoiden val-
miudet huomioida erilaisia näkemyksiä ja 
saada ihmiset tekemään yhteistyötä ilman 
suuria konfl ikteja ovat tärkeitä prosessin 
onnistumisen kannalta. Eskola (2001) 
näkee hyvänä mikäli avaintoimijat kyke-
nevät tarkastelemaan asiaa myös hieman 
ulkopuolisina.

Ohjelmien haasteet
Ohjelmatyöhön liittyy tiettyjä ongelmia, 
jotka pätevät myös kestävän kehityksen 
ohjelmiin. Vaikka ohjelmien yksi päätar-
koitus on asioiden ja ongelmakohtien 
kokonaisvaltainen tarkastelu, voi ohjelman 
teko myös tukea sektoroitunutta hallin-
toa, mikäli kukin hallintokunta käynnistää 
ohjelmia vain ehostaakseen omaa profi i-
liaan (Eskola 2001). Vallalla tuntuu ole-
van trendi, että kaikilla hallintokunnilla 
täytyy olla oma poikkisektoraalinen ohjel-
mansa, jota yritetään lyödä horisontaa-
lisesti läpi muuhun kuntasuunnitteluun 
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(Eskola 2001; Sotarauta 2001). Kun ohjel-
mia on vaikka kaksikymmentä, on vaikea 
ratkaista mikä on tärkeää ja mihin lähde-
tään mukaan. Sotaraudan mukaan ohjel-
mat kilpailevatkin keskenään painoarvon 
suhteen. Myös Valtakari (2001) näkee 
kestävän kehityksen haasteena sen integ-
roimisen muuhun kuntasuunnitteluun. 
Kestävän kehityksen paikan kuntasuunnit-
telussa Valtakari arvioi olevan joko sateen-
varjona kaiken suunnittelun yläpuolella 
tai sitten erillisenä ohjelmana. Sateenvar-
joajattelussa ongelmana on kestävyyden 
integrointi koko hallintokoneistoon, sillä 
sitä ei ainakaan vielä ole tapahtunut. 

Helsingissä kestävän kehityksen ohjelmas-
ta yritettiin aluksi saada sateenvarjoa koko 
kuntaorganisaation toiminnan ylle (Häi-
kiö 2000: 78). Sektoraalisen rakenteen 
ja ohjelmien runsauden vuoksi tämä ei 
ole osoittautunut aivan yksinkertaiseksi. 
Ohjelmien poikkisektoraalisuuteen liitty-
vä ongelma on juuri se, että vaikka 
kuntahallintoon on tullut uudentyyppisiä 
toimintamalleja, perusrakenteet ovat säily-
neet vanhanaikaisina. Vaikka halutaankin 
korostaa verkostoitumista ja kumppanuut-
ta,  ovat rakenteet ministeriötasolta alka-
en jäykkiä. Myös esimerkiksi 1990-luvulla 
muotiin tullut tulosjohtaminen kiinnittää 
organisaatioiden huomiota sisäänpäin, ja 
siten itse asiassa edistää sektoreittaisuu-
den säilymistä (Sotarauta 2001). Markku 
Hounin (2001) mukaan toimivassa tulos-
johtamisessa voidaan huomioida naapuri-
sektoritkin ja asettaa yhteistyötavoitteita. 
Riski kapea-alaiseen katsontaan on kui-
tenkin olemassa, joskin se väheni valtion-
osuusjärjestelmän uudistuessa.

Ohjelmien uskottavuus kärsii, jos niitä 
vain tehdään, mutta käytännön tuloksia 
ei saada aikaan. Joitain muutoksia pitäisi 
tapahtua hallinnossa, esimerkiksi seuran-

ta ja raportointi tulisi järjestää ja integroi-
da osaksi ohjelmatyötä. Eskolasta tuntuu 
siltä, että liian usein puhti suunnataan 
ohjelman tekoon toteutusvaiheen sijaan 
(Eskola 2001). Myös Sotaraudan mielestä 
ohjelmien teko on usein liian teknistä, 
jolloin pääpaino on ainoastaan asiakirjan 
aikaansaamisessa.

Paikallisagendoista puhuttaessa on syytä 
muistaa, että kestävän kehityksen ohjel-
ma-asiakirjan laatiminen ei vielä tarkoita 
sitä, että Rion sopimuksen periaatteisiin 
olisi sitouduttu laajemmin. Kestävän kehi-
tyksen toteuttaminen ei välttämättä edelly-
tä asiakirjan laadintaan keskittymistä, vaan 
oleellisempaa olisi tuoda kestävän kehi-
tyksen periaatteet mukaan kaikkeen kun-
nan toimintaan ja suunnitteluun (Blowers 
& Young 2000: 100).

Näyttää siltä, että tähän mennessä useiden 
suomalaisten kuntien paikallisagendatyös-
sä on keskitytty pitkälti ohjelma-asiakirjan 
tekemiseen. Agendatyötä on mahdollista 
tehdä myös toisin. Natur och Miljön 
alainen Ahvenanmaan Agenda 21-toimis-
to painottaa työssään yksilöitä ja ihmis-
ten aktivoimista teknisen ohjelmapaperin 
laadinnan sijaan. Ihmisten tietoisuutta 
Itämeren tilasta ja omista vaikutusmah-
dollisuuksista on lisätty muun muassa 
erilaisten tempausten ja haastekampanjoi-
den avulla. Tavoitteena on tehdä työtä 
ihmisläheisesti ja iloisella asenteella. Ahve-
nanmaan Agenda 21-toimiston työtä ei 
kuitenkaan voi suoraan verrata kuntien 
tekemään agendatyöhön sillä kyseessä on 
kuntahallinnosta erillään oleva organisaa-
tio. 

Paikallisagendojen vahvuus ja toisaalta 
myös heikkous on se, että käsiteltävä asia 
on hyvin laaja. Tulosten saavuttamiseksi  
avainkysymysten priorisointi on tärkeää. 
Ei välttämättä tarvitse yrittää ratkaista 
kaikkia ongelmia, vaan voidaan keskittyä 
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muutamaan tärkeimpään esiin noussee-
seen kysymykseen, joihin sitten pyritään 
samaan lisää resursseja ja  huomiota 
(Eskola 2001). 

Tätä tukee myös tutkimusesimerkkimme: 
eräässä kunnassa ohjelma alkoi tekovai-
heessa rönsyillä liikaa. Agendatyön alku-
vaiheessa priorisointia toi asukaskysely, 
josta nousi esille neljä pääteemaa. Tästä 
huolimatta ohjelma laajeni niin paljon, 
että sitä jouduttiin karsimaan aika lailla. 

Tärkeää kuitenkin on, että oleelliset ongel-
mat otetaan ohjelmaan mukaan jollain 
tavalla. Kehitystä on vaikea saada aikaan, 
mikäli ongelmakohtia ei tunnisteta.

Seuranta ja raportointi tuntuvat olevan 
asioita, joihin olisi kiinnitettävä kaikissa 
ohjelmissa lisää huomiota. Ainoastaan 
seurannan avulla voidaan ”pysyä kärryil-
lä” siitä, että tehdäänkö ollenkaan oikeita 
asioita (Houni 2001). Kestävän kehityk-
sen ohjelmallistamisen arvioinnissa pitäi-
si Valtakarin mukaan lähteä liikkeelle siitä, 
mitä kestävällä kehityksellä ohjelmassa tar-
koitetaan. On tärkeää kiinnittää huomio-
ta siihen, millaisia vaikutuksia ohjelmalla 
on ollut asenteisiin ja toimintaan kuntaor-
ganisaatiossa. Vasta sen jälkeen pitäisi arvi-
oida ohjelmasta aiheutuneen toiminnan 
tuotoksia. Kestävän kehityksen seuranta 
indikaattoreiden avulla tuntuu kuitenkin 
olevan paikallisagendoissa monia muita 
ohjelmia paremmalla tasolla. (esim. Keke 
seuraa... 1998) 

Kestävän kehityksen paikka 
kuntasuunnittelussa?
Kestävää kehitystä ulottuvuuksineen 
toteutetaan varmasti jo ennestään monella 
sektorilla. Tässä suhteessa kestävän kehi-
tyksen  ja paikallisagendatyön ei tarvitse 
olla mustasukkainen hyvistä asioista, joita 

toteutetaan jo muualla, vaan tärkeämpää 
on keskittyä aukkojen paikkaamiseen ja 
kestävän kehityksen ajattelutavan linkittä-
miseen myös muihin ohjelmiin (Eskola 
2001). Tavoiteltavaa olisi, että eri hallinto-
kuntien toiminta tukisi toisiaan, mutta ei 
olisi päällekkäistä. Mikäli kestävä kehitys 
esiintyisi muissakin strategioissa, näkyisi se 
myös luultavammin käytännön kuntahal-
linnon työssä paremmin. Hounin mielestä 
(2001) menestyvä ohjelma on sopeutettu 
kunnan strategiaan ja se tukee yhteisen 
vision toteutumista.

Irrallisuus muista strategioista on koettu 
huonona myös tutkimuskunnissa. ”Se on 
matkan aikana tää irrallisuus harmittanut 
tai osoittautunut, että se ei ole välttämät-
tä hyvä”, toteaa esimerkiksi eräs ympäris-
tösihteeri. ”Jotenkin musta työn kuluessa 
on tullut semmoinen tunne, että tärkeintä 
on saada se ympättyä jonkun muun suun-
nittelun yhteyteen eikä tällaisena erillise-
nä.”

Eräs haastattelemamme kunnanjohtaja ei 
koe paikallisagendan erillisyyttä seutus-
trategiasta ongelmaksi, mutta toteaa silti: 
”Jos sen mikä kuntaa koskee ei ole yhteen 
asiakirjaan laitettu, niin et sinä lue mones-
ta paperista. Osa jää niin kun hyllypape-
riksi”.

Erään kunnan teknisen toimen edustaja 
näkee kestävän kehityksen ohjelmallisuu-
den (paikallisagenda) osittain haitallisena.  
Hän näkisi kestävän kehityksen periaatteet 
ja siihen liittyvän keskustelun mieluummin 
osana normaalia kunnan hallintoa ja suun-
nittelua, koska kaupunkilaisten osallistu-
mishalu on hyvin rajallinen. Kilpailevat 
prosessit haittaavat myös sen hahmotta-
mista, missä päätökset syntyvät. Intoa ei 
pitäisi tuhlata irrallisiin projekteihin, vaan 
kohdistaa kuntalaisten kiinnostus esimer-
kiksi kaavojen ominaisuuksien arvioimi-
seen. 
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Kestävän kehityksen työssä on Mikko 
Valtakarin (2001) mukaan edetty liikaa 
ekologisen kestävyyden mukaan. Hänen 
mukaansa kestävyyttä pitäisi ”markkinoi-
da” taloudellisen kestävyyden kautta, sillä 
raha loppujen lopuksi ratkaisee asiat. Asi-
oiden kääntäminen talouden kielelle tun-
tuu olevan edellytys kestävän kehityksen 
sisällyttämiseen ”kovaan suunnitteluun”. 

Toisaalta on muistettava, että laskentanä-
kökulmalle ei tulisi antaa liian suurta pai-
noarvoa; se voi osaltaan lisätä ympäristön 
välineellistä hallintaa. Parhaimmillaan se 
voi kuitenkin integroida kestävän kehityk-
sen työn kunnan olemassa olevaan suun-
nitteluun. 

Ympäristöasioiden koetaan kunnan suun-
nittelussa ja päätöksenteossa jäävän talous-
asioiden varjoon. Laskentatoimella on 
merkittävä osa organisaation suunnitte-
lussa ja päätöksenteossa, ja usein asia 
nähdään sellaisena kuin se laskentatoi-
men tuottamien tunnuslukujen valossa 
näyttää. (Ympäristölaskentatoimi… 1998: 
7-8). Mikko Valtakarin mielestä taloudel-
linen kestävä kehitys on ”imevämpi tai 
helpommin ymmärrettävissä” kuin muu 
kestävä kehitys, jossa on aina mukana tiet-
ty arvolataus luonnosta ja sen itseisarvos-
ta. Hänen mielestään kestävän kehityksen 
pitäisi lähteä juuri taloudellisesta kestä-
västä kehityksestä, joka sitten sisältäisi 
muut osat. ”Kunta, jolla ei ole taloudelli-
sia edellytyksiä ei pysty toteuttamaan kes-
tävää kehitystä, vaan sen pitää olla terve ja 
taloudellisesti pystyssä pysyvä.” (Valtakari 
2001).

Ympäristölaskennan taustaa
Ympäristö ja ympäröivä luonto koettiin 
aikaisemmin ilmaisina resursseina, joiden 
käytöstä ei tarvitse maksaa. Aluksi ympä-
ristön huomioonottaminen suuntautuikin 
enemmän ympäristön parantamiseen ja 
kokonaisvaltainen näkemys ympäristön-
suojelusta puuttui. 1990-luvulla keskuste-
luun ovat tulleet mukaan elinkaariajattelu 

Kestävä kehitys talouden kielelle
sekä kokonaisvaltainen kestävän kehi-
tyksen periaate. Elinkaariajattelun pyrki-
myksenä on ottaa huomioon tuotteen 
koko elinkaari ja sen aikana ympäristölle 
aiheutuvat uhat. 1990-luvulla ympäris-
tövaikutusten arvioinnista ja ympäristön 
huomioonottamisesta investointeja ja tuo-
tantoa suunniteltaessa on tullut arki-
päivää. (Niskala 1996: 30, Nummisen 
1998 mukaan; ks. myös Selman 1996: 
138-140). 

Edelleenkin ympäristönsuojelu saatetaan 
kokea huuhaaksi, ympäristöaktivistien asi-
aksi, joka ei oikeastaan ole tarpeellista 
toimintaa. Ympäristölaskennan avulla 
tilanteeseen pyritään saamaan muutosta, 
sillä ympäristölaskentatoimen pyrkimyk-
senä on ”objektiivisen tarkastelun kautta 
tuoda esille tosiasioita ympäristön tilasta ja 
muutoksista, joita ihminen toiminnallaan 
aiheuttaa” (Niskala 1996: 14, Nummisen 
1998 mukaan). Näin pyritään ilmaisemaan 
markkamääräisenä, minkä arvoisia erilai-
set ympäristöä parantavat tai sitä pilaavat 
toimet ovat, ja arvioimaan, ovatko toimin-
ta tai investoinnit kannattavia. Tosin arvot-
tamiseen liittyy suurta problematiikkaa, 
sillä miten voidaan arvottaa esimerkiksi 
tekojärven alle jäävä alue, ja mahdollisesti 
katoavat lintulajit, metsät ja suoalueet? 
Toisaalta on ehkä helpompi saada ääntään 
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kuuluviin, jos voi esittää päättäjille asiat 
talouden kannalta. Kunnan budjetissahan 
ensisijaisesti määrätään, mihin rahat käy-
tetään. Kuitenkin voidaan kysyä, tarvit-
seeko kaikkia asioita ensinkään arvottaa 
rahana, ja onko se edes mahdollista. 

Sidosryhmäpainostusta 
Yrityksissä nähtiin pitkään ympäristöasi-
oista huolehtiminen vain ylimääräisenä 
menoeränä, ja samoin oli aikanaan asianlai-
ta myös kunnissa. Sidosryhmien odotukset 
ja tarpeet ovat kuitenkin yrityksissä luoneet 
uudenlaisen suhtautumisen ympäristöön ja 
luonnonvarojen käyttöön. Ympäristötie-
toisuuden kasvu on lisännyt kiinnostusta 
ympäristöasioihin tarjoten paremmat mah-
dollisuudet ympäristömyönteisille toimin-
tatavoille. Ympäristölaskentatoimi onkin 
kehittynyt juuri vastaamaan sidosryhmien 
muuttuneisiin tarpeisiin. (Heiskanen et al. 
1995: 1, Nummisen 1998 mukaan). Yri-
tysten sidosryhmiä ovat kaikki tahot yri-
tyksen ulkopuolella, joille yritys raportoi 
toiminnastaan, on ”tilivelvollinen”. Kun-
tien sidosryhmiä puolestaan ovat kunnan 
asukkaat ja kaikki kuntaan jollakin lailla 
sidoksissa olevat tahot, esimerkiksi kun-
nassa toimivat yritykset. Kunnissa kun-
talaiset eivät ole ehkä vielä oivaltaneet, 
että he voivat vaikuttaa omilla valinnoil-
laan kunnan toimintaan ja vaatia kunnalta 
ympäristöasioiden huomioon ottamista. 
Kunnankin voidaan ajatella toimivan yri-
tyksen tavoin, jos ajatellaan kuntalaiset 
kuluttajina tai asiakkaina, joiden aiheutta-
maan kysyntään kunta pyrkii vastaamaan. 
Jos kunnan ympäristö päästetään pilaan-
tumaan, kuntalaiset – siis veronmaksajat, 
jotka pitävät ”kuntayrityksen” pystyssä 
– saattavat kadota nopeasti. On kuiten-
kin kyseenalaista verrata kunnan asukkaita 
suoraan yritysten asiakkaisiin, sillä kun-
talaisen side asuinpaikkaan on toki kiin-

teämpi kuin asiakkaan suhde yritykseen.
   
Vahvan ympäristöimagon luominen on 
selvä kilpailuetu niin kunnan kuin yrityk-
senkin toiminnassa. Kunnat voivat myös 
saada etua hyvästä imagosta esimerkiksi 
uusien asukkaiden muodossa, ja Suomes-
sa onkin jo kuntia jotka ovat profi loi-
tuneet ”kestävän kehityksen kunnaksi” 
tai luonnonläheiseksi kunnaksi. Kestävään 
kehitykseen viitataan esimerkiksi Turun 
ympäristön, kulttuurin ja sosiaalisen kehit-
tämisen periaatteena. Tavoitteena on tar-
jota terveellinen, viihtyisä ja monipuolinen 
ympäristö asukkaille sekä lisätä Turun ja 
koko seudun vetovoimaisuutta.

Ympäristöystävällisten prosessien ja mate-
riaalien käytöstä saatavat hyödyt eivät 
kovin helposti heijastu lyhyen tähtäimen 
kustannuksissa, mutta koska yritysten, 
ja erityisesti kuntien, oletetaan periaat-
teessa toimivan ikuisesti, pidemmän aika-
jänteen hyödyn laskenta on oleellista. 
Kun arvioidaan investoinnin kannatta-
vuutta, ympäristöinvestointien ja perin-
teisten investointien ristiriita tulee ilmi: 
ympäristöinvestointien positiiviset hyödyt 
näkyvät usein vasta pidemmän aikavälin 
tarkastelussa ja huomioon otettavia teki-
jöitä on enemmän (Niskala 1996: 15-17, 
215-217, Nummisen 1998 mukaan). Kui-
tenkin monet kunnat ovat taloudellisessa 
ahdingossa, joten lyhyen tähtäimen talou-
dellinen tehokkuus on ohjaava sääntö, 
eikä pitkän tähtäimen kannattavuutta koe-
ta välttämättä aina yhtä merkittäväksi (Val-
takari 2001). EU:n ohjelmakausi on tällä 
hetkellä 6 vuotta, mikä on Mikko Valta-
karin mielestä hyvä kausi katsoa vaikutuk-
sia. Ympäristövaikutukset eivät synny edes 
kuudessa vuodessa, mutta jo puolivälin 
arvioinnissa voidaan nähdä, onko syntynyt 
mekanismeja ja prosesseja, jotka tukevat 
vaikutusten syntyä pitemmällä aikavälillä. 



34

Tällöin asiantuntijan on mahdollista sanoa, 
ovatko toimenpiteet oikeansuuntaisia, jot-
ta tilanne kymmenen vuoden päästä olisi 
parantunut. (Valtakari 2001)

Ympäristölaskenta ja kestävä 
kehitys 
Ympäristöjohtamisen asiantuntija Tuo-
mo Kantolan (2001) mukaan ympä-
ristölaskennan tarkoituksena on tuottaa 
tietoa päätöksentekoa varten. Jos puhu-
taan ympäristölaskennasta osana kestävän 
kehityksen ohjelmia, ympäristölaskennan 
ensisijaisena tarkoituksena on tietopoh-
jan laajentaminen tavoitteiden asettamista 
varten ja ennen kaikkea tavoitteiden toteu-
tumisen seuranta. Ohjelmatyössä seu-
rannalla on keskeinen rooli, sillä ilman 
toimivaa seurantajärjestelmää ohjelman 
tuloksia tai tuotoksia on vaikea arvioida 
ja ohjelman vaikuttavuus kärsii. Ympä-
ristölaskennalla on kestävän kehityksen 
ohjelmatyössä tärkeä rooli, sillä sen avulla 
kestävä kehitys konkretisoituu ja muut-
tuu jopa ymmärrettävämmäksi, kun asiat 
käännetään talouden kielelle. Kantolan 
mukaan yhteiskunnallinen keskustelu on 
pitkälti talouden hallitsemaa, ja myös kun-
nissa päättäjät usein edellyttävät numeeris-
ta, markkamääräistä tietoa päätöksenteon 
tueksi. Johtamiskulttuurissa on vallalla 
käsitys luonnontieteelliseen tiedonkäsityk-
seen perustuvasta mitattavuuden välttä-
mättömyydestä ja tarpeellisuudesta. Mitä 
ei voi mitata, sitä ei voi johtaa –lausah-
dusta pidetään itsestäänselvästi totena ja 
”mittaaminen” ymmärretään ”seurannan” 
sijaan liian kapeasti teknisenä toimintana. 
(Kantola 2001). Tämä voi olla osittain 
syynä myös siihen, että sosiaalisen kestä-
vyyden käsite on vaikea ja se ei ole kun-
nolla lyönyt itseään läpi. Vaikka kestävän 
kehityksen kääntämisessä talouden kielel-
le on etunsa, ei kaikkea kestävään kehi-

tykseen liittyvää voida markkamääräistää. 
Kestävän kehityksen ”taloudellistamises-
sa” voidaan menettää joitakin tärkeitä osa-
alueita, ja vaikka raha valitettavan usein 
onkin hallitsevassa asemassa, hyviä tulok-
sia voidaan saada aikaan muutenkin kuin 
talouden keinoin (Kantola 2001).

Erilaisia toteuttamismalleja 
Ympäristölaskennan toteuttaminen voi 
kunnissa tapahtua usealla eri tavalla. 
Ympäristöasioita voidaan ottaa mukaan 
laskentatoimeen olemassa olevan lasken-
tatoimen ehdoilla tai sitten voidaan lähteä 
kehittämään kestävän kehityksen ehdois-
ta johdettua järjestelmää (Kantola 1998). 
Kestävän kehityksen laskentatoimi voi-
daankin erottaa perinteisestä ympäristö-
laskennasta, vaikka käytännössä kunnissa 
sovelletaan usein molempia rinnakkain. 
Perinteinen laskentatoimi voidaan jakaa 
sisäiseen eli johdon laskentatoimeen ja 
ulkoiseen laskentatoimeen. Sisäisessä las-
kentatoimessa voidaan käyttää sekä kvali-
tatiivisia että kvantitatiivisia indikaattoreita. 
Rahamääräinen indikaattori on esimerkiksi 
ympäristökustannusten seuranta, kvalita-
tiivisten indikaattoreiden avulla puolestaan 
seurataan esimerkiksi osaamisen kehitty-
mistä ja sidosryhmiä. Ulkoisessa lasken-
tatoimessa ympäristöasiat liitetään osaksi 
vuosikertomuksen tilinpäätöstä (Kantola 
2001). Kunnissa on myös mahdollista 
käyttää yritysten saamia kokemuksia ympä-
ristölaskennasta hyödyksi omaa ympäris-
tölaskentaa aloitettaessa, mutta niitä ei 
välttämättä pystytä suoraan soveltamaan 
kunnan toimintaan. Hyviä neuvoja ja 
ohjeita voi näistä kuitenkin saada. (Selman 
1996: 128)

Kestävän kehityksen laskentatoimi toimii 
perinteistä laskentatoimea enemmän 
ympäristön ja kestävän kehityksen ehdoil-
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la. Käytössä on sekä yhdistäviä menetel-
miä, joissa pyritään monta eri aspektia 
vetämään yhteen indeksiin, että eritteleviä 
menetelmiä. Ruotsissa on käytössä nature-
konomi-niminen menetelmä, jonka taus-
talla on käsitys kunnasta organisaationa, 
jonka päätarkoitus ei ole taloudellisen voi-
ton tavoittelu vaan erilaisten palvelujen 
tarjoaminen kuntalaisille. Perinteisen talo-
udellisen ohjauksen keinoin ei katsota 
voivan seurata kuntalaisten saamien pal-
velujen kehittymisen suuntaa riittävästi. 
Tavoitteena on laajentaa taloudellista 
ajattelua kestävään resurssien käyttöön. 
Indikaattoreita voi muodostaa kaikilta toi-
mintojen alueilta eli menetelmä kattaa 
tarvittaessa kunnan koko toimintakentän 
(Antila 1998). Vaikka ympäristölaskennas-
sa ympäristö-käsite periaatteessa sisältää 
myös sosiaalisen ja kulttuurisen ympä-
ristön, käyttää perinteinen ympäristölas-
kenta kuitenkin enemmän ekologisia kuin 
sosiaalisia indikaattoreita (Kantola 2001). 
Sosiaalisen kestävyyden esille tuomiseksi 
on tärkeää, että sen seuraamiseen kehi-
tetään sopivia indikaattoreita. Myös Suo-
messa voitaisiin ehkä harkita Ruotsin 
mallin mukaisen indikaattorimenetelmän 
kehittämistä. 

Kaikkia ympäristölaskennan menetelmiä 
yhdistää se, että niiden avulla pyritään tun-
nistamaan, keräämään ja rekisteröimään 
tietoja ja käyttämään niitä apuna pää-
töksenteon eri vaiheissa (Kantola 2001). 
Kunnan ryhtyessä kehittämään ympäristö-
laskentajärjestelmää on huomioitava kun-
nan omat erityispiirteet ja ratkaistava se, 
mihin tarpeisiin tietoa tuotetaan ja miten 
sitä tullaan käyttämään. Ympäristölasken-
tajärjestelmän on hyvä olla yhteydessä kun-
nan ympäristöstrategiaan, josta laskennan 
tavoitteet voidaan johtaa. Ympäristölas-
kennan käyttöönottoon liittyvät ongelmat 
on ehkä helpompi ohittaa, jos laskenta 

nivoutuu osaksi kunnan ympäristöasioi-
den hallintajärjestelmää (Kantola 2001).

Kokemuksia kunnista 
Kunnan ympäristölaskentatoimi ja –tar-
kastus –kehittämishankkeen loppurapor-
tissa (Ympäristölaskentatoimi… 1998) 
kerrotaan kunnissa kokeilluista ympäristö-
laskentatoimen lähestymistavoista. Liitet-
täessä ympäristölaskentatoimi kiinteäksi 
osaksi kunnan normaalia laskentatoimea 
korostui kunnille tyypillinen sektoraali-
nen rakenne. Toisaalta tällä tavoin saavu-
tettiin hallinnon ja johdon sitoutuminen, 
ja sitoutuminen ympäristökysymyksiin 
saavutettiin muiden kysymysten ohella, 
samanarvoisena. Niissä kunnissa, joissa 
ympäristölaskentatoimi toteutettiin eril-
lisenä järjestelmänä käytettiin apuna 
elinkaariarviointia, yhteiskuntataloudellis-
ta arviointia ja materiaali- ja energiavir-
tojen tarkastelua. Näistä vaihtoehdoista 
ei yksiselitteisesti käynyt ilmi, mikä olisi 
kunnan kannalta parempi tapa, sillä ne 
vastaavat erilaisiin tarpeisiin. (Ympäristö-
laskentatoimi… 1998: 21-22, 26-29). 

Yhdessä tutkimuskunnistamme ympäris-
tölaskenta toteutettiin jälkimmäisen mallin 
mukaisesti. Erillisessä ympäristölaskenta-
järjestelmässä koettiin kuitenkin ongel-
malliseksi erillinen raportointi. Prosessissa 
mukana ollut totesi: ”Hallintokunnat eivät 
ole olleet kovinkaan innostuneita ympä-
ristölaskennan vaatimasta raportoinnista. 
Tästä syystä ympäristölaskenta halutaan 
liittää osaksi jo olemassa olevaa raportoin-
tia. Ympäristölaskennasta tulisi näin viral-
linen dokumentaatio. Ympäristölaskenta 
tuo mukanaan tietynlaista konkreettisuut-
ta ja mitattavuutta hallintokuntien työ-
hön”. Haastateltu pitää hyvänä sitä, että 
nyt konkreettisuutta tulee kaupunkior-
ganisaatioon useammalta taholta. Las-
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kentaosaston vaatimus ympäristötiedon 
tuottamisesta tekee siitä pakollista.

Ympäristölaskennan haasteet 
Suurimpina haasteina ympäristölaskenta-
toimen käyttöönotolle kunnissa Tuomo 
Kantola pitää resurssien ja sitoutumisen 
puutetta ja epäselviä tiedon intressejä. 
Usein ei tiedetä mihin laskentajärjestelmiä 
aiotaan käyttää, ja lasketaan vain laske-
misen vuoksi. Ympäristölaskenta pitäisi 
voida kytkeä olemassa olevien järjestelmi-
en luonnolliseksi lisäksi. Kantola näkee 
myös yhdistelevien indikaattoreiden, kuten 
ekologisen jalanjäljen, käytön hankalaksi 
demokraattisen järjestelmän ja paikallisa-
gendaohjelmissa edellytetyn laajan osallis-
tumisen kannalta. Valtavan määrän tietoa 
yhdistävän yhden indeksiluvun taakse voi-
daan kätkeä asioita, ja indeksien suun-
nittelussa ja tulkinnassa asiantuntijavalta 
korostuu. ”Indeksiluvun taakse saadaan 
vedettyä ihan mitä tahansa riippuen ennak-
kovalinnoista ja siitä miten hyvä laskelmi-
en tekijä on.”  (Kantola 2001).  

Jos kaikki luonnonvarat olisi arvotettu 
rahamääräisesti ja niiden käytöstä tulisi 
maksaa käypä hinta, ympäristölaskenta 
olisi vain yksi luonnollinen osa suun-
nitteluprosessia. Ympäristön huomioon-
ottamisen tulisi olla tasavertainen ja 
automaattinen toimenpide kaikissa inves-
tointilaskelmissa. Suurimmaksi esteeksi 
kunnissa nousevat työntekijöiden asenteet 
ja vanhojen tapojen muuttaminen. Ympä-
ristölaskenta on eräs vaihtoehto oikeaan 
suuntaan kestävän kehityksen aikaansaa-
miseksi, mutta sekään ei pysty vastaa-
maan kaikkiin tulevaisuuden haasteisiin. 
Tulevaisuudessa ympäristölaskentatoimen 
rinnalle noussee sosiaalinen laskentatoimi 
laajentaen laskentatoimen toimintakent-
tää entisestään. Tällä hetkellä sosiaalinen 
puoli ei useinkaan näy varsinaisessa las-
kennassa, vaan indikaattorit ovat lähinnä 
ekologisia. ”Skuuppi on älyttämän iso, kir-
jo laaja mihin puututaan. Sosiaalinen ja 
taloudellinen myös, siinähän on maailma 
pienoiskoossa.” (Eskola 2001).

Kestävää kehitystä on alettu kääntää kun-
tahallinnon ohjelmakielelle 1990-luvulla. 
Tästä kertoo se, että jopa yli 200 kunnassa 
on olemassa kestävän kehityksen ohjelma. 
Kestävä kehitys asiana onkin siten kunnis-
sa jo melko tunnettua. Toisaalta käsitettä 
ei aina ole mietitty kunnissa tarpeeksi. 
Se on voinut jäädä kokonaan epäselväksi 
tai siitä puuttuu näkemys siitä, mitä kes-
tävä kehitys juuri kyseisessä kunnassa 
tarkoittaa. Ongelmaa voisi ratkaista jo 
ohjelmatyön alkuvaiheessa merkityksenan-
to-prosessilla, jossa eri käsitteille määri-
tellään yhteiset tulkinnat. Tämä auttaa 

Johtopäätöksiä
yhteisen vision ja haluttujen tulevaisuus-
kuvien luomisessa, mikä puolestaan hel-
pottaa konkreettisten tavoitteiden ja 
toimenpiteiden asettamista. Näin voi olla 
helpompi tarttua myös ongelmakohtiin, 
eikä niitä tarvitse kiertää. 

Seuraava vaihe kestävän kehityksen eteen-
päin viemisessä vaikuttaa olevan sen saa-
minen kiinteästi käytännön toimintaan. 
Useat kunnat ovat siinä vaiheessa, että kes-
tävän kehityksen ohjelma on tehty. Tällöin 
ajatellaan helposti, että  paikallisagenda-
työn tärkein vaihe on suoritettu. Kuten 
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tässä artikkelissa on painotettu, pelkkä 
ohjelmapaperin valmistuminen ei kuiten-
kaan edistä kestävää kehitystä ilman jat-
kuvia toimenpiteitä. Kestävän kehityksen 
seuraava haaste tuntuukin olevan kestä-
vän kehityksen työn kytkentä kiinteästi 
kunnan toimintaan, eli toisin sanoen vas-
taaminen kysymykseen: ”Paikallisagenda 
on valmis, mitä nyt tehdään?”. 

Kaikenlaisten ohjelmien tärkeänä haas-
teena tuntuu olevan seuranta ja sen kaut-
ta ohjelmien jatkuvuus ja kehittäminen. 
Tämä koskee myös kestävän kehityksen 
ohjelmia. Tähän liittyy erityisesti kysymys 
tässäkin artikkelissa esillä olleesta ohjel-
mien painoarvosta. Hyvin järjestetty seu-
ranta ja esimerkiksi indikaattorit lisäävät 
ohjelman painoarvoa. Kestävän kehityk-
sen ohjelmissa seuranta onkin melko 
hyvällä mallilla; esimerkiksi indikaattoreita 
on kehitetty monissa yhteyksissä. Tärke-
ää olisikin nyt koota laaja indikaattorimää-
rä yhteen ja jakaa tietoa indikaattoreista 
kunnille. Kestävän kehityksen indikaatto-
rit ovatkin varmasti myös edelleen tärkeä 
tutkimuksen kohde. Onnistuneen seuran-
nan edellytyksenä on yhteinen näkemys 
kestävästä kehityksestä ja sen sisällöstä. 
Seuranta pitää asian jatkuvasti ihmisten 
mielissä. Tällä tavalla seuranta toteuttaa 

”jauhamisen logiikkaa”.

Ympäristölaskentatoimi, tai laajemmin kes-
tävän kehityksen laskenta, on eräs keino 
yhdistää kestävän kehityksen työtä kun-
nan muuhun toimintaan. Erityisesti se on 
keino seurata saavutettuja tuloksia. On 
kuitenkin tärkeää muistaa, että ympäristö-

laskentatoimeen liittyy monia ongelmia: 
voidaanko kaikki asiat arvottaa talouden 
kielelle, ja onko se ylipäätään tarpeen? 
Arvottamisen ongelmaa voidaan lieven-
tää jonkin verran kvalitatiivisten mittarei-
den käyttöönotolla, kuten on tehty muun 
muassa Ruotsin naturekonomi –mallissa. 
Ympäristölaskenta ei ole kuitenkaan yksi-
selitteinen ratkaisu kestävän kehityksen 
eteenpäin viemiselle.

Kestävää kehitystä voi viedä taloussuun-
nitteluun muutenkin kuin ympäristö-
laskennan avulla. Erään kunnan 
paikallisagendatyön yhdeksi vahvuudeksi 
koetaan se, että kestävän kehityksen seu-
rantaryhmän puheenjohtajana on kaupun-
kisuunnittelupäällikkö, jonka vastuulla on 
kuntasuunnitelman laatiminen ja talous-
suunnitelmien kokoaminen. Näin kestävä 
kehitys on läsnä siellä, missä taloussuun-
nitteluakin tehdään.

Yksiselitteistä vastausta sille, mikä olisi 
paras keino tuoda kestävä kehitys kunnan 
suunnitteluun, ei ole. Erillisellä ohjelmalla, 
muihin strategioihin integroimisella, ympä-
ristölaskennalla ja Ruotsin mallin mukai-
sella naturekonomi – menetelmällä on 
kaikilla omat hyvät ja huonot puolensa. 
Yhtä oikeaa tapaa ei ehkä ole mahdollista-
kaan koskaan löytää, vaan tehokkaampaa 
on yhdistellä sopivasti erilaisia menetel-
miä. Jokainen kunta on erilainen, kaikilla 
on omat erikoispiirteensä, jotka vaativat 
erilaista asioihin puuttumista, oli kyse sit-
ten sosiaalisista, ekologisista tai taloudelli-
sista asioista.

Kirjallisuus:
Antila, Tiina (1998). Ympäristölaskentatoimi ulkomaisissa kunnissa. Teoksessa Ylaviisi. Ympäristölaskentatoimen ja 

–tarkastuksen tietopaketti. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.



38

Blowers, Andrew & Stephen Young (2000). Britain: unsustainable cities. Teoksessa Low Nicholas, Brendan Bleeson, 
Ingemar Elander & Rolf Lidskog (toim). Consuming Cities: the urban environment in the global economy after the 
Rio declaration, s. 91-109. Routledge, London. 

Haveri, Arto (1995). Ohjelmat menestystekijänä. Strateginen lähestymistapa. 174 s. Finnpublishers Oy, Tampere. 

Houni, Markku (1993). Strateginen kuntasuunnittelu. Kuntajulkaisut 5/93. 30 s. Kirjapaino Aa-osakeyhtiö, Helsinki.

Houni, Markku (toim) (1995). Kuntien uudistuva suunnittelu. Suomen Kuntaliitto, 
Helsinki. 62 s. 

Häikiö, Liisa (2000). Kuntien paikallisagendat ja kestävän kehityksen ohjelmat: tavoitteet, prosessi ja sisältö sekä 
kestävä yhdyskuntakehitys -teeman huomioiminen.  127 s. Ympäristöministeriö, alueiden käyttö. Edita, Helsinki.

Kantola, Tuomo (1998). Kunnan ympäristöjohtaminen on osa yleistä johtamista. Teoksessa Ylaviisi. Ympäristölaskenta-
toimen ja –tarkastuksen tietopaketti. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Keke seuraa. Paikallisagendan seuranta indikaattoreiden avulla (1998). Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Niemi-Iilahti, Anita (2000). Hallinnon toimintamallien uudistaminen –paikallisagenda innovaation katalysaattorina. s. 
271-282. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/2000.  

Numminen, Turo (1998). Johdon ympäristölaskentatoimi ja investointilaskelmat. Liiketaloustiede: laskentatoimi, Kandi-
daatintutkielma. Esityspäivä: 24.4.1998.
<http://marvin.yok.utu.fi/kandi/teksti.html>

Sairinen, Rauno, Tytti Viinikainen, Vesa Kanninen & Arto Lindholm (1999). Suomen ympäristöpolitiikan tulevaisuusku-
vat. 294 s. Gaudeamus, Helsinki. 

Schulman, Harry (1990). Alueelliset todellisuudet ja visiot: Helsingin kehitys ja kehittäminen 1900-luvulla. Yhdyskunta-
suunnittelun täydennyskoulutuskeskus A18. 222 s. Teknillinen korkeakoulu, Espoo. 

Selman, Paul (1996). Local Sustainability. Managing and planning ecologically sound places. Paul Chapman Publishing 
Ltd.

Sotarauta, Markku (1996). Kohti epäselvyyden hallintaa. Pehmeä strategia 2000-luvun alun suunnittelun lähtökohtana. 
Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Acta Futura Fennica No 6. 345 s. Gummerus, Jyväskylä.

Sotarauta, Markku (1999). Suomen kaupunkipolitiikka etsii itseään. Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 1/99. 
53 s. Sisäasianministeriö, Helsinki.

Vartiainen, Perttu (1998). Paikallisen ja globaalin uusi välitön yhteys vai epäjärjestys? Näkökulmia keskusteluun paikalli-
sen hallinnan haasteista ja mahdollisuuksista. Teoksessa Hänninen, Sakari (toim). Missä on tässä? Yhteiskuntatieteiden, 
valtio-opin ja filosofian julkaisuja 18, 148-169. Jyväskylän yliopisto.

Ympäristölaskentatoimi, ympäristöraportointi ja ympäristötarkastus kunnissa. Kunnan ympäristölaskentatoimi ja –tarkas-
tus –kehittämishankkeen loppuraportti (1998).  Suomen kuntaliitto, Helsinki.

Haastattelut:
Eskola, Tuomas (2001). Projektipäällikkö. Suomen Kuntaliiton Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö –osasto. Haastattelu 
Helsingissä 24.4.2001.

Houni, Markku (2001). Suunnittelupäällikkö. Suomen Kuntaliiton Kuntakehityksen ja tutkimuksen osasto. Haastattelu 
Helsingissä14.5.2001.

Kantola, Tuomo (2001). Ympäristöjohtamisen asiantuntija. Sustainability Services, KPMG. Haastattelu Helsingissä 
15.5.2001.



39

Sotarauta, Markku (2001). Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön Senten johtaja. Haastattelu Tampereella 
23.4.2001.

Valtakari, Mikko (2001). LTT-tutkimus Oy:n projektipäällikkö. Haastattelu Helsingissä 25.4.2001.

Viitala, Pentti (2001). Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen professori. Palaveri Helsingissä 19.4.2001.



40



41

4. OSALLISTUMISEEN 
INNOSTAMINEN KUNTIEN 

HAASTEENA

Jenni Joensuu
Antti Pelto-Huikko

Henna Rissanen
Alpo Tani

Kuntien kestävän kehityksen edistämisessä yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi 
on koettu kansalaisosallistumisen vähyys kuntavetoisissa hankkeissa. Asukkai-

den osallistumattomuuteen on löydettävissä monia syitä; usein taustalla piilee 
niin kuntien kuin kuntalaistenkin innostumisen puute. Osallistumismahdollisuuk-
sien tarjoaminen kuntalaisille on tärkeää, koska se on yksi etappi kohti kestäväm-
pää kehitystä. Osallistuminen ja edustuksellinen demokratia ovat osa kestävää 
kehitystä ja erityisesti sen sosiaalista ulottuvuutta. Tässä artikkelissa keskitytään 
esittelemään syitä osallistumattomuuteen, osallistumisen nykytilannetta kunta-
kentällä sekä pohtimaan kunnan roolia ja haasteita asukkaidensa innostajana.
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Kestävän kehityksen ja kansalaisosallistu-
misen välistä suhdetta voidaan tarkastella 
monesta eri näkökulmasta. Itse osallis-
tumista on monen muotoista: osanotto 
vaihtelee aktiivisuudesta passiivisuuteen, 
kirjallisesta verbaaliseen, harkitusta tahat-
tomaan, vahvasta heikkoon, lyhytkestoi-
sesta pitkäaikaiseen ja kaikkeen siltä väliltä. 
Osallistumista voidaan tarkastella ruo-
honjuuritason näkökulmasta kiinnittäen 
huomiota kansalaisten omaehtoiseen toi-
mintaan. Tässä tarkastelemme kuitenkin 
kunnan organisoimaa osallistumista, jossa 
kunta kutsuu asukkaita mukaan osallistu-
maan. Kestävän kehityksen ohjelmapro-
sessit, paikallisagendat, ovat tyypillisesti 
tällaisia kunnan organisoimia hankkeita. 
Kuntavetoisissa projekteissa kunnan roo-
li on korostuneessa asemassa heijastuen 
vahvasti asukkaiden osallistumismahdolli-
suuksiin. 

Sekä kuntaorganisaation valitsemat kestä-
vän kehityksen hankkeet että osallistamis-
käytännöt vaikuttavat siihen millä tavoin 
kuntalaiset voivat ottaa osaa kestävän kehi-
tyksen edistämiseen. Kestävästä kehityk-
sestä ja osallistumisesta puhuttaessa on 
ymmärrettävä käsitteiden monitahoisuus. 
Osallistamisella viitataan kunnan menet-
telytapoihin osallistumisen järjestämiseksi. 
Osallistumisella taas tarkoitetaan kunta-
laisten aktiivista osanottoa näihin proses-
seihin, mutta se voidaan käsittää myös 
laajempana, ideologisena asiakokonaisuu-
tena. Edellisten lisäksi 
osallistumiskeskustelussa puhutaan usein 
myös osallisuudesta. Sillä tarkoitetaan  
Sisäasiainministeriön osallisuushankkeen 
projektijohtajan Ulla-Maija Laihon (2001) 
mukaan laajemmin kansalaisia kosketta-
vaa tilaa, josta on mahdollista aktivoitua 
varsinaiseksi osallistumiseksi.

Osallistuminen kuntalähtöisissä hankkeissa
Osallistuminen voidaan nähdä sekä kestä-
vän kehityksen keinona että päämääränä. 
Osallistumisessa ei ole kyse vain paikallis-
tason ohjelman tai suunnitelman (kuten 
esimerkiksi paikallisagendan) laadintata-
vasta, vaan myös yksilön ja yhteisön suh-
teeseen liittyvästä paradigmasta, jolloin 
lähtökohtana kestävyydelle ovat eettiset 
näkökulmat (Laiho 2001). Osallistumi-
sessa kohtaavat siis kestävän kehityksen 
menettelytapoihin liittyvä osanotto ja maa-
ilmanlaajuiset kysymyksenasettelut muun 
muassa sukupolvien välisestä oikeuden-
mukaisuudesta. Agendaohjelmat sinällään 
ovat tärkeitä keinoja kehittää toimintaa 
kunnassa kestävän kehityksen suuntaan. 
Samalla ollaan kuitenkin tekemisissä laa-
jempien asioiden kanssa, jotka koskettavat 
yksilön ja yhteisön välistä vuorovaikutus- 
ja osallisuussuhdetta. Globaalista näkö-
kulmasta tarkasteltuna tavoitteena on 
rakentaa osallisuutta ja osallistumista edis-
tävää maailmaa, joka perustuu yhteis-
kunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja 
tasa-arvoon. Tämän tulisi olla myös pai-
kallisten osallisuusjärjestelmien päämää-
ränä, joskin käytännön tasolla tavoite 
usein monimutkaistuu (Koskiaho 2000: 
42). Niinpä siirryttäessä osallistumisen 
kuntakentälle joudutaan tuon tuostakin 
jatkuvaan tasapainoiluun kestävän kehityk-
sen paikallisten ja globaalien painotusten 
välillä. 

Miellettäessä osallistuminen yhtenä kestä-
vyyden työkaluna kuntakentällä keskiöön 
tulevat kysymykset toimivimmista osallis-
tamiskeinoista ja –toimintatavoista. Miten 
kuntalaiset saadaan mukaan osallistumaan 
ja millä tavoin heitä tulisi aktivoida? Tavoi-
teltaessa parempaa osallistumista osana 
kestävämpää kehitystä esiin nousee Lai-
hon (2001) esittämä ajatus siitä ”voiko 
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mikään muu kehitys olla kestävää kuin se, 
jossa ihmiset ovat aidosti mukana proses-
seissa ja kokevat voivansa vaikuttaa”, ja 
onko kaikki muu vain ”veden kantamista 
kaivoon”.

Passiivisuus on pahasta 
Kunnissa pidetään yleisenä ongelmana 
kansalaisosallistumisen vähyyttä ja kansa-
laisten vieraantumista suunnittelusta (Sai-
nio 1994: 83). On esimerkiksi todettu, 
etteivät kansalaiset osallistu, jos he ovat tyy-
tyväisiä elinympäristöönsä (Leino 2000b: 
79). Toisaalta kuntalaiset voivat toimia 
hyvinkin aktiivisesti erilaisissa järjestöissä, 
vaikka eivät olekaan kiinnostuneita osallis-
tumaan kuntavetoisiin hankkeisiin. Laihon 
(2001) näkemyksen mukaan nykyosallis-
tumisessa toteutuu niin sanottu kasaan-
tumisilmiö eli ne ihmiset, jotka ovat 
muutoinkin sosiaalisesti aktiivisia, osal-
listuvat. Tutkimuksen mukaan aktiiveja 
kuntalaisia ovat keski-ikäiset, johtavassa 
asemassa olevat ja korkeakoulun käyneet. 
Nuoret, miehet, yrittäjät ja alhaisen koulu-
tustason omaavat ovat varmimpia potenti-
aalisia osallistujia, jotka eivät tällä hetkellä 
osallistu. Passiivisimmat kuntalaiset ovat 

sen sijaan yleensä iäkkäitä, eläkeläisiä ja 
heikosti koulutettuja (Koskiaho 2000: 33). 
Erityisen ongelmaryhmän muodostavat 
sosiaalisesti syrjäytyneet henkilöt, joiden 
mukaan saaminen yhteisten asioiden hoi-
tamiseen on erityisen haasteellista.

Laihon (2001) mukaan osallistumatto-
muus on ollut seurausta siitä, että kunta-
hallinto toimii perinteisesti eikä kunnissa 
ole lähdetty kehittämään tapoja, jolla niin 
kutsuttuja hiljaisia ääniä tai tietoa saatai-
siin esille. Hänen mukaansa myös vähem-
män kansalaistaitoja omaavilla ihmisillä 
pitäisi olla matalampi kynnys osallistua 
ja saada äänensä kuuluviin. Osallistumat-
tomuus johtuu mahdollisesti siitä, että 
vuorovaikutteisuus on toteutettu julkisen 
vallan eikä kansalaisten ehdoilla (Sainio 
1994:83).  Kansalaisjärjestöaktiivi Hannes 
Pekkala (2001) kokee, että kansalaisjär-
jestöjen kohdalla osallistuminen on jois-
sain tapauksissa ollut vain kuulemista 
välttämättömän pahan vuoksi eikä oikeas-
ti kuuntelemista. Heidän mielipiteillään 
ei ole ollut merkitystä päätöksenteossa 
ja he ovatkin tunteneet itsensä lähinnä 

”palauteautomaatiksi”.

Pohdimme kurssilla myös omaa osallistu-
misaktiivisuuttamme. Opiskelemme kaik-
ki Helsingin yliopistossa, mutta monella 
on juuret muualla Suomessa. Kurssiryh-
mämme keskuudessa tehty haastattelu 
tukee käsitystä osallistumisen vähäisyydes-
tä, sillä yhdestätoista vastanneesta hen-
kilöstä ainoastaan kaksi oli osallistunut 
kuntansa kestävän kehityksen työhön. 
Oma osallistumattomuutemme on kiin-
nostavaa, sillä olemmehan opiskelemassa 

”alan asiantuntijoiksi” ja meidän jos kei-

Miksi emme innostu?
den luulisi olevan kiinnostuneita kestävän 
kehityksen työstä. Emme myöskään koe 
olevamme millään tavalla ”syrjäytyneitä”, 
sillä seuraamme tiiviisti yhteiskunnallisia 
asioita. Kyselyssämme toinen osallistuneis-
ta ilmoitti vastanneensa kaupunginosansa 
paikallisagendaryhmän kyselyyn, kun 

”siitä sai ilmaisen kahvipaketin” 

ja toinen osallistui yleisötilaisuuteen:
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”paikalla oli tilaisuuden järjestäjä, sosiaali-
viraston edustaja ja minä... lähdettiin sit-
ten kotiin samantien”.

Loput vastaajista esittivät osallistumatto-
muudelleen lukuisia syitä, joita voidaan 
tutkia kahdesta lähtökohdasta: syyt ovat 
asukkaisiin itseensä liittyviä tai kunnan toi-
minnasta johtuvia.

Asukaslähtöisiä syitä osallistumat-
tomuuteen
Ihmiset ovat usein kiinnostuneita vain hei-
dän välittömään lähiympäristöönsä liitty-
vistä asioista. Ihmiset saattavat olla tietyllä 
tapaa itsekkäitä ja katsoa helposti vain 
oman hyvinvointinsa perään. Esimerkiksi 
samassa kaupungissa asuvat ihmiset saat-
tavat olla kiinnostuneita vain oman kau-
punginosansa tilasta. 

”Jos tietty asia ei ole todella läheisesti 
minua koskettava, on sen puolesta uhratta-
valle ajalle hyvin todennäköisesti ”parem-
paa” käyttöä.”

Ihmisten tyytyväisyys nykyiseen tilantee-
seen vaikuttaa myös osallistumiseen. On 
täysin luonnollista, että ihmisellä, jolla on 
asiat mallillaan ja joka on kaikin puolin 
tyytyväinen elämäänsä, ei välttämättä ole 
tarvetta osallistumiselle. Myös usko siihen, 
että muiden osallistuminen riittää ja että 
asiantuntijat tietävät parhaiten, vähentää 
kiinnostumista omakohtaiseen osallistu-
miseen. Toisaalta tällaisen osallistumatto-
muuden voidaan katsoa vievän oikeuden 
valittaa tyytymättömyyttään.

Hyvin yleinen osallistumattomuuden syy 
on kiireisiin vetoaminen. Vapaa-aikaa tun-
tuu olevan liian vähän ja sen käyttää 
mieluummin itselleen mielekkäämpiin 
harrastuksiin. Yleensä tällaisen osallistu-
mattomuuden taustalla on kuitenkin kiin-

nostumattomuus kyseisiin asioihin.

 ”Ei vaan jaksa, kun on muutakin tekemis-
tä.”

  
Pelko omasta osaamattomuudesta saattaa 
johtaa poisjäämiseen. Asukas asettaa liian 
kovat vaatimukset omille tiedoilleen ja 
kuvittelee, että muut tietävät asiasta parem-
min ja enemmän. Kun paremmista vaih-
toehdoista ei varsinaisesti ole käsitystä, 
on vaikea ehdottaa mitään muuta valmiin 
ehdotuksen tilalle. Lisäksi monilla ihmisil-
lä on vakaa usko siihen, että virkamiehet 
tietävät asioista enemmän ja osaavat hoi-
taa asiat parhain päin (Nissinen 2001).

”Tuntuu, että pitäisi olla jotain tosi hienoa 
ja fi ksua sanottavaa ennen kuin voi aukais-
ta suunsa jossain kaupungin tilaisuudes-
sa”.

Sitoutumattomuus nykyiseen asuinkun-
taan vähentää kiinnostusta alueen kehit-
tämistä kohtaan. Etenkin nuorilla on 
epävarmuutta siitä, missä muutaman vuo-
den kuluttua asuu. Pelko siitä, että osal-
listumisen mahdollisista tuloksista ei itse 
pääse nauttimaan, on yleistä. 

”Helsinki on ollut ”koti” vasta pari vuotta, 
eikä tänne ole muodostunut vielä samalla 
tavalla siteitä”.

Syynä osallistumattomuuteen voi olla 
myös tunne siitä, että tekee elämässään 
muuten tarpeeksi ympäristönsä eteen. Täl-
laisia arkielämän pieniä asioita voivat olla 
esimerkiksi kierrätyksen ja muiden ympä-
ristöystävällisten toimien toteuttaminen. 
Syinä voidaan nähdä myös ennakkoluuloi-
suus perinteisiä toimintamuotoja kohtaan. 
Osa kyselyyn vastanneista ei yksinkertai-
sesti halua osallistua tilanteisiin, joissa jou-
tuu väittelemään ja riitelemäänkin muiden 
osallistujien kanssa.
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Osallistumattomuuden ulkoisia 
syitä
Kaikki osallistumattomuuteen liittyvät syyt 
eivät liity ihmisiin itseensä, vaan syitä löy-
tyy myös kuntahallinnon puolelta ja eten-
kin siitä, miten kestävän kehityksen työ ja 
osallistumismahdollisuudet on siellä toteu-
tettu. 

Asukkaille tiedottamisessa on monien mie-
lestä parantamisen varaa. Uutisointi paikal-
lislehdissä on usein hyvin pienimuotoista. 
Ilmoitukset ovat  myös hyvin pieniä, joten 
ne saattavat hukkua muiden ilmoitusten 
sekaan. Tiedottamisen heikkous voi joh-
tua kunnan passiivisuudesta tai yleisestä 
resurssipulasta. 

Esimerkiksi Helsingin tapauksessa hallin-
tojärjestelmän koetaan olevan niin iso, 

että todellinen vaikuttaminen siihen näh-
dään liian vaikeaksi tehtäväksi. 

”Helsingissä kaupunginosaa suuremmat 
kuviot menevät jo hiukan liian laajoiksi, 
jotta niihin kokisi jotenkin parilla tilai-
suuksissa istumisilla vaikuttavansa”.

Usko yleisemmälläkin tasolla asioiden hoi-
toon ja edustukselliseen demokratiaan on 
joillakin  vastanneilla heikoilla. Nähdään, 
että valtuutetut keskittyvät pääosin omi-
en etujensa ajamiseen eikä tällöin osal-
listumisestakaan ole suurempaa hyötyä. 
Toisaalta koko kestävän kehityksen sisäl-
tö nähdään liian laajaksi, jolloin koko-
naisvaltaisen henkilökohtaisen käsityksen 
saavuttaminen siitä on liian vaikeaa. Osal-
listuminen keskitetään mieluummin ns. 
yhden asian liikkeisiin, joiden ajamiin asi-
oihin on helpompi ottaa kantaa.    

Osallistumisen tilanne kuntakentällä on 
varsin vaihteleva. Osalla kunnista on jo 
pitkät perinteet kansalaisosallistumisessa 
ja vuorovaikutteisessa suunnittelussa, mut-
ta toiset ovat vasta aloittelemassa uuden-
laista osallistamiskulttuuria. Esimerkiksi 
uuden maankäyttö- ja rakennuslain myö-
tä kuntien osallistamiskäytäntöihin tulee 
kiinnitettyä enemmän huomiota ja  asuk-
kaiden osallistumisen kehitysnäkymien 
voidaankin todeta olevan varsin valoisat. 
Seuraavassa käsittelemme kuntaesimerkki-
en avulla kestävän kehityksen osallistumis-
prosessien tämän hetkistä tilannetta.

Pedersöressä kuntalaisille tarjottiin mah-
dollisuus osallistua, mutta järjestettyihin 
yleisötilaisuuksiin ei ilmaantunut kuntalai-
sia paikalle. Kunnan agenda tehtiin siten 
täysin virkamiesvetoisesti. Tehtävän hoiti 

Kirjavuutta kuntakentällä
kunnan ulkopuolelta palkattu asiantuntija, 
joka toteutti agendan laatimisen nopealla 
aikataululla. Kuntatutkimuksien kuluessa 
kuulimme päinvastaisesta esimerkistä Asik-
kalassa, jossa asukkaat oma-aloitteisesti 
ovat ryhtyneet paikallisagendan laadintaan. 
Tutustuimme myös kyseiseen prosessiin, 
sillä täysin kansalaislähtöiset agendahank-
keet ovat Suomessa varsin harvinaisia. 
Asikkalassa kunta ei ole osallistunut agen-
daprosessiin millään tavalla, vaan antanut 
kuntalaisille täysin vapaat kädet ohjelman 
valmistelussa. Kuntalaisten osallistumi-
nen kanavoituu kahden kansalaisjärjestön 
kautta. Agendan laatimiseen osallistuneet 
kansalaisjärjestötoimijat toimivat pääsään-
töisesti yksityishenkilöinä, mutta ovat tar-
vittaessa koko järjestön edustajia. Tämä 
on yleinen tapa, jolla kansalaisjärjestöt 
ottavat osaa kuntatason toimintaan (Nissi-
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nen 2001).

Vaikka edellämainituissa kunnissa osal-
listuminen oli täysin toisistaan poikkea-
vaa, ongelmat ovat yllättävän samanlaisia 
- molemmissa kunnissa sitoutumattomuus 
agendan toteuttamiseen on aiheuttanut 
ongelmia. Passiivisen osallistumisen kun-
nassa ei hallinto ole tehnyt mainittavia 
toimenpiteitä agendan toteuttamiseksi. 
Osaltaan kunnan toimettomuus johtuu 
osallistumisen puutteesta. Asukkaat eivät 
osaa vaatia konkreettisia tekoja kunnalta, 
koska he eivät ole osallistuneet agendan 
tekoon eivätkä välttämättä ole tietoisia 
koko agendan olemassaolosta. Myös aktii-
visen osallistumisen kunnassa ongelmana 
on kuntaorganisaation sitoutumattomuus 
agendaan. Jos kunta ei ole ollut mukana 
ohjelman laadinnassa, on hyvin epäto-
dennäköistä, että se tulee hyväksymään 
asukkaiden tekemän ohjelman. Myös ohjel-
man laatijat eli asukkaat ovat tiedostaneet 
tämän ongelman. Tärkeää kestävän kehi-
tyksen kannalta on kuitenkin se, että kun-
nan asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa 
kuntansa asioihin, vaikka takeita onnistu-
misesta ei aina olisikaan.

Kokemuksia Kajaanista
Myös Kajaanissa osallistuminen on koettu 
uutena, haasteellisena suunnitteluproses-
sin osa-alueena. Osallistumiseen liittyviä 
ongelmia ovat olleet muun muassa kuinka 
osallisia saadaan kattavasti ja tasapuolises-
ti mukaan ja kuinka palautteet käsitellään, 
jotta niitä myös käytettäisiin hyväksi eikä 
vain kerättäisi mappeihin. 

Kajaanin paikallisagendatyötä on pidetty 
yleisesti varsin onnistuneena. Kajaanin 
agendaprosessissa asukkailla oli mahdolli-
suus osallistua päämäärien suunnitteluun, 
työryhmätoimintaan ja toimenpiteiden 

määrittelyyn ja toteuttamiseen. Paikallisa-
gendatyöhön liittyen yhtenä huomionar-
voisena seikkana Kajaanissa nousi esille 
ajatus siitä, että asukkaita aktivoitaessa 
ei tulisi liiaksi pelata agenda– ja kestävä 
kehitys –käsitteillä, vaan mieluummin käyt-
tää tutumpia käsitteitä tai vain mennä 
suoraan itse asiaan eli toimintaan. Pää-
sääntöisesti kuntalaiset ovat innostuneet 
ottamaan osaa ”pieniin juttuihin”, jotka 
koskettavat heidän lähiympäristöään. Suo-
ra ja käytännönläheinen toiminta yhdistet-
tynä tuttujen asioiden parissa hääräilyyn 
innostivat eniten. Erityisen hyväksi koet-
tiin se, että tarjolla oli paljon erilaista 
toimintaa kuntalaisten osallistumisen takaa-
miseksi.

Kuntalaisten innostaminen mukaan agen-
datoimintaan on kuitenkin Kajaanissa 
koettu vaikeaksi tehtäväksi. Kaupungissa 
on havaittavissa pieni tietty kuntalaisten 
aktiivijoukko, joka käy vilkasta keskus-
telua kestävästä kehityksestä ja paikal-
lisagendasta muiden kuntalaisten ollessa 
useimmiten hiljaa. Vähäisen aktiivisuuden 
on kuitenkin katsottu olevan osallistu-
mattomuutta parempi ja mahdollistavan 
laajemman osanoton tuleville kestävän 
kehityksen projekteille. Kajaanista saatu-
jen kokemusten valossa seuraava askel 
kohti kestävämpää kehitystä olisikin kiin-
nittää osallistumismäärien sijaan aiempaa 
suurempaa huomiota osallistumisella saa-
vutettuihin tuloksiin ja siihen, millä tavoin 
ne ovat toteuttaneet kestävyyden tavoittei-
ta.

Asukasnäkökulmasta kaupunki olisi voinut 
olla aktiivisempikin ja nähdä enemmän 
vaivaa tavallisten asukkaiden houkutte-
lemiseksi mukaan. Onkin esitetty mah-
dollisuuksien lisäämistä ihmisten itsensä 
suunnittelemiin projekteihin, jolloin he 
kokisivat aidosti vaikuttaneensa. Osa agen-
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dassa mukana olleista kuntalaisista ei näh-
nyt osallistumisellaan olleen merkitystä, 
vaan he tunsivat usein olleensa vain ”muo-
dollisia kuntalaisia” virkamiesten jyrä-
tessä heidän mielipiteensä. Asukkaiden 
osallistumisaktiivisuuden kohottamiseksi 
onkin ehdotettu huomion kiinnittämistä 
kaupungin menettelytapa- ja päätöksen-
tekokulttuurin avaamiseen, panostamista 
kuntalaisten kouluttamiseen ja opastami-
seen, monipuolisten osallistumismahdol-
lisuuksien tarjoamiseen kuntalaisille ja 
virkamiesten ohjaamista avoimempaan ja 
vuorovaikutteisempaan suunnitteluun.      

Tyypillinen innostamistilaisuus 
Katselimme tutkimustamme varten erään 
kunnan videoiman paikallisagendan aloi-
tustilaisuuden. Tämän otimme tutkimuk-
seemme mukaan siitä syystä, että avoin 
yleisötilaisuus on tyypillisin tapa aloittaa 
vuorovaikutteisen paikallisagendan valmis-
telu tai muu osallistuva suunnittelu. Oman 
kurssiryhmämme lisäksi näytimme videon 
myös muutamalle muulle henkilölle, joilla 
ei ollut aikaisempaa kokemusta paikallis-
agendasta, ja haastattelimme heitä katse-
lun jälkeen. Toisaalta täytyy muistaa, että 
tilaisuus ei aukea samalla tavalla videon 
välityksellä kuin henkilökohtaisesti paikal-
la olemalla. Video ei välttämättä tallenna 
kaikkea sitä, mitä tilaisuudessa henkilö-
kohtaisesti paikalla ollut kokee. Videon 
sisältöön vaikuttaa itse tapahtuman lisäk-
si monia muita seikkoja, muun muassa 
kuvaajan ja editoijan vaikutus lopulliseen 
videon muotoon (Silverman 2000: 47). 
Vaikka videonauhan analysointi on moni-
selitteistä, voidaan sitä kuitenkin pitää ylei-
sötilaisuuden kehittämisen näkökulmasta 
hyödyllisenä.   

Tilaisuus oli järjestetty suureen auditori-
oon, joka estää ihmisten liikkumisen ja 

sosiaalisen kanssakäymisen lähes koko-
naan. Puhujat puhuivat joko korkealta 
puhujanpöntöstä tai piirtoheittimen takaa. 
Puheenvuoroja ei jaettu, eikä liiemmin 
kysymyksiä kysytty. Näin ollen tapahtuma 
oli hyvin luentomainen, jossa ei ollut lain-
kaan vuorovaikutusmahdollisuuksia. Täl-
lainen parin tunnin tilaisuus, jossa ei voi 
kommentoida mitään, eikä liikkua mihin-
kään, ei innostanut osallistumaan.

Tapahtuman avasi kunnanjohtaja. Aloi-
tus tapahtumaan oli sikäli hyvä, että se 
antoi tiettyä arvovaltaa tapahtumalle ja 
osoitti kunnan panostusta asiaan. Kun-
nanjohtajan puheen sisältö ei kuitenkaan 
varsinaisesti liittynyt asiaan, eikä antanut 
kuulijoille kuvaa siitä, mistä tapahtumassa 
todellisuudessa oli kysymys. Kansalaispu-
heenvuoro käsitteli laajalti paikkakunnan 
ympäristöhallinnon historiaa. Puhe antoi 
kuulijalle paikallisen ja historiallisen viite-
kehyksen, mutta oli kestoltaan melko pit-
kä. Tilaisuudessa kuultiin myös konsultin 
puheenvuoro paikallisagendatyöstä yleen-
sä. Esitys jäi melko teoreettiselle tasolle, 
mitä olisi voitu lieventää peilaamalla kysy-
myksiä kunnan paikallisiin erityispiirteisiin. 
Kuntahallinnon edustajilta olisimme toi-
voneet hieman lisää kannustavuutta. Sitä 
ei lisännyt tilaisuudessa kuultu  (toivot-
tavasti) tahaton lipsahdus, että teemaryh-
mille tarjotut työskentelytilat voisivat olla 

”jopa ilmaisia”.

Aloitustilaisuuden puheet olivat osin myös 
ristiriitaisia. Puhujiksi oli valittu ihmisiä, 
joilla oli selvästi erilainen käsitys kestäväs-
tä kehityksestä. Tämä ilmeni siten, että 
puhujat osin kyseenalaistivat toistensa käsi-
tyksiä. Vaikka kestävän kehityksen sisältö 
voidaan tulkita monin eri tavoin, voisi 
tämän tyyppisessä tilaisuudessa esitettävil-
lä puheilla olla yhtenäinen linja. Näin kuu-
lija saisi aiheesta yhtenäisemmän kuvan. 
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Toisaalta on hyvä, että kuulijoille tehdään 
heti selväksi kestävän kehityksen käsitteen 
moniulotteisuus ja tulkinnanvaraisuus. 

Aloitustilaisuuksissa kannattaisi pyrkiä esi-
merkiksi siihen, että lyhyen alustuksen jäl-
keen kuulijat jaettaisiin pieniin ryhmiin, 
joissa keskustelut aiheesta voitaisiin aloit-
taa mahdollisimman pian. Paikallaan istu-
misen sijaan kuntalaiset pääsisivät heti 
osallistumaan keskusteluun. Yleensäkin 
tilaisuudet pitäisi järjestää siten, että asuk-
kaille ei tulisi ulkopuolinen olo. Asukkaille 
pitäisi jäädä mielikuva siitä, että vuorovai-

kutusta heidän ja kunnan välillä todelli-
suudessa on. Puheenvuorojen käyttäjien 
pitäisi pyrkiä vahvistamaan tätä kuvaa ja 
samalla luomaan kunnan sisäistä ”me-hen-
keä”.  

Tilaisuus kannattaisi pyrkiä järjestämään 
jossain muussa tilassa kuin suuressa audi-
toriossa. Pienemmässä tilassa vuorovaikut-
teisuutta olisi voitu rakentaa paremmin. 
Yleistä ilmapiiriä pitäisi pyrkiä saamaan 
rennommaksi ja vapautuneemmaksi, sillä 
liian pitkien puheiden kuuntelu ja paikal-
laan olo tekee tilaisuudesta kuivan.

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttami-
nen kuntayhteisöönsä on turvattu vah-
vasti Suomen perustuslaissa, kuntalaissa 
ja erityislainsäädännöissä (Osallisuushan-
ke 2001). Kunnissa vuorovaikutteista ja 
osallistavaa suunnittelua on kokeiltu  ja 
toteutettu esimerkiksi YVA-lainsäädännön 
parissa. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki 
edellyttää  osallistumis- ja vuorovaiku-
tussuunnitelmien laatimista hankkeiden 
yhteydessä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
2001). Nykyisen lainsäädännön ajaessa 
voimakkaasti osallistumista, ei sitä nor-
miohjauksella enää juurikaan voida edistää. 
Kuntalaiselle osallistuminen on vapaaeh-
toista ja osallistuminen on jokaisen henki-
lökohtainen valinta. Se on mahdollisuus, 
joka kunnan tulee tarjota, mutta osallistu-
mista ei voida keneltäkään edellyttää tai 
vaatia. 

Innostamisen näkökulmasta kunnilla ei 
ole asukkaitaan kohtaan lakisääteisiä vel-
voitteita,  vaan kyse on pikemminkin 
kuntaorganisaation vapaasta tahdosta toi-
mia kuntalaisten aktivoijana ohjelmien ja 
projektien tekoon sekä kestävän kehityk-

Kuntien mahdollisuudet asukkaiden aktivointiin
sen periaatteiden toteuttamiseen. Kunta-
laisten osallistumattomuus kuntavetoisiin 
hankkeisiin tekee innostamisen lähtökoh-
taisesti haasteelliseksi: miten päästäisiin 
yleisestä passiivisuudesta aktiivisuuteen ja 
molemminpuoleiseen innostumiseen. Seu-
raavaksi olemme paneutuneet tarkastele-
maan juuri osallistumisen ja innostumisen 
välistä suhdetta. 

Askeleet parempaan osallistumi-
seen
Matkaa osallistumismahdollisuuksien 
tarjoamisesta kestävään kehitykseen 
sitoutumiseen voidaan havainnollistaa 
kehittämiemme innostamisen portaiden 
avulla (kuva 1). Portaikossa on yksinker-
taistaen kuvattu innostumisen, osallistumi-
sen ja kestävyyteen sitoutumisen välistä 
kehityskulkua kunnan vetämissä hankkeis-
sa. Kuntalaisten innostuminen edellyttää, 
että kunta itse on innostunut asiasta. 
Portaikkoa voidaankin tarkastella myös 
kunnan näkökulmasta; miten kunta orga-
nisaationa etenee kohti kestävää kehitystä. 
Mitä korkeammalle portaikossa edetään, 
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sitä paremmin kestävä kehitys on toteutu-
nut. Portaikon askelmat eivät ole yhtä suu-
ria, sillä erityisiä ponnistuksia vaativat juuri 
siirtyminen osallistumismahdollisuuksien 
tarjoamisesta innostamiseen sekä jokaisen 
oma henkilökohtainen sitoutuminen kestä-
vään kehitykseen. Kunnan velvollisuuden 
kannustaa asukkaitaan kestävään kehityk-
seen voidaan katsoa loppuvan hankkei-
siin sitouttamiseen. Viimeinen askel vaatii 
yksilötason asenne- ja elämäntapamuutok-
sia. Yksittäisinä toimijoina osa asukkaista 
voi olla jo nyt portaikon ylimmällä tasolla 
ja näin sitoutunut kestävään kehitykseen, 
mutta yhteinen sitoutuminen on kiinni 
myös kunnan toimista. 

Osallistumisen onnistuminen vaatii koko 
toimintakulttuurin muutosta. Portaikko 
yksinään ei kerro kunnan todellisesta val-
miudesta ryhtyä vuoropuheluun kunta-
laisten kanssa. Joka tapauksessa pelkkä 
lakisääteisten osallistumismahdollisuuksi-
en takaaminen kuntalaisille ei riitä. Todel-
lisen osallistumisen takaamiseksi tarvitaan 
myös innostamista, millä tehdään  kestä-
vään kehitykseen tähtääviin projekteihin 
osallistumisesta houkuttelevaa asukkaille.  

Innostamisen myötä asukkaat saadaan 
motivoitumaan osallistumiseen ja aidosti 
sitoutumaan hankkeiden toteuttamiseen. 
Ilman asukkaiden ja kunnan kokonaisval-
taista sitoutumista hankkeilla on heikot 
mahdollisuudet onnistua. Sitoutuminen 
aluksi yksittäisiin hankkeisiin, joissa keski-
tytään muun muassa ratkomaan käytännön 
konkreettisia ongelmia, antaa paremmat 
mahdollisuudet asenne- ja elämäntapa-
muutoksille, joita kestävä kehitys onnis-
tuakseen vaatii. Kuten Laihokin (2001) 
toteaa, tuskin on muutakaan tapaa oikeasti 
sitoutua kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteuttamiseen kuin osallisuus ja osallistu-
minen. Osallistumalla sitoudumme myös 
kantamaan osan vastuusta, mistä kestäväs-
sä kehityksessä on juuri kyse.

Kunnat näyttävät sijoittuvan kestävän kehi-
tyksen työssään useimmiten portaikon 
ensimmäiselle eli lakisääteiselle portaalle. 
Parhaimmassa tapauksessa ollaan päästy 
jo vaiheeseen, jossa sitoutuminen hank-
keiden kestävän kehityksen tavoitteisiin 
toteutuu.

Kuva 1. Innostamisen portaat.
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Tarkasteltaessa kuntaa osallistajana voi-
daan myös kysyä ovatko kuntalaiset jo 
luontaisesti passiivisia toimijoita, joita kun-
nan tulisi pyrkiä osallistamaan. On kui-
tenkin perusteltua väittää, että ihmiset 
ovat lähtökohtaisesti varsin aktiivisia omaa 
arkiympäristöään koskevissa asioissa eikä 
osallistumattomuus suinkaan aina johdu 
kuntalaisten kiinnostumattomuudesta. Voi-
daankin olettaa, että syynä passiivisuuteen 

ovat tarjottujen osallistumisen ja vaikut-
tamisen keinojen huono vastaavuus asuk-
kaiden toiveisiin (Bäcklund & Korhonen 
1998: 19-20).    Olisikin tärkeää kuunnella 
asukkaiden toiveita, eikä rynnätä suinpäin 
osallistamaan asukkaita kunnan suunnitte-
lemiin asioihin. Asukkaiden mukaan saa-
minen edellyttää halua myös kuunnella 
heitä. 

On olennaista selvittää, mistä lähtökoh-
dista osallistumista määritellään. Kuntien 
nykyiset osallistamistavat luovat tietyn-
laista aktiivisuutta asukkaiden keskuudes-
sa, ja osa on siihen tyytyväinen. Kaikki 
eivät halua eivätkä näe tarpeelliseksikaan 
osallistua. Jos osallistumista kuitenkin 
lähestytään esim. vuorovaikutteisen tai 
kommunikatiivisen suunnittelun näkökul-
masta, on valitettava tosiseikka se, ettei 
totutuilla toimintatavoilla saavuteta aitoa 
ja todellista osallistumista ja sitoutumista 
(Kare ym. 1998: 57). Ongelma ei tule rat-
keamaan ilman tietoa siitä, miten kunta-
laiset todella haluaisivat osallistua ja mikä 
saa heidät innostumaan. Seuraavassa esit-
telemme tärkeimpiä kuntalaisten innosta-
mismuotoja ja -keinoja. Kyse on toisaalta 
vanhojen keinojen parantamisesta, mutta 
myös täysin uusien toimintatapojen luo-
misesta.

Tiedotusta ja vuorovaikutusta
Kuntalaisten osallistumisinnokkuuden 
edellytyksenä on  hyvä tiedottaminen. 
Tilaisuuksista ja tapahtumista tulisi tie-
dottaa riittävän aikaisin ja monipuolisin 
keinoin, jotta tavoitetaan erilaiset ihmis-
ryhmät. Jo tapahtumatiedotteen tulisi olla 
houkutteleva ja innostava. Samalla pitää 

Innostamisen työkalut
muistaa samanaikainen ja samanvertainen 
tiedottaminen ja kohtelu kaikille osapuo-
lille (Vehmas 2000: 17). Tiedottamisen 
kehittäminen asettaa uudenlaisen haas-
teen kunnan viranhaltijoille ja luottamus-
henkilöille: heidän vastuullaan on levittää 
avoimesti tietoa kansalaisille ja kehittää 
toimivimpia kanavia informaation jake-
luun ja keruuseen. Leino (2000a: 55) 
ehdottaa tiedon kanavoimista kuntahal-
linnosta asukkaille enemmän asukasyhdis-
tyksien kautta, jolloin säästetään myös 
hallinnon resursseja. Toisaalta sisäasiain-
ministeriön osallisuushankkeessa on käy-
tetty kuntalaisten innostamiskeinona jopa 
ovelta ovelle kiertämistä ja ihmisten henki-
lökohtaista kutsumista tilaisuuteen, mikä 
varmisti tiedon kulun asukkaalle (Vuorela 
& Veräväinen 2000: 42).

Laiho (2001) pitää tiedottamisen tavoittee-
na sitä, että kansalaisten toiminnan perus-
taksi tulisi pelkkien ennakkoasenteiden ja 

–luulojen sijasta tieto ja tietämys. Omak-
suttuaan perustiedot kestävästä kehitykses-
tä kuntalaisten osallistumiskynnys yleensä 
alenee ja he uskaltavat ilmaista enemmän 
mielipiteitään. Pidetään myös tärkeänä lisä-
tä asukkaiden valmiuksia hankkia itse tie-
toa (Vuorela & Veräväinen 2000: 30).
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Ylipäänsä asukkaiden osallistumisinnok-
kuuteen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka 
suuriksi he kokevat omat vaikuttamismah-
dollisuutensa. Täten osallistumisen lähtö-
kohtana on vuorovaikutteisuus ja se, että 
asukkaat kokevat heidän mielipiteillään 
olevan vaikutusta tehtäviin valintoihin 
(Kun haluat vaikuttaa... 1998: 85-86). Kun-
nan ja kuntalaisten vuoropuhelun pitää 
alkaa niin varhaisessa vaiheessa, että rat-
kaisut ovat vielä avoimia ja vaikuttamis-
mahdollisuudet todellisia (Vehmas 2000: 
27). Pelkät muodollisilta vaikuttavat osal-
listumisjärjestelyt eivät riitä herättämään 
ihmisten mielenkiintoa aiheeseen. Myös 
kansantajuisen puheen käyttämisen ja ”vir-
kamiesjargonin” välttämisen on todettu 
parantavan vuorovaikutusta asukkaiden 
ja virkamiesten välillä. Tampereella Vuo-
reksen alueen suunnitteluprosessissa huo-
mattiin, että uudenlaiset tai vaihtoehtoiset 
vuorovaikutusmenetelmät auttoivat vie-
mään eteenpäin paikalleen jumittunutta 
prosessia. Erilaisten teemaseminaarien, 
tupailtojen ja ryhmätöiden käyttäminen 
auttoivat avaamaan keskustelua ja löytä-
mään uusia näkökulmia aiheeseen (Leino 
2000a: 53).

Laiho (2001)  näkee tiedottamisen ja vuo-
rovaikutuksen pitkänä prosessina, jossa 
eri vaiheet liittyvät toisiinsa ja jatkuvasti 
annetaan palautetta osallistujille asioiden 
etenemisestä. Tätä näkemystä ei tue Kun-
taliiton paikallisagendaopas, jossa osallis-
tuminen on tulkittu vain yhdeksi vaiheeksi 
paikallisagendaprosessia (Täältä kestävyy-
teen 1997: 22). Myös Leino (2000a: 
54) huomauttaa, että osallistujat ovat 
olleet kiinnostuneita nykyistä laajemman 
palautteen saamisesta prosessin edetessä. 
Ylipäätään pidetään erityisen tärkeänä 
panostusta vuorovaikutuksen ja kommu-
nikoinnin kehittämiseen. 

Monimuotoisuutta toimintata-
poihin
Erilaiset tilanteet ja erilaiset ihmisryhmät 
vaativat erilaisia toimintatapoja, jotta ihmi-
set voivat löytää heille parhaiten sopivan 
vaikuttamis- ja yhteistyötavan (Vehmas 
2000: 28). Tulisi olla esimerkiksi mahdol-
lisuus esittää mielipiteitä myös nimettö-
mänä ja ”kasvottomana”, jos niin haluaa, 
koska monelle kynnys oman mielipiteen 
ilmaisemiseen julkisesti on korkea. Tai että 
kaikille ei sovi pullakahvikeskustelu tai 
väittelytilaisuus ja jotkut haluavat jalkautua 
kenttätöihin. Toki eri osallistumismahdol-
lisuudet tulisi mieltää myös tasavertaisina.

Niemi-Iilahdenkin (2000: 280) mukaan 
useat asukkaille tähän mennessä tarjotut 
vaikuttamiskanavat eivät ole olleet uskot-
tavia, mikä on heikentänyt suunnittelua. 
Kansalaiset mieltävät hänen mukaansa mie-
lekkäiksi toimintatavoiksi muun muassa 
kansalaiskyselyt, kaupunginosatoimikun-
nat ja internetin käyttämisen viestimenä. 
Kuntalaisia aktivoiviksi toimintatavoiksi 
on havaittu myös palautteen kerääminen 
osallistujilta, tiedotus- ja keskustelutilaisuu-
det, ryhmätyöskentely, tapahtumat, tempa-
ukset ja seminaarit. Yhteisiä piirteitä näille 
toimintamuodoille ovat talkoomainen toi-
minnallisuus ja asukaslähtöisyys (Vuorela 
& Veräväinen 2000: 36). Helsingin yleis-
kaavatyössä kokeiltiin vuonna 1997 täy-
sin uutena osallistumistapana asukkaiden 
ideakilpailua. Lopulta melko suuren suo-
sion saavuttanut kilpailu koettiin hyväksi 
toimintatavaksi asukkaiden tuomiseksi 
mukaan suunnitteluun jo prosessin ideoin-
tivaiheessa (Kare ym. 1998: 27-29). Sisäasi-
ainministeriön osallisuushankkeessa taas 
on saavutettu hyviä osallistumistuloksia 
viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden 
jalkautuessa asukkaiden pariin (Vuorela & 
Veräväinen 2000: 30).
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Huonosti organisoitu osallistuminen voi 
vesittää hyvänkin idean. Jos esimerkiksi 
teemaryhmätyössä käsitellään vain valmiik-
si tehtyjä runkoja, ryhmä ei yleensä pääse 
konkreettiseen toimintaan asti. Toiminnas-
ta tulee näin helposti liian virkamiesmäistä, 
mikä ei välttämättä kiinnosta kansalaisia. 
Luottamushenkilöiden mukanaolo erilai-
sissa teemaryhmissä voi olla hyvä asia. 
Mikäli asioiden käsittely kuitenkin lipsuu 
puoluepolitiikan puolelle, osa kansalaisista 
voi kaikota. Kansalaisjärjestötoimintaan 
perehtynyt haastateltu mainitsi myös, että 
yhdeksi tehokkaaksi vaikuttamiskeinoksi 
on koettu ”lievän kansalaistottelematto-
muuden ja päättäjien kanssa keskustelun 
yhdistäminen”.

Puhtia paikallisuudesta 
Asukkaita on saatu mukaan toteuttamalla 
kestävää kehitystä paikallisesti ja asukas-
lähtöisesti. Ihmiset innostuvat lähiym-
päristönsä konkreettisesta kehittämisestä, 
kuten esimerkiksi kevyen liikenteen mah-
dollisuuksien parantamisesta, ja kokevat 
näin pystyvänsä muuttamaan toimintaan-
sa käytännössä kestävämmäksi. Kajaanin 
tapauksessa on havaittu asukkaiden innos-
tuneen enemmän pienten ja paikallisten 
toimenpiteiden toteuttamisesta kuin laajo-
jen strategisten linjausten teosta. Tällöin 
he saattavat myös helpommin löytää juu-
ri itseään kiinnostavat asiat ja toimia nii-
den puolesta, kuten Kajaanin kokemukset 
osoittavat. Toisaalta pitäisi muistaa kestä-
vän kehityksen luonne globaaleja ongel-
mia ja paikallista toimintaa yhdistävänä 
tekijänä. 

Vaikean asian, kuten kestävän kehityksen, 
havainnollistamisen ymmärrettävään muo-
toon on nähty helpottavan ihmisten pureu-
tumista aiheeseen. Kestävän kehityksenkin 
havainnollistamiskeinoina voidaan käyttää 

vaikkapa yhteisiä kenttähavaintoja tai mie-
likuvapiirustuksia (ks. Kun haluat vaikut-
taa... 1998: 41). Laihon (2001) mielestä 
asukaslähtöisen toiminnan perustana voi-
daan myös pitää sitä, että kunnan on turha 
tarjota innostumisen porkkanoita asuk-
kaille, jos se ei tosissaan aio ottaa huo-
mioon heidän näkemyksiään. Kuntalais-
osallistumisen kannustimena on tällöin se, 
kuinka paljon tilaa ja vaikuttavuutta luotta-
mushenkilöt ja viranhaltijat haluavat antaa 
osallistujille ja millaisia toimintamalleja he 
käyttävät. Osallistumisella täytyy aina olla 
selkeä yhteys käsiteltävään asiaan.

Avoimuus avainkysymyksenä 
Osallistumisen onnistuminen perustuu 
asukkaiden luottamukselle kuntahallintoa 
kohtaan. Jo asukkaiden ja kuntahallinnon 
asenteet ja ennakkoluulot projektin teemo-
ja tai työskentelytapoja kohtaan saattavat 
hidastaa tavoitteiden saavuttamista (Vuo-
rela & Veräväinen 2000: 35). Nykymaail-
ma on muuttunut nopeatempoisemmaksi 
ja elää aivan eri syklissä kuin perinteinen, 
hidastempoinen byrokratiamaailma. Kan-
salaiset ovat huomanneet, ettei nykyinen 
hallintokoneisto pysy nykypäivän vauh-
dissa ja epäluottamus sitä kohtaan on 
lisääntynyt. Tarvitaankin uusia malleja ja 
muuntumiskykyä sekä nopeaa reagointia, 
jotta kansalaisten luottamus kuntahallin-
toon palautuu (Laiho 2001).

Suomessa poliittiset päättäjät ovat yleensä 
näkymättömissä eikä kunnallinen itsehal-
linto personoidu. Laihon (2001) mielestä 
kansalaiset kuitenkin antaisivat suuren 
merkitys sille, että päättäjillä olisi ”kasvot”. 
Tämä helpottaisi lähestymistä ja omien 
mielipiteiden esille tuomista. Lisäksi Leino 
(2000a: 56) muistuttaa, että avoimuuteen 
kuuluu myös muun muassa median esittä-
män mahdollisesti virheellisen tiedon kor-



53

jaaminen, jolloin asukkaiden luottamus 
kuntahallintoon lisääntyy. Eräs haastatel-
luista kaipasi myös enemmän mahdol-
lisuuksia visioinnille. Hänen mukaansa 

”kylmien realiteettien” lyöminen heti pöy-
tään tappaa helposti asukkaiden innokkuu-
den. Lisäksi hän on huomannut kunnissa 
asenneongelmaa ympäristöasioita koh-
taan.

Kuntalaisille tulee agendaprosessissa tarjo-
ta todellisia vaihtoehtoja. Vaihtoehtoisuu-
den idea hämärtyy, jos projektin vetäjät 
tietävät jo etukäteen mitä tehdään ja vaih-
toehtoja laaditaan vain siksi, että niitä pitää 
lain tai ajan hengen mukaan olla. Karsitut 
vaihtoehdot on aina perusteltava osallis-
tujille niin, että kaikki ymmärtävät niiden 
toteuttamisen mahdottomuuden (Vehmas 
2000: 28).
 
Ajoitus kohdalleen 
Myös pienemmät yksityiskohdat, kuten 
osallistumistilaisuuksien ajoitus, vaikut-
tavat selvästi kansalaisten osallistumis-
halukkuuteen. Esimerkiksi tilaisuuksien 
ajankohdat ja aikataulut olisi hyvä jär-
jestää osallistujajoukolle mahdollisimman 
sopiviksi. Eräs haastatelluista oli huoman-
nut, että hänen kuntansa agendatilaisuu-
det pidetään pääsääntöisesti virka-aikana, 
jolloin useimmat asukkaista ovat työssä. 
Toisaalta asukkailla saattaa olla toteutta-
misaikataulusta erilainen käsitys kuin hal-
linnolla (Vuorela & Veräväinen 2000: 35). 
Asukkaat saattavat esimerkiksi kuvitella 
kestävän kehityksen toimenpiteiden ole-
van hyvinkin nopeasti toteutettavissa.

Asukkaiden osallistumisaktiivisuuden tur-
vaamisen kannalta sekä kiire että liian pit-
kät suunnittelutauot ovat yleensä huonoja 
vaihtoehtoja: kiireessä asukkaat eivät ehdi 
mukaan ja pitkän tauon aikana asiat jo 

unohtuvat. Molempia aikatauluvaihtoehto-
ja voidaan pitää myös tahallisina näennäis-
osallistumisen keinoina, jotka saattavat 
nakertaa kansalaisten luottamusta suunnit-
teluprosessiin ja laskea osallistumisintoa 
(Vehmas 2000: 25).

Toimintatapoja tulisi kehittää osallistujien 
toivomuksien mukaan: toiset kaipaavat 
heti käytännön toimintaa, kuten kenttätut-
kimuksia ja toiset perehtyä ensin aiheeseen 
kirjallisesti. Osa voi kokea osallistumisen 
ohjelmatyöhön mielekkääksi, osa puoles-
taan kaipaa konkreettista tekemistä. Esi-
merkiksi Ahvenanmaalla pääpainoa ei ole 
pantu ohjelman laatimiselle, vaan kestä-
vää kehitystä on pyritty konkretisoimaan 
mahdollisimman pitkälle.  

Kampanjoinnilla kestävyyteen 
Ahvenanmaalla
Ahvenanmaalla paikallisagendaa hoitaa 
Natur och Miljö -ympäristöjärjestö. Onnis-
tuneen osallistumisen taustalla lienee pie-
nen, tavallaan suljetun saariston luoma 

”me-henki”, jonka ansiosta kaikki pyrkivät 
puhaltamaan yhteen hiileen. Tilanteessa, 
jossa kaikilla on suunnilleen samanlaiset 
lähtökohdat ja läheiset välit kanssaihmisiin, 
on helppoa osallistua yhteisten asioiden 
hoitoon. Ahvenanmaalla osallistumisen 
kynnystä on laskettu entisestään järjestä-
mällä erilaisia pienimuotoisia tapahtumia 
aiheen ympärille. Kestävää kehitystä on 
pyritty pitämään ajankohtaisena teemana 
jatkuvalla yhteistyöllä paikallisten tiedotus-
välineiden kanssa. Vaikka osallistumiseen 
ei raha suoranaisesti vaikutakaan, niin toi-
mintaa helpottaa suhteellisen suuri budjet-
ti, joka luo mahdollisuuksia tapahtumien 
järjestämiseen ja ihmisten palkkaamiseen.

Kestävää kehitystä on lähdetty tekemään 
tutuksi asukkaille suoraan konkreettisten 
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toimien kautta. Esimerkiksi saaristoa vai-
vaavaa leväongelma on tuotu tehokkaasti 
ihmisten tietoisuuteen ja sen ongelman 
ympärillä on tehty tuloksekasta kampanja-
työtä. Kampanjointia on suunnattu myös 
Ahvenanmaata kesäisin kansoittaville turis-
teille, joilla on ratkaiseva rooli ajatellen 
saariston ravinnekuormitusta. Esimerkiksi 

”Skiter du Östersjön?” –nimisen kampan-
jan tarkoituksena kertoa pienveneilijälle 
kaikki mahdolliset kemiallisten käymälöi-
den tyhjennyspaikat koko Ahvenanmaan 
saaristossa. Ahvenanmaalaisia on kannus-
tettu Itämeren suojeluun myös Itämeri-
rakkauskirjeiden kirjoittamiskampanjalla. 
Kirjeiden kirjoittamisen ajatuksena oli, 
että jos kirjoittaa jonkun lupauksen Itä-
meren puolesta, sen saattaa myös pitää 
paremmin. Ensimmäisenä vuonna kirjeitä 
palautettiin agendatoimistoon 400 ja toi-
sena 200 kappaletta (Åbonde-Wickström 
& Stenroos-Fagerström 2001).

Toiseksi isommaksi ongelmaksi Ahve-
nanmaalla koetaan yksityisautoilun kasvu. 
Tähänkin ongelmaan on pureuduttu kam-
panjalähtöisesti. Kuntien virkamiehille jär-
jestettiin kilpailu siitä, ketkä käyttävät 
enemmän kevyenliikenteen keinoja pääs-
täkseen kokouspaikalle. Näin kuntien vir-
kamiehet näyttivät mallia myös tavallisille 
asukkaille ja tekivät auton käyttämisen 
vaihtoehtoja tunnetuksi (Åbonde-Wick-
ström & Stenroos-Fagerström 2001).                                                          

Juuri yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuu-
den voima on se, mitä muidenkin kuntien 
pitäisi pystyä lisäämään. Monissa kunnis-
sa asukkaat eivät ole samalla tavalla sitou-
tuneita kuntaansa kuin ahvenanmaalaiset. 
Toisaalta muissa kunnissa ei olla Ahve-
nanmaan lailla eristäytyneitä, joten ahve-
nanmaalaisten sitoutumista voidaan pitää 
osaksi  maantieteellisistä seikoista johtuva-
na. Kampanjoinnilla aktiivisesti mukaan 

saatujen asukkaiden määrä on kuitenkin 
melko pieni (Åbonde-Wickström & Sten-
roos-Fagerström 2001). Näin ollen Ahve-
nanmaan osallistumismallia voi kritisoida 
hieman yksipuoliseksi. Se ei ota huomioon 
asukkaita, joita ei kampanjahenkinen toi-
minta kiinnosta. Toisaalta ohjelman puute 
voi  johtaa myös tietynlaiseen suunnittele-
mattomuuteen, jolloin yhteinen linja eril-
listen kampanjoiden väliltä on vaarassa 
kadota.

Ahvenanmaan agendatoimistolla on oma 
internet-sivusto, joka esittelee ja havain-
nollistaa kestävää kehitystä monipuolises-
ti. Myös toimiston työntekijät esitellään 
sivuilla kuvien kera (Agenda 21 på Åland 
2001). Tätä voidaan pitää yhtenä keinona 
henkilöidä kestävää kehitystä ja ikään kuin 

”antaa asialle kasvot”. Vastaavaa tyyliä voi 
havaita käytetyn ruotsalaisessa kestävän 
kehityksen työssä, esimerkiksi Solnan kau-
pungin agenda 21 -ohjelmassa (För ett håll-
bart Solna 1998). Suomessa taas voidaan 
toisinaan havaita virkamiesten katoamis-
ta näkymättömiksi hallintokoneiston sei-
nän taakse, kun kansalaiset nimenomaan 
kaipaisivat virkamiehen konkreettista koh-
taamista ja vuorovaikutusta tämän kanssa 
(Laiho 2001).

Toiveet tulevaisuudessa – oppi-
misprosessilla tulosta
Kuntaorganisaatiossa osallistumisen innos-
tamistapojen kehittymisessä on Laihon 
(2001) mukaan kyse kokonaisvaltaisesta 
oppimisprosessista ja valmiudesta asettaa 
totuttuja tapoja kyseenalaisiksi. Aiemmin 
kuntahallinnon toimiin ei kuulunut kansa-
laisten näkökulman huomioonottaminen 
ja koska henkilöstö vaihtuu vähitellen, on 
asennemuutosprosessikin hidas eikä het-
kellinen muutos. Lisäksi sekä kestävä kehi-
tys että osallistuva suunnittelu ovat uusia 
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asioita eivätkä kansalaisetkaan innostu niis-
tä hetkessä. 

Tällä hetkellä on muotia puhua osallistu-
misesta ikään kuin se olisi jonkinlainen 
oikotie onnelliseen tulevaisuuteen ja kestä-
vämpään kehitykseen (Kare ym. 1998: 56). 
On totta, että sekä onnistunut osallistami-
nen että osallistuminen ovat mitä toivotta-
vampia keinoja edistää kestävää kehitystä, 
koska koko kestävän kehityksen toteutu-
minen on viime kädessä kiinni ihmisistä 
itsestään.  Muutokset parempaan suun-
taan eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä, 
vaan tarvitaan pitkäjänteistä ja koordinoi-
tua työtä asetettujen tavoitteiden saavutta-
miseksi.

Vehmaksen (2000) mukaan kuntien tämän 
hetkisessä toimintakulttuurissa voi olla 
havaittavissa myös niin sanottujen pika-
voittojen tavoittelua, jolloin tulosten tulisi 
näkyä heti tai muuten prosessi katsotaan 
epäonnistuneeksi ja siitä luovutaan. Tätä 
ei voi katsoa oikeaksi toimintatavaksi kes-
tävän kehityksen ja osallistumisen tavoitte-
lussa. Kunkin kunnan on itse muokattava 
toimintakulttuuriaan kuntalaisten koh-
taamiseen omista paikallisista lähtökoh-
distaan (Vehmas 2000: 27). Eräänä 
edellytyksenä toimintatapojen muutoksel-
le ja uusien käytäntöjen vakiintumiselle on 
viranhaltijoiden työtehtävien kehittäminen 
muun muassa koulutuksen avulla (Vuore-

la & Veräväinen 2000: 84). Niemi-Iilahti 
(2000: 278) näkee yhdeksi paikallisagenda-
prosessien tähän mennessä tuottamaksi 
innovaatioksi kansalaisfoorumit, jotka par-
haimmillaan kiinnittävät kansalaiset uudel-
la tavalla mukaan prosessiin.

Nykyisestä passiivisuudesta huolimatta 
näyttää siltä, että kansalaisten osallistu-
misaste on tulevina vuosina kasvamassa. 
Tämä edellyttää kuitenkin määrätietoista 
työtä mielekkäiden osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksien sekä vuorovai-
kutuksen luomiseksi (Niemi-Iilahti 2000: 
279-280). Osallistavan hallintokulttuurin 
perinne on kunnissa vielä ohut, mutta se 
vahvistuu koko ajan.

Laajemmin esimerkiksi Euroopan Unio-
nin tasolla osallistuminen on vasta nouse-
massa merkittäväksi kysymykseksi. Suomi 
näyttää olevan tässä tilanteessa ajan her-
molla, sillä olemme jo tiedostaneet osallis-
tumisen ja kansalaisyhteiskunnan tarpeet. 
Osallistumiskehityksessä on nähtävissä 
niin voittajia kuin häviäjiä. Häviäjiksi jäi-
sivät menneen maailman valtasuhteissa 
pitäytyvät toimijat, jotka sulkeutuvat ja har-
rastavat ”sulle-mulle” -tyyliä, mitä ei enää 
pidetä hyväksyttävänä. Laajasti katsottu-
na yksilövaiheen jälkeen yhteisöllisyys on 
jälleen korostumassa ja hallintopohjainen 
suunnittelu on antamassa tietä kansalaisyh-
teiskunnalle. (Laiho 2001)

Yleinen käsitys tuntuu olevan, että ihmiset 
ajattelevat usein ”tässä ja nyt” –tavalla, ja 
osallistuvat mielummin projekteihin, joi-
den tulokset näkyvät melko pian. Kauem-
mas tulevaisuuteen vaikuttavat asiat eivät 
kiinnosta ihmisiä läheskään yhtä paljon. 
Syynä tähän voidaan pitää tiedon puutet-

Kaikki joukolla jäätä särkemään
ta; ihmiset eivät käsitä pitkän aikavälin 
suunnittelun tärkeyttä kestävän kehityksen 
työssä. Ihmisille on siis tarjottava enem-
män tietoa kestävän kehityksen päämääris-
tä. Näin laajennetaan yleistä näkövinkkeliä 
ja saavutetaan parempi ymmärrys pidem-
mälle tulevaisuuteen sijoittuvien asioiden 
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tärkeydestä. Kun asukkaiden tietoisuus 
asioista kasvaa, paranevat samalla osal-
listumisen potentiaaliset mahdollisuudet. 
Käsitteistä perillä oleva ihminen oletetta-
vasti innostuu helpommin osallistumaan, 
eikä voi vedota ainakaan omaan tietä-
mättömyyteensä. Osallistumattomuudes-
ta tulee siten  tietoisuuden kasvun myötä 
yksilön henkilökohtainen valinta. Osallis-
tumisen pelisäännöistä tulisi myös sopia 
yhdessä riittävän aikaisin. Näin osallistu-
jat saisivat realistisen kuvan mahdollisuuk-
sistaan vaikuttaa ja säästyttäisiin ikäviltä 
yllätyksiltä.  Toisaalta on myös tärkeää, 
että ihmisille tarjotaan jotain konkreettis-
ta, johon tarttua. Todellisten saavutusten 
ei tarvitse olla mullistavia, vaan tärkeintä 
olisi luoda asukkaille hyvä mieli ja tunne 
heidän oman osallistumisensa tärkeydestä 
paikallisella tasolla.

Uudet ja innostavammat toimintatavat 
ovat yksi edellytys kuntalaisten aktivoimi-
selle. Esimerkiksi internetistä odotetaan 
yhä merkittävämpää kansalaisten osallistu-
mis- ja tiedon hankintakanavaa. Sen etui-
hin kuuluu käytön nopeus ja helppous, 
mahdollisuus ilmaista mielipiteitä lähes 
reaaliajassa sekä lisääntyvät käyttömahdol-
lisuudet. Toisaalta internet on vielä niin 
uusi viestintäväline, että vasta nuoret ja 
hyvin koulutetut ovat harjaantuneet sen 
käyttäjiksi. Näin ollen sitä ei toistaiseksi 
voida pitää tasapuolisena osallistumisväylä-
nä. Ahvenanmaalla on pyritty tuomaan 
ihmisille kestävää kehitystä erilaisilla ruo-
honjuuritason kampanjoilla. Kun teemat 
ovat asukasläheisiä ja lähtevät paikallisis-
ta lähtökohdista, näyttävät kampanjat ole-
van tehokas keino saavuttaa paikallisten 
asukkaiden mielenkiinto. Tätä keinoa voi-
si kokeilla enemmän myös muuallakin 
Suomessa.

On myös muistettava, että uudet toimin-

tatavat eivät välttämättä ole parempia 
tai yhtä hyviä kuin vanhat. Niitä pitäisi 
pystyä arvioimaan kriittisesti ja tarvitta-
essa muuttamaan ja muokkaamaan kes-
ken hankkeenkin. Jos osallistumistavat on 
suunniteltu tiukasti etukäteen eikä niissä 
olla tarvittaessa joustavia, ei lopputulos 
yleensä ole kovin innostava ja asukkaita 
sitouttava. Voidaan pohtia asukkaiden otta-
mista mukaan osallistumistapojen suunnit-
teluun, jotta saavutettaisiin mielekkäitä ja 
tarvittaessa joustavia toimintatapoja ja sen 
myötä voimakkaampaa asukkaiden sitou-
tumista. 

Olemme artikkelissamme käsitelleet innos-
tamista kunnan näkökulmasta. Voitaisiin 
myös ajatella, että Ahvenanmaan mallin 
mukaan joku muu organisaatio kuin kunta 
innostaisi kansalaisia kestävän kehityksen 
pariin. Esimerkiksi ympäristöjärjestö saat-
taisi olla kuntaa ihmisläheisempi organi-
saatio ja saada enemmän ihmisiä mukaan. 
Monilla saattaa olla ennakkoluuloja tai 
epäluottamusta kuntahallintoa kohtaan, 
esimerkiksi koetun byrokraattisuuden joh-
dosta. Kansalaisjärjestötoiminnan huo-
nona puolena voidaan nähdä jäsenten 
vähäisyys ja toiminnan vapaaehtoisuus. 
Jos kansalaisjärjestöistä muodostuu mer-
kittävä linkki kansalaisten ja kunnan välil-
lä, niin miten voidaan taata järjestöihin 
kuulumattomien tasavertainen mahdolli-
suus osallistua?  Mielestämme on kuiten-
kin tarpeellista, että kunta ottaa kestävän 
kehityksen tehtäväkseen, koska sillä on 
paremmat edellytykset toimia.

Jos asukkaat eivät heti osallistu kestävän 
kehityksen työhön, saattaa kunnille tulla 
houkutus tehdä paikallisagendaohjelman-
sa itse, ilman asukkaiden panosta. Tämä 
voisi vaikuttaa kunnan kannalta helpolta 
ja nopealta ratkaisulta, mutta ilman asuk-
kaiden mukanaoloa kestävän kehityksen 
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päämääriä ei saavuteta. Kestävän kehityk-
sen kannalta on siis hyvin tärkeää, että 
kunnissa panostetaan ihmisten innostami-
seen ja mukaan saamiseen. Ilman asuk-
kaiden antamaa panosta kestävä kehitys 
kompastuu jo portaiden ensimmäiseen 
askelmaan. 

On selvää, että osallistaminen ja innos-
taminen lisäävät kunnan viranhaltijoiden 
työtaakkaa, koska ideat projektiluonteises-
ta työstä tulisi haudata ja pyrkiä jatkuvaan 

kehittämiseen sekä uusien mahdollisuuk-
sien kokeilemiseen. On kuitenkin syytä 
miettiä, mitä etuja asukkaiden mukaansaa-
minen tuo tullessaan: muun muassa uudet 
ideat ja laaja-alaisempi kestävän kehityk-
sen huomiointi ovat varmasti seikkoja, joi-
ta voidaan pitää ponnisteluiden arvoisina. 
Innostamisen päämääränä kunnissa tulisi-
kin olla nykyisten ja tulevien kuntalaisten 
pysyvä sitouttaminen kestävään elämänta-
paan.
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5. Paikallisagendat ja kestävä kehitys  

Mikko Routala

Kestävän kehityksen toimintaohjelmia eli paikallisagendoja on tehty jo yli 200 
suomalaisessa kunnassa. Toimintaohjelmien luonne ja sisältö vaihtelevat pal-

jon. Artikkeli analysoi valmiiden toimintaohjelmien sisältöä ja jäsentää sitä kautta 
Suomen kuntien kestävän kehityksen tulkintoja. Artikkeli esittelee ohjelmien 
luonnetta, yleisimmin esiintyviä teemoja, kestävän kehityksen eri ulottuvuuksille 
annettua painoarvoa sekä kuntalaisille annettua roolia. Ohjelmat jäsennellään 
kolmeen ryhmään, joista erityistä huomiota kiinnitetään muutoksen agendoihin. 
Nämä ovat toimintaohjelmia, jotka täyttävät Rion Agenda 21 –dokumentin hen-
gen. Artikkeli pohjautuu suunnittelumaantieteen pro gradu tutkielmaan (Routala 
2001).
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Kuntien paikallisagenda 21 –ohjelmat ovat 
Rion konferenssin alulle saattaman proses-
sin tuloksena syntyneitä toimintaohjelmia. 
Ne on laadittu kunkin kunnan paikallisa-
gendaprosessin suunnan ja luonteen mää-
ritteleviksi asiakirjoiksi, joissa asetetaan 
prosessille tavoitteet ja määritellään nii-
den saavuttamiseksi toimenpiteet. Osaan 
ohjelmista sisältyy tai ne muodostavat kun-
nan kestävän kehityksen politiikan, osa 
puolestaan ohjelmallistaa jo olemassa ole-
vaa kunnan kestävän kehityksen politiik-
kaa tai strategiaa. Muutamissa ohjelmissa 
Rion paikallisagendan ajatuksen sovelta-
minen on mainittu vain viitteellisenä asia-
na ja joissakin ohjelmissa sitä ei mainita 
ollenkaan.

Kuntaliiton kyselyn (2001) perusteella Suo-
messa oli laadittu 107 ohjelmaa toukokuu-
hun 2001 mennessä (kuva 1). Aineistoon 
saatiin mukaan 102 kuntakohtaista ja seu-
dullista paikallisagendaohjelmaa. Ne katta-
vat 211 eli lähes puolet Suomen kunnista. 
Kolme neljästä ohjelmasta on laadittu 
peruskunnassa. Viidesosa ohjelmista on 
puolestaan seudullisia hankkeita. Vajaassa 
viidessä prosentissa ohjelmista oli tehty 
edellisistä poikkeavaa ohjelmatyötä esimer-
kiksi kansalaisjärjestöjen tai paikallisen 
ympäristökeskuksen johdolla. Ohjelmista 
enemmän kuin 50% on hyväksytty kunnan 
valtuustossa, 20% odotti vielä hyväksyn-
tää. Kahta ohjelmaa ei hyväksytä lainkaan 
ja kahdeksan oli vielä luonnoksen asteel-
la. Lopuissa ohjelmista hyväksynnästä ei 
ollut selvää mainintaa.  

Paikallisagendaohjelmansa tutkimusta var-
ten lähettäneistä kunnista 10 on nimennyt 
omansa muuksi kuin paikallisagendaksi. 
Mukana on ympäristöohjelmia, ympäris-

Paikallisagendat aineistona
töterveysohjelmia, yksi kuntaorganisaati-
on sisäinen paikallisagendaohjelma sekä 
kaksi ympäristöhallintajärjestelmää. Muka-
na on myös yksittäisen Leader-hankkeen 
ohjelma, joka kulkee nimellä paikallisa-
genda 21. Eräs vaihtoehto olisi ollut raja-
ta kyseiset ”ei-agendat” kokonaan pois 
aineistosta. Mielestäni on kuitenkin hedel-
mällisempää saada käsittelyyn kaikki ne 
asiakirjat, jotka kunnissa mielletään kestä-
vän kehityksen ohjelmiksi. Tutkimuksessa 
ovat siten mukana ohjelmat, jotka kunnat 
ovat itse ilmoittaneet paikallisagendoiksi 
Kuntaliiton kyselyyn vastatessaan (Kunta-
liitto 2001).  

Ohjelmien sisällön laajuus vaihtelee kun-
nittain suuresti. Joissakin ohjelmissa kes-
tävään kehitykseen liittyviä seikkoja on 
selitetty hyvinkin laajasti ja perusteltu 
mm. kirjallisuuslähteiden tai kansainvälis-
ten sopimusten avulla. Joissakin ohjelmis-
sa työn taustalla olevasta viitekehyksestä 
ei mainita sanallakaan. Eräissä ohjelmissa 
tavoitteet ja toimenpiteet on esitetty yksin-
kertaisen luettelon muodossa, toisissa 
käsittely on laajempaa ja yleisemmällä stra-
tegian tasolla. 

Ohjelmat ovat kovin erilaisia myös fyy-
siseltä ulkoasultaan. Muutama ohjelma 
muodostuu useammasta kirjapainossa pai-
netusta nelivärisestä osasta, joissa kuvataan 
perinpohjaisesti kunnan paikallisagenda-
työn taustat, politiikka ja toiminnan luon-
ne. Muutamassa ohjelmassa on liitteenä 
myös laajahko artikkelikokoelma. Osa 
ohjelmista on puolestaan parin kolmen 
kopioidun arkin laajuisia aloitteita. Joukos-
sa on myös seinäjuliste, oppaita, kalen-
tereita ja sanomalehden muotoon tehty 
ohjelma. Yksi ohjelmista oli saatavissa 
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vain tulostamalla internetistä.

Ohjelmien kieli on myös kirjavaa. Osassa 
niistä on käytetty perinteistä virastojargo-
nia, jossa sanotaan paljon mutta ei luvata 
mitään. Joissain ohjelmissa kieli puoles-
taan on hyvinkin kevyttä ja kansantajuista. 
Ylä-Savon kuntien ohjelma turhia jäykis-
tele kestävän kehityksen määritelmässään 

”siemenperunat säästetään ja kaveria ei 
jätetä!”  Kansantajuisuutta edustaa myös 

”paikallisagentti Keke Jyvänen”, jonka kes-
täviin seikkailuihin Jyvässeudun asukas kut-
sutaan mukaan. Suuri osa ohjelmista on 
toimitettu kunnan tai kun-
tayhtymän hallinnon toi-
mesta, mutta muutamaa 
on koostettu asukas- ja 
jopa koululaisvoimin. 

Toimintaohjelmissa pitäy-
tyvään analysointiin sisäl-
tyy ongelma, ainakin jos 
tarkoitus on selvittää 
toden ja epätoden suhdet-
ta ohjelmien ja reaalimaa-
ilman välillä. Ohjelmien 
tekstin ja todellisuuden 
yhteys jää kyseisessä aineis-
tossa vääjäämättä epäsel-
väksi, koska ohjelmien 
antamien tietojen paikkan-
sapitävyyttä ei voi todeta 
niistä itsestään. 
Tuoreimman paikallisagen-
datutkimuksen tehnyt Lii-
sa Häikiö (2000: 27) toteaa, 
että ohjelma-asiakirjoista 
koostuvan aineiston perus-
teella ei voi sanoa, mitä 
ohjelmat merkitsevät käy-
tännössä. Eräs keino sel-
vittää perinpohjaisemmin 
ohjelmien ja reaalimaail-
man suhdetta olisi hank-

kia lisätietoa kentältä esim. haastattelujen 
avulla. Siihen ei kuitenkaan tässä yhtey-
dessä ollut  mahdollisuutta. Käsillä ole-
van aineiston perusteella ei myöskään 
ohjelmien valmisteluprosessista voi tehdä 
kovinkaan laajoja johtopäätöksiä. Osaan 
ohjelmista prosessin vaiheet on kirjattu 
hyvinkin tarkasti, osaan ei ollenkaan, joten 
lisäselvitysten tekeminen olisi tässäkin vält-
tämätöntä. Myöskään ohjelmien toteutu-
mista ei aineiston perusteella voi arvioida. 
Aineisto kuitenkin antaa kattavan kuvan 
siitä, miten Suomen kunnat ovat kestävää 
kehitystä tulkinneet. 

Kuva 1. Paikallisagendatilanne Suomessa vuonna 2001
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Kuten luvussa 2 todettiin, kestävän kehi-
tyksen työ on painottunut kuntien hallin-
nossa ympäristösektorille. Myös kestävän 
kehityksen ohjelmien teemat painottuvat 
selvästi ekologisen kestävyyden alueelle, 
sillä kaksi kolmesta aineiston ohjelmista 
käsittelee kestävää kehitystä ensi sijassa 
ekologisena kysymyksenä. Ohjelmien 
tavoitteiden pääpaino on ympäristönsuo-
jelussa. Myös maankäytön ja kaavoituk-
sen sekä liikenteen suunnittelun teemat 
nousevat vahvasti esiin. Rakentamiseen 
ja asumiseen liittyviä tavoitteita asetetaan 
vajaassa puolessa ohjelmista. Kulttuuriym-
päristöön ja –perintöön kohdistuvia suoje-
lullisia ja säilyttäviä tavoitteita on reilussa 
puolessa ohjelmista.

Ohjelmissa yleisimmin esiintyvä teema on 
ympäristökasvatus ja –valistus. Erityisesti 
lasten ja nuorten asenteisiin vaikuttamis-
ta pidetään tärkeänä ja noin 90 prosenttia 
ohjelmista mieltääkin tulevaisuuden ole-
van nuorissa. Toimintatavoista selvästi 
yleisin on ympäristöaiheiden ottaminen 
mukaan päiväkotien ja koulujen opetuk-
seen. Se on samalla tyypillisin keino lisätä 
ympäristötietoisuutta, joka on teemana 
myös lähes kaikissa ohjelmissa. Muita 
keinoja ympäristötietoisuuden parantami-
seksi ovat esimerkiksi ekotiimitoiminta, 
koulutustilaisuudet ja kuluttajaneuvonta. 
Kulutukseen ja ihmisten kulutustottumuk-
siin liittyvät seikat ovat mukana runsaas-
sa kolmanneksessa ohjelmia. Kuntalaisten 
arvojen ja asenteiden merkitys kestävän 
kehityksen edistäjänä tunnistetaan ja nii-
den parantaminen asetetaan tavoitteeksi 
45 prosentissa ohjelmia. Paikallisagenda-
työstä tai -ohjelmasta tiedottaminen on 
kirjattu omaksi tavoitteekseen 60 prosent-
tiin aineiston ohjelmista. 

Ohjelmien teemat
Sosiaalista kestävyyttä on käsitelty laajem-
min vain joka kolmannessa ohjelmassa. 
Yleisimmin käsiteltyjä teemoja ovat syrjäy-
tymisen problematiikka sekä turvallisuu-
teen liittyvät seikat. Myös ikääntymiseen 
ja vanhusten asemaan liittyviä kysymyksiä 
ohjelmissa käsitellään. Muita sosiaalisen 
kestävyyden tavoitteita ohjelmissa ovat 
mm. vammaisten asema yhteiskunnassa 
sekä päihteiden vastainen työ. Kuntalais-
ten suunnitteluun osallistumisen paran-
taminen on tavoitteena alle puolessa 
ohjelmista. Osallistuminen, kuten muukin 
sosiaalisen kestävyyden käsittely, korostuu 
kestävän kehityksen laajasti tulkitsevissa 
ohjelmissa. 

Talous terminä on esillä neljäsosassa ohjel-
mia. Noin 70 ohjelmassa sitä ei mainita 
ollenkaan tavoitteiden tai toimenpiteiden 
asettelussa, sen enempää kuin ohjelman 
toteutuksen resurssoinnissakaan. Talou-
delliset realiteetit ovat kuitenkin kaikkien 
ohjelmien taustalla, eikä taloudellista kestä-
vyyttä käsittelevien teemojen puuttuminen 
tarkoita välttämättä talouden sivuuttamis-
ta (vrt. Häikiö 2000: 27). Ohjelmissa, jois-
sa taloudellista kestävyyttä käsitellään, on 
käsittelyn laajuus suppeampaa kuin ekolo-
gisen tai sosiaalisen kestävyyden käsittely. 
Yleensä taloudellinen kestävyys mielletään 
kestäväksi kuntataloudeksi, jota ekolo-
ginen kestävyys tukee. Hyvin hoidettu 
ympäristö lisää asukkaiden viihtyvyyttä 
tai antaa esimerkiksi mahdollisuuksia eko-
matkailuun ja tuo siten lisätuloja kuntaan. 
Laadukas ympäristö lisää myös kunnan 
vetovoimaa yritysten sijoittumisessa ja 
uusien veronmaksajien kotipaikkana. Toi-
nen tapa nähdä taloudellinen kestävyys 
on vakaa kuntatalous, joka mahdollistaa 
kestävän kehityksen. Vakaa talous antaa 
mahdollisuuden investoida inhimilliseen 
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ja ekologiseen pääomaan, esimerkiksi kou-
lutukseen tai metsien parempaan hoitoon 
ja sitä kautta luonnon monimuotoisuu-
den suojeluun tai sosiaalisen kestävyyden 
parantamiseen. 

Työllisyyteen ja terveyteen liittyviä tavoit-
teita esiintyy ohjelmissa vaihtelevasti. Työl-
lisyys liittyy yleensä paikallisen tuotannon 
tukemiseen ja luomutuotannon kehittämi-
seen. Matkailua käsitellään kolmannekses-
sa ohjelmia ja se liittyy yleensä kestävän- 
ja ekomatkailun mahdollisuuksien paran-
tamiseen luonnon monimuotoisuutta ja 
suojelua tehostamalla. Teema kytkeytyy 
samalla vahvasti talouteen ja taloudelli-
seen kestävyyteen. 

Seudulliseen yhteistyöhön liittyviä tavoit-
teita esitettiin noin puolessa ohjelmista. 
Sen sijaan kansainvälinen yhteistyö oli 
teemana vain kahdessatoista ohjelmassa. 
Varhain (1993-1994) agendatyönsä aloitta-
neet kunnat, esimerkiksi Lahti, Riihimäki 
ja Kuopio etsivät yhteistyökumppaneita 
ulkomailta, koska muualla Suomessa agen-
datyötä ei samaan aikaan juuri tehty (vrt. 
Grönholm 2000). Itäisen Suomen ohjel-
missa yhteistyötä tehdään mm. Pietarin 
kanssa ja Kouvolan seudulla Itämeren 
piirissä. Myös ystävyyskaupunkien kanssa 
on käynnissä erilaisia hankkeita mm. Rii-
himäellä. Mielenkiintoinen kansainvälisen 
yhteistyön muoto esitetään Ylä-Savon kun-
tien ohjelmassa. Siinä ehdotetaan henkisen 
ilmapiirin ja suvaitsevaisuuden kohottami-
seksi kouluille kummikohteita kehitysmais-

ta sekä vaihto-oppilaiden ja pakolaisten 
määrän lisäämistä alueella. 

Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ase-
tetaan tavoitteeksi noin neljäsosassa 
ohjelmia. Luku on kuitenkin hieman tul-
kinnanvarainen. Huomattavasti useammas-
sa ohjelmassa yritykset mainittiin, mutta 
niille asetettiin pikemminkin toimintata-
voitteita kuin esitettiin yhteistyötä. Yleisin 
tavoite vaikuttaa olevan paikallisten yritys-
ten ympäristöjärjestelmien kehittäminen 
ja sitä kautta kunnan taloudellisen tilan-
teen parantaminen. Laaja-alaisissa ohjel-
missa yritysten kanssa halutaan tehdä 
yhteistyötä myös esimerkiksi työllisyyteen 
ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvissä asi-
oissa. 

Paikallisagendatyön ja kestävän kehityksen 
toteutumiseen suhtaudutaan ohjelmissa 
kahdella tavalla. Yhtäältä kestävä kehitys 
voidaan käsittää keinona parantaa kun-
nan kilpailukykyä kestävämmän yhteiskun-
nan ja asukkaiden parempien elinolojen 
kautta. Näyttää siltä, että tämä matalam-
man profi ilin näkemys on tavallisinta laa-
jan yhteistyöpohjan ja kestävän kehityksen 
määritelmän omaavissa ohjelmissa. Toi-
sen näkemyksen mukaan paikallisagenda- 
tai ympäristöohjelman laatimisen avulla 
kunnan imagoa kohotetaan ja hyödyn-
netään markkinoinnissa. Tämä näkökul-
ma on tyypillisimmillään ilman laajempaa 
asukasosallistumista laadituissa, kuntakes-
keisissä ja ekologisesti painottuneissa ohjel-
missa.  

Agendatyön sisällön ja menettelytavat voi 
mielestäni kiteyttää viiteen ydinteemaan. 
Olen muodostanut teemat pro graduni 
teoriaosan (Routala 2001) sekä muiden 

Kolme agendaryhmää
paikallisagendatutkimusten kriteerien poh-
jalta (Häikiö 2000: 7; Lafferty (1999: 5). 

1. Globaalisuus: paikallisten kysymysten 
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ja päätöksien asettaminen globaalien vai-
kutusten yhteyteen sekä ympäristöllisesti 
että globaalin oikeudenmukaisesti.
2. Aikakehys: agendatyön käsittely laa-
jennetussa aikakehyksessä (jatkuva proses-
si)
3. Yhteistyö: kansalaisten sekä avainryh-
mien (yritykset, ammattiliitot, kansalais-
järjestöt) mukaan ottaminen ympäristö- 
ja kehityskysymysten suunnittelu- ja 
toteutusprosesseihin. 
4. Moniulotteisuus: Paikallisten ongel-
mien tunnistaminen ja työstäminen kestä-
vän kehityksen ekologisen, sosiaalisen ja 
taloudellisen ulottuvuuden mukaan.
5. Yhteiskunnallinen asennemuutos:  
Paikallisagendatyöllä pyritään aidosti muut-
tamaan paikallista suunnittelu- ja pää-
töksentekokulttuuria avoimemmaksi sekä 
puuttumaan elämäntapamme rakenteelli-
siin ongelmiin hallinnosta ruohonjuurita-
solle asti.

Kriteerien avulla aineistoa tarkastellessa-
ni huomasin, että ääritapausten ympärille 
muodostuu melko selkeät ryhmät. Toinen 
äärilaita, Rion sopimuksen mukaan laadi-
tut paikallisagendaohjelmat, on ehkä sel-
keimmin erottuva ja samalla harvalukuisin. 
Kutsun ryhmän asiakirjoja tästä eteen-
päin muutoksen agendoiksi. Vastakkainen 
ääripää, pelkästään ekologista kestävyyttä 
käsittelevät ohjelmat, on huomattavasti 
laajempi ja heterogeenisempi. Ääritapaus-
ten välimaastoon alkoi myös hahmottua 
kolmas melko yhtenäinen ryhmä ohjelmia, 
kestävän kehityksen aloitteet.

1. Ekologisen kestävyyden 
ryhmä 
Ekologisen kestävyyden ryhmään sijoitin 
kaksi kolmasosaa aineiston ohjelmista. Ne 
käsittelevät ihmisen ja luonnon suhdetta 
hyvin pitkälle ekologisen modernisaation 
ennalta ehkäisevistä lähtökohdista eli luon-
non suojelun, luonnon resurssien kestävän 

käytön sekä luontoon kohdistuvan kuor-
mituksen vähentämisen kannalta (Ander-
sen & Massa 2000; Huber 2000; McManus 
1996). Niille kaikille on yhteistä kestävän 
kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden mai-
nitseminen lähtökohdissa, mutta sen mar-
ginaalinen tai kokonaan puuttuva käsittely 
ohjelman sisällössä. Taloudellisen kestä-
vyyden käsittely on ainakin viitteellisesti 
mukana suurimman osan ohjelmista taus-
talla. Ohjelmat käsittelevät pääsääntöisesti 
kuitenkin luonnon ja ihmisen järjestelmiä 
toisistaan irrallaan toimivina systeemeinä. 
Yhteiskunnallisten olosuhteiden ja tekijöi-
den merkitys ympäristökysymyksessä on 
melko vaatimattomassa roolissa. Periaat-
teessa on mahdollista, että esillä olleita 
ekologisia seikkoja on pohdittu myös sosi-
aaliselta tai ainakin taloudelliselta kannalta. 
Jollei tästä ole ohjelmassa mainintaa, olen 
olettanut, että tällaista moniulotteista poh-
dintaa ei ole tehty. Tätä tukee myös Liisa 
Häikiön tutkimus (2000). Hänen mukaan-
sa seikkoja, joille olisi myös muita kuin 
ekologisia ulottuvuuksia, ei ole yleensä 
muilla syin perusteltu. Lähtökohtana on 
useassa ohjelmassa ihminen, joka tuottaa 
ympäristöongelmia, mutta voi pyrkiä nii-
tä myös hallitsemaan teknologiaan ja 
tieteelliseen asiantuntijuuteen perustuval-
la rationaalisella toiminnallaan. Muutosta 
kulutustottumuksiin tai yhteiskunnan hal-
lintakäytäntöihin ei ryhmän ohjelmissa 
juurikaan kaivata. 
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KUNTIEN OHJELMAT:

Brändö
Eckerö
Espoo
Eura
Finström 
Forssa
Föglö
Geta
Hammarland
Hanko 
Hattula
Hauho
Houtskär
Hämeenlinna 
Ilomantsi 
Joensuu
Jomala 
Kalvola
Karjaa
Korsnäs 
Kruunupyy
Kumlinge
Kuusamo
Kökar
Lahti
Lemland
Lieto 
Liperi
Loviisa
Lumparland
Maalahti
Maarianhamina
Muhos 

Nurmijärvi 
Oravainen
Orimattila 
Pedersöre
Piikkiö
Pohja
Porvoo
Pöytyä 
Raisio
Rautalampi 
Renko
Ruukki 
Saarijärvi 
Saltvik
Sottunga
Sund
Suomussalmi
Tammisaari 
Turku 
Tuupovaara
Uusikaarlepyy
Vaasa
Valkeakoski
Vihti
Vårdö 
Västanfjärd

SEUDULLISET OHJELMAT:

Iijokilaakso (Ii, Kuusamo, Pudasjär-
vi, Taivalkoski ja Yli-Ii)
Kaakkois-Savo (Enonkoski, Keri-
mäki, Savonranta) 
Koillis-Savo (Juankoski, Kaavi, Nil-

siä, Rautavaara, Tuusniemi
Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane, 
Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri)
Loviisan seutu (Lapinjärvi, Liljen-
dahl, Pernaja, Ruotsinpyhtää)
Mikkelin seutu (Anttola, Hirvensal-
mi, Mikkeli, Mikkelin mlk, Ristiina)
Oulun eteläinen (Alavieska, Haa-
pajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kes-
tilä, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, 
Oulainen, Piippola, Pulkkila, Pyhä-
joki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, 
Sievi, Vihanti ja Ylivieska)
Pieksämäen seutu (Haukivuori, 
Jäppilä, Pieksämäen mlk, Pieksä-
mäki, Virtasalmi)
Porin seutu (Harjavalta, Kullaa, Lu-
via, Nakkila, Noormarkku, Pomark-
ku, Pori, Ulvila)
Salon seutu (Halikko, Kiikala, Kis-
ko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pert-
teli, Salo, Somero, Suomusjärvi, 
Särkisalo)
Valtatien 19 agenda (Alahärmä, 
Kauhava, Lapua, Nurmo, Seinäjo-
ki ja Ylihärmä)
Varsinais-Suomen agenda (As-
kainen, Kaarina, Laitila, Lemu, Lie-
to, Masku, Mietoinen, Mynämäki, 
Naantali, Nousiainen, Paimio, Pa-
rainen, Piikkiö, Pyhäranta, Pöytyä, 
Raisio, Rusko, Turku, Uusikaupunki, 
Vahto, Velku

Ekologisen kestävyyden ryhmästä erottui 
kolmen tyyppisiä asiakirjoja. (A.) EKO-
LOGISEN KESTÄVYYDEN ALOIT-
TEET on tarkoitettu joko seudullisiksi tai 
kuntakohtaisiksi kestävän kehityksen pro-
sessin aloitteiksi, joiden pohjalta kunnan 
hallinnon sektorien tai seudun kuntien 
on mahdollista laatia omat toimintaoh-
jelmansa. Vaikka kestävän kehityksen eri 
ulottuvuuksia olisi ohjelmissa esitelty, pää-
määrien ja tavoitteiden asettelussa kestävä 
kehitys on kuitenkin käsitetty luonnonym-
päristöön liittyvistä asioista huolehtimisek-
si. 

Osa aloitteista on strategialuonteisia pape-
reita, jotka määrittelevät laajempia suun-
taviivoja toiminnalle. Osa aloitteista taas 
on tarkoitettu toimintaohjelmiksi. Tavoit-
teiden ja toimenpiteiden asettelu on niis-
sä kuitenkin varsin yleisellä tasolla ja niitä 
onkin mielestäni aika vaikea kutsua ohjel-
man nimellä, koska toimenpiteet, vastuu-
tahot ja aikataulut jäävät niissä usein kovin 
epäselviksi (vrt. luku 3). Seudullisen ohjel-
matyön ongelmista kertoo jotakin se, että 
Kuntaliiton kyselyssä (2001) vastauksista 
ilmeni, että 15 kuntaa ei miellä tekevänsä 
paikallisagendatyötä, vaikka on mukana 
seudullisessa ohjelmassa. Onko ohjelma 

Ekologisen kestävyyden ryhmä:
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kyseisten kuntien osalta pelkää hyllypape-
ria? Onko niillä ollut aikomustakaan kos-
kaan aloittaa kestävän kehityksen työtä 
kunnolla?  

Suurin osa ryhmän ohjelmista julkilausuu, 
mutta ei sitoudu toimintatavoissaan Rion 
agenda 21:n pykälään 28, jossa ehdotetaan 
paikallishallinnolle laajaa, ruohonjuurita-
solle asti ulottuvaa yhteistyötä paikallisten 
sidosryhmien kanssa. Ryhmän aloitteisiin 
ei ole kirjattu tavoitteeksi kansalaisten ja 
muiden sidosryhmien osallistumisen tärke-
yttä suunnittelussa. Kansalaisen mahdolli-
suudet vaikuttaa toimintaan ovat kuulluksi 
tulemisen ja tiedotuksen kohteena olemi-
sen tasoilla (Horelli 2001; Koskiaho 2000), 
jos sitä on yleensäkään mainittu ollenkaan. 
Kunta puolestaan toimii esikuvana kun-
talaisille ja huolehtii kestävän kehityksen 
toteutumisesta alueella. 

(B.) EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN 
OHJELMISSA päämäärien ja tavoittei-
den suunnittelussa on ollut ainakin jonkin 
asteista vuorovaikutteisuutta kunnan hal-
linnon ja eri sidosryhmien välillä. Myös 
niiden toteutus on rakennettu ainakin 
jossain määrin yhteistyölle sidosryhmien 
kanssa. Esimerkiksi Lahdessa ja Porissa 
sidosryhmien ja hallinnon välinen yhteis-
työ ohjelman laadinnassa on ollut hyvin 
merkittävässä roolissa (Häikiö 2000). Pai-
kalliset asukkaat ja muut sidosryhmät 
ovat päässeet vaikuttamaan ohjelman pää-
määriin ja tavoitteisiin kommunikatiivi-
sen suunnittelun periaatteiden mukaan 
(Sotarauta 1996). Osallistuminen menet-
telytapana ei kuitenkaan tee ohjelmista 
mielestäni muutoksen agendoja, sillä kestä-
vän kehityksen sosiaalista ulottuvuutta ei 
niissä ole osallistumista enempää käsitelty. 
Ohjelmien tavoitteissa heijastuu luottamus 
asiantuntijatietoon, ei niinkään kansalais-
ten asiantuntijuuteen (vrt. Häikiö 2000: 

63; Joas & Niemi-Iilahti 2000). Lisäksi 
kuntalaisten rooli ohjelmien toteutusvai-
heessa jää hieman epäselväksi. 

Kestävän kehityksen sisältö nähdään 
ohjelmissa yleisesti paikallisen toiminnan 
yhteytenä globaaleihin kysymyksiin. Kai-
kissa ohjelmissa referoidaan Brundtlandin 
raportin, Rion kokouksen ja Aalborgin 
asiakirjan jatkumoa ohjelman laatimisen 
alkusysäyksenä. Aalborgissa järjestettiin 
vuonna 1994 Euroopan kaupunkien 
ympäristökonferenssi, jossa hyväksyttiin 
Euroopan kaupunkien sopimus kestäväs-
tä kehityksestä eli  Aalborgin asiakirja. 
Asiakirjan allekirjoittaneet sitoutuvat laati-
maan paikallisen Agenda 21 –ohjelmansa 
(Täältä kestävyyteen 1997). 

Nykyiselle elämäntavalle esitetään kri-
tiikkiä vain Lahden ympäristöfoorumin 
Local Agenda 21-ohjelmassa, joka on 
kuntalaisille tarkoitettu Lahden kaupun-
gin ympäristöohjelman rinnakkaisohjelma. 
Kaupungin ympäristöohjelmassa puoles-
taan suuremmille muutoksille ei nähdä tar-
vetta. Kaikkiin ryhmän ohjelmiin kirjatun 
toiminnan aikajänne on jatkuva. Niissä 
on myös kirjattuna seurannan järjestämi-
nen ja ohjelman päivittäminen määräajoin. 
Indikaattoreita on laadittu ja otettu käyt-
töön osassa ohjelmakuntia. 

Terveellinen ja viihtyisä elinympäristö 
mainitaan monissa paikallisagendoissa 
ohjelman yleiseksi päämääräksi, mutta täs-
mällisempiä tavoitteita tai toimenpiteitä 
sen saavuttamiseksi ei välttämättä eritellä. 
Kolme (C.) YMPÄRISTÖTERVEYSOH-
JELMAA, joista kaksi on seudullisia, ovat 
tässä poikkeus, sillä ne lähestyvät kestävää 
kehitystä ennen kaikkea ihmisen tervey-
den ja asumisviihtyvyyden kannalta. Joen-
suun ohjelman lähtökohtana ovat lisäksi 
kaupungin ekologiset kierrot. Terveystee-
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man puitteissa käsitellään mm. melua, 
kemikaaleja ja elintarvikkeiden puhtautta. 
Ympäristöterveysohjelmia on tehty Itä-
Suomessa ja niiden taustalla on Itä-Suo-
men lääninhallituksen aloite vuodelta 
1998 ympäristöterveysohjelmien laatimi-
seksi läänin kunnissa. 

Kaikki ympäristöterveysohjelmat ovat 
hyvin teknologia- ja asiantuntijalähtöisiä. 
Ne perustuvat tieteellisiin mittauksiin ja 
kirjallisiin lähteisiin. Niissä ei juurikaan seli-
tetä syytä kestävän kehityksen ohjelman 
tarpeellisuudelle, eikä oteta kantaa nykyi-
sen elämäntavan vaikutuksiin luonnolle. 
Ohjelmat on laadittu kunnan tai kuntayh-
tymän viranomaisten toimesta. Asukkaita, 
järjestöjä tai yrityksiä on kirjattu muka-
naolleiksi vain Joensuun ohjelman laadin-
nassa. Ohjelmien toteutuksesta vastaavat 
kuntaorganisaatiot. 

2. Kestävän kehityksen aloitteet 
Kestävän kehityksen aloitteet tunnistavat 
haasteensa laajemmin kuin edellisen ryh-
män asiakirjat. Niissä aihetta lähestytään 
laajemmin, kolmen ulottuvuuden - ekolo-
gisen, taloudellisen ja sosiaalisen - näkökul-
masta. Ryhmään sijoittuu vajaa viidennes 
aineistosta eli 19 ohjelmaa. Ryhmän nimes-
sä esiintyvä aloite –sana kuvaa mielestäni 
ryhmän asiakirjoja varsin hyvin, sillä yli 

puolet niistä on ehdotuksia tai luonnoksia 
paikallisagendaohjelmaksi. Kunnan hallin-
non laatimat asiakirjat, joissa kuntalaisten 
vuorovaikutus on vaatimattomassa roolis-
sa, eivät myöskään ole mielestäni muutok-
sen agendoja. Myöskään sisällöllisesti ne 
eivät tulkitse kestävää kehitystä kovinkaan 
moniulotteisesti. 

Paikallisagendatyön sitominen laajempaan 
maantieteelliseen kontekstiin on ryhmän 
asiakirjoissa vaihtelevaa. Osa aloitteista 
tunnistaa globaalin ja paikallisen tason 
yhteyden kestävän kehityksen työssä, osas-
sa sitä ei mainita ollenkaan. Joissakin 
aloitteissa mainitaan Rion kokous ja mah-
dollisesti Aalborgin julistuksen allekir-
joittaminen kunnan paikallisagendatyön 
taustalla. Myös Kuntaliiton koulutustilai-
suudet mainitaan useammassa ohjelmas-
sa. 

Osa aloitteista on selvästi strategisia ohjel-
mia, osa taas enemmän toimintaan suun-
tautuneita (vrt. luku 3).  Joukossa on myös 
asiakirjoja, joissa on piirteitä molemmista 
ohjelmatyypeistä. Esimerkiksi Keke Jyvä-
sessä ei esitetä toimenpiteitä lainkaan. 
Se on pikemminkin haaste kunnille ja 
kuntalaisille kestävän kehityksen työn elä-
mäntapakampanjaan. Operatiivisemmissa 
aloitteissa on mukana tavoitteiden lisäksi 

KUNTIEN OHJELMAT:

Hamina
Heinola 
Joutseno
Kemijärvi
Kuhmoinen  
Lempäälä
Oulu
Pihtipudas
Rauma 

Savonlinna 
Seinäjoki
Tampere
Vehkalahti 
Vieremä 

SEUDULLISET OHJELMAT:

Jämsän seutu (Jämsä, Jämsänkos-
ki, Korpilahti, Kuhmoinen) 
Keke Jyvänen (Jyväskylä, Jyväsky-

län mlk, Laukaa, Muurame, Petäjä-
vesi, Toivakka, Uurainen)
Längelmäveden seutu (Juupajoki, 
Kuhmalahti, Luopioinen, Längel-
mäki, Orivesi, Pälkäne, Sahalahti) 
Suupohjan rannikko (Kaskinen, 
Kristiinankaupunki ja Närpiö)
Ylä-Savon HYTKE (Iisalmi, Keitele, 
Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, 
Varpaisjärvi ja Vieremä)

Kestävän kehityksen aloitteet:
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toimenpiteitä ja seurantatoimia. Osassa 
ohjelmia toimenpiteet ovat hyvinkin yksi-
tyiskohtaisia, kuten esimerkiksi kunnan 
nimikkopuun valaisu tai huomion kiinnit-
täminen kunnan hyviin puoliin lehtijutuis-
sa. 

Kestävän kehityksen sisältö esitellään ryh-
män aloitteissa melko tarkkaan Brundt-
landin raportin ja Aalborgin julistuksen 
mukaisesti. Kestävän kehityksen Hamina 
toteaa kyseessä olevan ”maailmanlaajuises-
ti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvan 
yhteiskunnallisen muutoksen, jonka pää-
määränä on turvata nykyiselle ja tuleville 
sukupolville hyvät elämän mahdollisuu-
det”. Kestävän kehityksen Jämsä puoles-
taan käyttää metaforana omenapuuta, joka 
voi kasvattaa hedelmiä vain jos sen kaikki 
kolme juurta - kestävän kehityksen ulottu-
vuutta - tuottavat puulle ravintoa. 

Ekologisen kestävyyden käsitteleminen 
aloitteissa on laajaa ja kattavaa. Luonnon 
monimuotoisuuden, ilmaston ja vesistöjen 
suojelun, jäteasioiden ja yhdyskuntaraken-
teen alueille on asetettu lähes jokaisessa 
tavoitteita. Sosiaalisen kestävyyden tavoit-
teita on kaikissa asiakirjoissa, mutta pai-
notus on kuitenkin ekologisissa seikoissa. 
Ihmisten hyvinvointi, inhimilliset voima-
varat, syrjäytymisen estäminen ja palvelut 
ovat esillä eniten. Taloudellista kestävyyttä 
sivutaan noin puolessa aloitteista lähinnä 
kaiken toiminnan taustalla olevana seikka-
na. Sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuu-
den suhde ekologiseen kestävyyteen jää 
useassa ohjelmassa hieman epäselväksi. 

Ohjelmien laatimisessa mukana olleiden 
toimielinten kokoonpano vaihtelee mel-
koisesti. Mukana on ollut joissakin tapa-
uksissa kansalaisia, yrityksiä ja järjestöjä. 
Esimerkiksi Längelmävedellä ja Raumalla 
asukkaiden kantoja on otettu huomioon 

kyselyiden ja asukasiltojen avulla. Vuo-
rovaikutteisuus aloitteissa on kuntalais-
ten kuulemisen ja tiedottamisen tasoilla 
(Horelli 2001). Ominaista ryhmän aloitteil-
le on inkrementalistinen hallintolähtöinen 
lähestyminen (Sotarauta 1996), joka pyr-
kii pienimuotoisten korjausten avulla luo-
maan kestävämpää yhteiskuntaa. Avointa 
arvokeskustelua ja nykyisen elämäntavan 
kyseenalaistamista ei niissä juurikaan käy-
dä. Suuressa osassa aloitteita ei ole mai-
nittu lainkaan asukkaiden ja kunnan 
hallinnon välistä vuorovaikutusta ohjel-
man toteutuksessa. Kuitenkin esimerkiksi 
Tampereen Agenda 21:n lähtökohtana on 

”avoin ja reilu päätöksentekokulttuuri. Sen 
rakentamiseen tarvitaan keskinäistä luot-
tamusta sekä kaupunkilaisten omaa aktii-
vista osallistumista.” Tampereella tehtiin 
laajaa kansalaisfoorumityötä, mutta foo-
rumin ehdotusta paikallisagendaksi ei 
kuitenkaan viety valtuuston käsittelyyn 
(Häikiö 2000). Tampereen agendan tar-
koitus onkin, että se toimii jatkossa virik-
keenä eri osapuolille heidän miettiessään 
miten Tampereella voidaan edistää kes-
tävää kehitystä. Myös Oulun kestävän 
kehityksen politiikassa hallinnon ja kansa-
laisyhteiskunnan yhteiset päämäärät jäävät 
epäselviksi. Kaupungin laatima kestävän 
kehityksen politiikka edellyttää, että kan-
salaiset toimivat sen asettamien suunta-
viivojen mukaan. Sen luonne on ylhäältä 
(kunnasta) alaspäin (kuntalaisille) asetettu-
jen päämäärien ohjelmallistaminen ja nii-
den hyväksyttäminen ohjelman kohteilla 
eli eri hallintokunnilla ja sidosryhmillä. 
Käytännössä se tarkoittaa kaupunginosayh-
distysten ja koulujen itselleen laatimia 
ympäristöohjelmia, joiden laatimista kau-
punki aktivoi. 

Kaikista aloitteista voi päätellä, että toimin-
ta on suunniteltu jatkuvaksi. Osaan 
aloitteista on kirjattu toteuttamisaika, 
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yleensä vuosille 2000-2005. Osassa on esi-
tetty pidemmän tähtäimen ajallinen visio. 
Osassa ohjelmia on kehitetty laaja indi-
kaattorivalikoima ohjelman toteutumisen 
seuraamiseksi. Längelmäveden seudulla 
indikaattorien kehittely on viety pisim-
mälle. Indikaattorit kattavat yhdeksän tee-
ma-aluetta luonnon monimuotoisuuden 
suojelusta turvallisuuteen ja perheiden 
hyvinvointiin.

3. Muutoksen agendat 
Muutoksen agendat ovat Rion sopimuksen 
28 pykälän hengessä laadittuja ohjelmia. 
Muutosryhmään sijoittuu 10 prosenttia 
aineistosta eli 12 ohjelmaa. Ryhmä 
koostuu kolmesta alueellisesta ja yhdek-
sästä yksittäisen kunnan asiakirjasta. Inter-
netistä löytyvää Saariston Kestävää 
kehitystä (http://www.wakkanet.fi /loisto/
loisto/okest.html) lukuun ottamatta kaik-
ki muut agendat on hyväksytty kuntien 
valtuustoissa. Aalborgin asiakirjan on alle-
kirjoittanut 14 ryhmän kunnista, joka on 
lähes puolet koko Suomen luvusta. 

Kuten ICLEI:n paikallisagendaopas asian 
ilmaisee, kestävän kehityksen saavuttami-
nen vaatii uutta, avoimempaa hallinnon 
toteutusta, läpinäkyvyyttä päätöksenteos-
sa sekä yhä laajempaa hallinnon eri osa-
alueiden yhteistyötä ja hallintokulttuurin 
muutosta (The Local Agenda Planning 
Guide 1996). Ryhmän ohjelmat pyrkivät 

vastaamaan tähän vaatimukseen ja saa-
maan aikaan yhteiskunnallista muutosta 
kestävän kehityksen hallinnassa. Kestävän 
kehityksen käsitteen tulkinta on ohjelmis-
sa moniulotteista ja sitä tarkastellaan sen 
kolmen ulottuvuuden kautta. 

Ohjelmat tunnistavat ympäristöongelmien 
syyksi nykyisen kestämättömän elämänta-
van, johon paikallisagendatyöllä yritetään 
saada muutosta. Niiden tavoitteena on 
myös, ainakin jossain määrin, rakenteel-
lisiin ongelmiin pureutuminen. Ympä-
ristöstä huolehtimisen ja sosiaalisten 
kysymysten yhteys on ohjelmissa tulkittu 
Brundtlandin raportin ja Rion sopimuk-
sen ehdotusten mukaan.

”Ei riitä, että vain ekologisissa kysymyk-
sissä huomioidaan kestävän kehityksen 
periaatteet, vaan myös kaikissa taloudelli-
sissa ja sosiaalisissa kysymyksissä ne tulee 
huomioida” (Kestävän kehityksen Kotka 
1998).

Joukossa on sekä strategisia että operatii-
visia ohjelmia. Esimerkiksi Kouvolan seu-
dun kuntayhtymän kehittämisstrategian 
2000-2010:n valmistelussa kestävän kehi-
tyksen periaate on otettu kaikkien kuntien 
ja kuntayhtymän toimintaan. Agenda 21 

–ohjelman toteutus sidotaan kehittämis-
strategiaan ja siinä ajan myötä tehtäviin 
tarkistuksiin. Kestävän kehityksen toimin-
taohjelman painoarvoon liittyy keskeisesti 

KUNTIEN OHJELMAT:

Iisalmi
Kajaani 
Kotka 
Kuopio
Mänttä
Pyhtää

Riihimäki 
Toijala 
Ylöjärvi

SEUDULLISET OHJELMAT:

Kouvolan seutu (Anjalankoski, Eli-
mäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusan-

koski, Valkeala)
Lounais-Pirkanmaan seutukunta 
(Mouhijärvi, Suodenniemi, Vam-
mala, Äetsä)
Saaristo (Kustavi, Merimasku, Ry-
mättylä, Taivassalo ja Velkua) 

Muutoksen agendat:
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sen suhde kunnan muuhun suunnitteluun 
(ks. luku 3). Suurimmassa osassa muutok-
sen agendoja tunnistetaan kestävän kehi-
tyksen strateginen suhde kunnan muuhun 
suunnitteluun sekä paikallisagendaohjel-
man suhde muihin ohjelmiin. 

Globaalin ja lokaalin suhde on suurimmas-
sa osassa ohjelmia erittäin hyvin perusteltu. 
Esimerkiksi Pyhtään Agenda 21:n ensim-
mäisen kappaleen otsikko on ”Globaaleis-
ta uhkista paikalliseen toimintaan.”  Siinä 
kuvaillaan ilmastonmuutokseen, luonnon 
monimuotoisuuteen ja –kuormitukseen 
sekä mm. epätasa-arvoon liittyvää prob-
lematiikkaa globaalin ja paikallisen tason 
yhteisvaikutusten kannalta. 

Paikallisagendan toteutumismahdollisuu-
det ovat heikommat, jos se jää vain yhden 
sektorin asiaksi (ks. luku 2). Aineiston 
ohjelmista on tätä seikkaa on yleensä vaike-
aa, jopa mahdotonta päätellä, koska niistä 
ei ilmene, onko agendatyö vain ympä-
ristöhallinnon hanke vai onko mukaan 
sitoutunut myös muut hallinnon osat. On 
myös vaikea päätellä, onko kestävän kehi-
tyksen ohjelma vain irrallinen paperi mui-
den ohjelmien joukossa. Vain harvassa 
edellisissä kappaleissa käsitellyistä ohjel-
mista kestävä kehitys ja paikallisagenda 
on kuvattu keskushallinnon ajamaksi 
hankkeeksi ja siten lähtökohdiltaan poik-
kihallinnolliseksi toiminnaksi. Muutama 
muutoksen agenda on tässä suhteessa edis-
tyksellinen. Toijalan agendatyön perustei-
ta valottava osa selvittää perinpohjaisesti 
agendatyön sijoittumisen kunnan muu-
hun suunnitteluun ja lainsäädäntöön. Siinä 
kerrotaan myös ympäristön tilasta teh-
dyistä selvityksistä, paikallisesta toiminnas-
ta, mm. nuorisotyöstä, asukasyhdistyksistä 
ja työpajoista, sekä kehityshankkeista ja 
talouselämästä. Kirjanen kiinnittää huo-
miota eri suunnittelun sektorien yhtey-

teen: 

”Kaupungin ohjelmat tukeutuvat toisiinsa, 
eikä niiden toteuttamisessa ole havaittavis-
sa selkeitä ristiriitoja tavoitteen asettelus-
sa eikä pyrkimyksissä. Vallitseva suuntaus 
suunnitelmissa ja ohjelmissa on hyvä poh-
ja kestävän kehityksen ohjelman tekemisel-
le ja sisällyttämiselle kaupungin toimintaan. 
Ohjelma tuo uutta ja vielä entistä jäsenty-
neempää otetta kestävän kehityksen huo-
mioimiselle kaupungin suunnitelmissa ja 
strategioissa”  (Luonnollinen elämäntapa 
Toijalassa 2000).

Iisalmen kestävän kehityksen ohjelma on 
rakennettu vuotta aikaisemmin laaditun 
ympäristöohjelman ”päälle” täydentämään 
sitä. Siinä todetaan, että ”tässä ohjelmassa 
ei esitetä ympäristöohjelmaan jo kirjattu-
ja toimenpiteitä, vaan ympäristöohjelmaa 
täydentävät ja sen kestävän kehityksen 
ohjelmaksi laajentavat tavoitteet ja toi-
menpiteet.” Riihimäen Agenda 21 erottaa 
mm. muiden kaupungin ohjelmien puut-
teet kestävän kehityksen kannalta katsot-
tuna ja toteaa, että keskeisin ongelma on 
niiden toimien huono ulottuvuus käytän-
nön toteutukseen. Tähän ongelmakent-
tään Riihimäen ohjelmalla pyritäänkin 
ensisijaisesti puuttumaan. Pyhtään agen-
dassa pohdinta lähtee liikkeelle yhteis-
kunnallisista ongelmista ja päätyy 
kulutustottumusten ja elämäntavan muut-
tamisen kautta ympäristöongelmiin. 
Kotkan agendassa samansuuntaista lähes-
tymistapaa perustellaan seuraavasti: 

”…yhteiskunnallisen kehityksen sopeutta-
minen luonnon asettamiin rajoihin vaatii 
asenteiden ja toimintatapojen muuttamis-
ta sekä koko yhteiskunnallisen kehityksen 
tietoista ohjaamista kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaan. Tämä merkitsee 
ensisijaisesti sitä, että kestävän kehityk-
sen periaatteet tulee sisällyttää ekologisen 
päätökseteon lisäksi myös osaksi kaikkea 
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sosiaalista ja taloudellista päätöksentekoa” 
(Kestävän kehityksen Kotka 1998).

Sekä menettelytapa- että sisältöteorian 
kannalta katsottuna ohjelmat perustuvat 
laajaan osallistumiseen. Niille on tyypillis-
tä päämäärien, tavoitteiden ja toimenpitei-
den määrittely ja myös toteutus kunnan 
hallinnon ja asukkaiden yhteistyönä. Myös 
liike-elämän kanssa pyritään yhteistyöhön. 
Niihin on kirjattu tavoitteiksi avoin ja läpi-
näkyvä hallinto- ja päätöksentekokulttuuri 
ja kuntalaisten ottaminen siihen mukaan 
kumppanuusperiaatteella ja mahdollisesti 
jopa täysivaltaisina osallistujina, valtais-
tettuina (Horelli 2001; Koskiaho 2000). 
Asiantuntijuus ohjelmissa on ekologisen 
modernisaation ja avoimen asiantuntijuu-
den yhteisvaikutusta (Dryzek 1997; Har-
vey 1996). 

”Toimintaohjelma ei siis ole virkamiesten 
luomus, vaan työryhmissä on ollut edus-
tajia mm. asukasyhdistyksistä, yrityksistä, 
järjestöistä, viranomaistahoista ja luotta-
mushenkilöistä. Työn lähtökohtana on 
ollut, että eri toimijat ovat itse parhaita 
asiantuntijoita heitä koskevissa asioissa” 
(Hyvä Kajaani – huomennakin 1998).

Muutoksen agendoja voisikin kuvailla 
oppimisprosesseiksi, joiden perimmäise-
nä tavoitteena on luoda kuntaan uutta 
suunnittelu- ja osallistumiskulttuuria ja 
sen avulla paikallista sisältöä agendatoi-
mintaan.

Kaikkien ryhmän ohjelmien lähtökohtiin 
ja tavoitteisiin on kirjattu kuntalaisten 
mukaan ottaminen suunnittelutyöhön. 
Kyseessä on kumppanuuteen perustuva 
vuorovaikutussuhde, jossa asiantuntijuu-
den olemusta viedään avoimempaan suun-
taan pois tiedekeskeisyydestä. Pyhtään 
agenda 21 ilmaisee asian näin: ”Kunta 
käyttää asukkaita ja näiden asiantunte-

musta ja näkemyksiä hyväksi suunnittelus-
sa – osallistuminen on kunnan käytäntö.” 
Ohjelmista voi tulkita myös, että kansalais-
sektorin osallistuminen ei ole niissä pelk-
kä menettelytapa, vaan sen avulla pyritään 
myös kestävän kehityksen sisällön tuotta-
miseen. 

”Kestävän kehityksen tuottaminen on 
monissa yhteyksissä todettu olevan ris-
tiriitaistakin valintojen tekemistä (eturis-
tiriidat, erilaiset arvomaailmat), jonka 
onnistuakseen on lähdettävä ruohonjuuri-
tasolta. Ylhäältä alaspäin määräämällä tai 
sanelemalla kestävän kehityksen mukaisia 
periaatteita ja todellisia muutoksia tuskin 
saavutetaan. Toijalassa on pyritty laajaan 
kansalaisten ja järjestöjen kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön ja osallistumiseen mm. 
yleisötilaisuuksien, erilaisten kyselyjen ja 
teemaryhmätyöskentelyn kautta” (Luon-
nollinen elämäntapa Toijalassa 2000).

Kuten luvussa 4 todettiin, kunnan tulee 
tarjota asukkaille monipuolisia mahdolli-
suuksia osallistumiseen. Jokaisessa muu-
toksen agendat -ryhmän ohjelmassa on 
tehty avointa foorumi- tai työryhmätyötä 
ohjelman tavoitteita ja päämääriä laadit-
taessa. Mäntän ohjelmatyössä  kerättiin 
paikkakunnan hyvät ja huonot puolet 
agendatyön taustaksi.  Asukaskyselyn ja 
foorumien keskusteluista esiin nousseista 
aiheista laadittiin SWOT –analyysi, jossa 
esiin tulleet ongelmat otettiin paikallisa-
gendaohjelman lähtökohdiksi. Ongelmat 
ja niiden ratkaisumallit on määritelty myös 
ohjelman tavoitteiksi.  

Ohjelmissa ollaan kriittisiä myös kunnan 
omaa toimintaa ja paikallisagendatyötä 
kohtaan. Missään ohjelmassa ei lähdetä 
liikkeelle oletuksesta ”kunnassa kaikki 
hyvin, ongelmia esiintyy vain tilapäisesti”, 
kuten joissakin aikaisemmin esiteltyjen 
ryhmien ohjelmissa annetaan ymmärtää. 
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Muutoksen agendoissa ei myöskään repos-
tella hyvin hoidetuilla asioilla. Päinvastoin, 
ote on realistisempi: ongelmat tunniste-
taan ja nimetään. Esimerkiksi Riihimäen 
agenda toteaa, että ”etenkin sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävyyden sekä talouden ja 
ympäristön kytkentöjen pohdinta on vas-
ta alussa ja siksi toimenpiteiltäänkin [ohjel-
massa] varsin hahmottumaton.” 

Tavoitteiden asettelussaan ohjelmat nou-
dattavat keskenään hyvin pitkälle samaa 
linjaa. Sosiaalisen, taloudellisen ja ekologi-
sen kestävyyden alueita käsitellään melko 
tasapainoisesti. Muutamassa ohjelmassa 
tosin kunnan ympäristöjärjestelmä painot-
tuu enemmän, toisissa taas sosiaalisen kes-
tävyyden käsittely. Ekologisen kestävyyden 
teemoista käsitellään kaikissa  luonnon 
monimuotoisuutta, vesistöjä ja juomavet-
tä, energiaan ja ilmaan liittyviä kysymyksiä 
sekä liikennettä. Myös kaavoitus ja maan-
käyttö, jäteasiat sekä kulttuuriympäristöön 
liittyvät kysymykset on katettu melkein 
kaikissa ohjelmissa.

Sosiaalista kestävyyttä ohjelmissa käsitel-
lään varsin monipuolisesti. Sosiaalisen 
kestävyyden teemoissa pohditaan mm. 
syrjäytymistä, turvallisuutta, päihteiden 
vastaista työtä ja ikääntyvästä väestöstä 
huolehtimista. Työttömyyteen liittyvää 
ongelmakenttää käsitellään yhtä vaille kai-
kissa ohjelmissa. 

Taloudellisen kestävyyden näkökulmina 
ovat yleensä menestyvä talouselämä ja sen 
tuoma taloudellinen kestävyys, ekotekno-
logian tuoma rahallinen tuotto ja parantu-
nut työllisyys sekä paikallisen tuotannon 
merkitys taloudelle. Pyhtään agenda esit-
tää, että kunta laskee verotuksen ja mitoit-
taa palvelumaksut sille minimitasolle, joka 
riittää turvaamaan hyvinvointipalvelut. Pal-
veluiden maksullisuudesta luvataan myös 

julkista keskustelua. 

Paikallisten erityispiirteiden innovatiivi-
nen käsittely näkyy esimerkiksi Kajaanin 
agendassa. Siinä tarkastellaan paikallisesti 
merkittävintä luonnonvaraa, Kainuun 
ikimetsiä, taloudellisen, ekologisen ja 
myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmis-
ta. Ohjelmassa todetaan mm. metsien 
olevan merkittävä turvallisuuden, kodik-
kuuden ja viihtyvyyden antaja ja sitä kautta 
paikallisuuden – Kajaanin ohjelman erään 
pääteeman – peruspilari. Metsiä käsitel-
lään myös luonnon monimuotoisuuden 
ja paikallisen talous- ja elinkeinoelämän 
kannoilta. Toinen esimerkki paikallisuu-
den huomioimisesta on Iisalmen kestävän 
kehityksen ohjelma. Siinä määritellään alu-
een erääksi suurimmaksi ongelmaksi eri-
tyisesti nuorison poismuutto. Kaupungin 
strategian mukaisesti ohjelmassa esitetään 
useita toimenpiteitä sen hillitsemiseksi, 
mm. yrittäjyyden suosimista, työllisyyden 
parantamista  matkailu- ja maatalouselin-
keinojen kehittämällä sekä yritysten väli-
sellä verkostoitumisella. Niiden lisäksi 
mainitaan mm. yhteydenpito poismuutta-
neisiin, jotta he muistaisivat ”oven olevan 
avoinna paluulle”. 

Ohjelmien toteutuksen taloudellinen näkö-
kulma ei ole esillä yhtä hyvin kuin vas-
tuutahot ja seuranta. Puolet ohjelmista ei 
määrittele taloudellisia resursseja lainkaan. 
Lopuissa ohjelmista niitä esitetään osalle 
hankkeita. Riihimäen agendassa resurssit 
ovat esillä parhaiten, suurimmalle osalle 
88 toimenpiteestä on kustannusarvio. 
Kouvolan seudun ohjelmassa mainitaan 
muutamaan hankkeeseen resursseja sekä 
valotetaan EU-rahoituksen mahdollisuut-
ta. 

Kaikkiin ohjelmiin kirjatun toiminnan aika-
jänne on jatkuva. Muutamassa ohjelmassa 
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todetaankin, että paikallisagendaprojekti 
on muuttumassa vähitellen prosessiksi. 
Osaan ohjelmista on määritelty totutus-
aika, joka sijoittuu vuosien 1997-2005 
välille riippuen ohjelman valmistumisvuo-
desta. Osassa ohjelmia mainitaan lisäksi 
pitkän tähtäimen visioita, jotka ulottuvat 
aina vuoteen 2010 asti. 

Seurantaan ryhmän ohjelmissa on kiinni-
tetty paljon huomiota. Kaikissa ohjelmissa 
mainitaan seurantaryhmä, joka kontrolloi 
ohjelman toteutumista mittareiden avulla. 
Niiden tuloksia tarkastellaan joko muun 
kuntasuunnittelun yhteydessä tai erikseen 
ja niistä raportoidaan säännöllisesti luot-
tamusmiehille. Kotkan agenda koostuu 
ohjelman lisäksi indikaattoriosasta. Siinä 
määritellään kaupungin kestävän kehityk-
sen toimille indikaattoreita neljällä osa-alu-
eella: Luonto ja ympäristö; arvot, asenteet 
ja toiminta; hyvinvointi ja osallisuus sekä 
talous. Indikaattoreita on määritelty kaik-
kiaan 22 kappaletta. 

Muutoksen agendat vastaavat edellisiä ryh-
miä paremmin nykyisen elämäntapamme 
ja kulutustottumustemme asettamiin haas-
teisiin. Kritiikkiä nykyiselle elämäntavalle 
esitetään suurimmassa osassa agendoja. 
Suorinta se lienee Mäntän ohjelmassa: 

”Ihmisen haitalliset vaikutukset ympäris-
töön ovat viime vuosina lisääntyneet. 

Päästöjen haittavaikutusten rinnalle ovat 
tulleet maankäytön, kulutuksen ja tuotan-
non vaikutukset ilmastoon, ympäristöva-
roihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnon tuottokyvyn ylläpitoon. Vaiku-
tukset koettelevat jo koko maapallon 
kestokykyä… … me kaikki olemme tul-
leet ongelmasta jollakin tavalla osallisiksi” 
(Mäntän agenda 21 1999).

Saariston agendan mukaan kuntalaiselta 
voi odottaa vastuullista käyttäytymistä, jos 
ensin herätetään tiedotuksella kiinnostusta 
ja sitten hänet pyydetään mukaan suunnit-
telemaan kestävää kuntaa. Yhdessä tehtyi-
hin suunnitelmiin on paljon helpommin 
sitoutua, koska on ollut itse määräämässä 
omaa tulevaa tehtäväkenttäänsä. Jos taas 
tehtäviä sälytetään ylhäältä päin ilman että 
ihmiseltä itseltään kysytään mielipidettä, 
on vaikea uskoa että hän niitä toteuttaa. 
Muutoksen agendoissa vastuu on jaettu 
kuntalaisen ja kunnan kesken. Kunta vas-
taa osastaan: jakaa tietoa, tarjoaa palve-
luita, hoitaa ympäristöä ja mahdollistaa 
osallistumisen. Kuntalainen maksaa vasti-
neeksi veroja, vastaanottaa tietoa, käyttää 
palveluita, avustaa ympäristön hoidossa ja 
on aktiivinen osallistuja. Voidaankin mie-
lestäni puhua yhteisvastuusta, jolla ajetaan 
yleistä etua. 

Suomi on määrällisesti tarkasteltuna heti 
maailman kärkijoukon tuntumassa pai-
kallisagendatyössä (Eckerberg ym. 1999: 
241-250). Prosessissa on mukana reilusti 
yli puolet maamme kunnista, kaikkiaan 
joka neljännessä kunnassa on jo ohjelma 
valmiina (Kuntaliitto 2001). Paikallisagen-

Kohti muutosta?
daprosesissa mukana olevien kuntien luku-
määrä on kuitenkin eri asia kuin työn 
sisältö. Aineiston ohjelmista vain joka 
kymmenes täyttää Rion ja Aalborgin 
kokouksissa sovitut raamit ja agendan 
tunnusmerkit. Vähän epätarkemman suu-
rennuslasin läpi katsottuna paikallisagen-
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daksi kelpoja asiakirjoja joukosta löytyy 
toiset 10-20, painotuksesta riippuen. 
Yhteensä siis alle kolmasosa koko aineis-
ton ohjelmista käsittelee ekologisen, talou-
dellisen ja sosiaalisen kestävyyden teemoja 
yhdessä ja yrittää löytää yhteiskunnallises-
ta kehityksestä näkökulmaa ympäristöky-
symykseen. Kaksi kolmasosaa ohjelmista 
asettaa tavoitteita ja toimenpiteitä pääosin 
vain ekologisen kestävyyden parantamisek-
si. Parissakymmenessä niistä on mukana 
sidosryhmien osallistumista, mutta yhteis-
kunnallinen tarkastelu jää hyvin vaatimat-
tomaan rooliin. Loppuosa eli noin puolet 
koko aineistosta ovat käytännössä kun-
nanhallinnon sisäisiä ympäristöohjelmia, 
joita vain kutsutaan nimellä ”Paikallisa-
genda 21”. Ovatko nämä ohjelmat aitoja 
paikallisagendoja?
 
Kestävän kehityksen toteutuminen vaatii 
mielestäni sekä kansalaisilta että valtaa 
pitäviltä tahoilta todellisia muutoksia totut-
tuihin tapoihin ja käytäntöihin. Jos todel-
lista kestävyyttä halutaan, on puututtava 
sekä tuotannon, kulutuksen että hallinnon 
rakenteisiin (mm. Dryzek 1997; Sairinen 
2000). Analyysini perusteella näyttää siltä, 
että kunnissa ei haluta tehdä suuria muu-
toksia. Vain noin kymmenesosa ohjelmis-
ta rohkenee ehdottaa todellista muutosta 
vanhaan. Varovaisempaa toimintatapojen 
muuttamista esitetään useammassa ohjel-
massa. Yleensä muutos kohdistuu help-
poihin, jopa kosmeettisiin toimiin, kuten 
kaksipuoliseen kopiointiin tai sähkön sääs-
töön valaistusta vähentämällä. Saavute-
taanko niillä todellista kestävää kehitystä?

Tutkituista ohjelmista voi myös päätellä, 
että sosiaalisen kestävyyden sisältö on 
kovin hahmottumaton Suomen kunnissa. 
Vain muutamassa muutoksen agendat -ryh-
män ohjelmassa aiheeseen oli selvästi 
yritetty paneutua. Kuten Riihimäen ohjel-

massa sanotaan, sosiaalisen kestävyyden 
käsittely on vasta alussa ja sen pohdinta 
vaatii kaikkien tahojen mukaan ottamista. 
Liisa Häikiö toteaa tutkimuksessaan, että 
sosiaalisen kestävyyden sisältö voisi hah-
mottua paremmin, jos kansalaisyhteiskun-
ta olisi laajemmin mukana suunnittelussa 
(Häikiö 2000: 40).  

Usko teknologiaan on sen sijaan vahva. 
Suuressa osassa ohjelmia luottamus ekolo-
giseen modernisaatioon ongelmien ratkai-
sumallina näkyy selvästi. Kestävä kehitys 
näyttäytyy valtaosassa ohjelmia ekologi-
sen kestävyyden substanssikysymyksinä, 
joita käsitellään asiantuntijatietoon vah-
vasti nojaten. Ympäristöhallinta- ja muut 
hallinnon sisäiset järjestelmät ovat mones-
sa kunnassa suuressa roolissa kestävän 
kehityksen työssä. Päästöjä ja vahinkoja 
pyritään välttämään järkevällä ennakko-
suunnittelulla ja kehittämällä tekniikkaa. 
Liikemaailmasta otetaan mallia ympäris-
töjohtamiseen, tavoitteena on ekologisen 
tehokkuuden tuoma hyöty. Esimerkiksi 
Joseph Huberin (2000) mielestä tehokkuu-
den strategia ei kuitenkaan ole kestävän 
kehityksen mukaista. Laaja kritiikki eko-
logista modernisaatiota kohtaan moder-
nin projektin jatkajana kertoo mielestäni 
myös sen, että ainoana menettelytapana 
se ei voi olla ratkaisu globaaleihin ympä-
ristöongelmiin (mm. Andersen ja Massa 
2000; Harvey 1996; Huber 2000; Sairinen 
2000). 

Suuressa osassa etenkin kuntakeskeisesti 
laadittuja ekologisen kestävyyden ohjelmia 
ja –aloitteita lähtökohtana on kunnan anta-
ma vastuullinen kestävän kehityksen esi-
merkki, jota kuntalaisen tulee noudattaa 
ilman mahdollisuutta asettaa itse vastuu-
alueelleen päämääriä tai tavoitteita. Ohjel-
missa toistuu usein slogan ”vastuu on 
viimekädessä kaikilla kuntalaisilla.” Sairi-
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nen käyttää tästä instrumentaalisen rationa-
lisuuden toimintamallista käsky-kontrolli 

–nimitystä (Sairinen 2000: 78). Varsinkin 
muutoksen agendat –ryhmän ohjelmat 
ovat lähempänä jaetun vastuun lähesty-
mistapaa. Niiden suhtautuminen kuntalai-
sen vastuuseen kestävän kehityksen työssä 
on enemmän kommunikatiivisen rationaa-
lisuuden periaatteiden mukaista: asioista 
neuvotellaan ensin yhdessä, sitten tehdään 
mahdollisimman montaa osapuolta tyy-
dyttävä päätös toiminnan suunnasta (Hea-
ley 1992). Kuntalaiselle annetaan silloin 
vastuuta, mutta myös valtaa (ainakin ohjel-
miin kirjattuna) tehdä omaa elämäänsä 
koskevia päätöksiä.

Avoin keskustelu arvoista ja valinnoista on 
eräs kestävän kehityksen perusedellytyk-
sistä. Kuten John Dryzek asian ilmaisee, 
kestävä kehitys on ensisijaisesti diskurssi, 
jonka sisältö muotoutuu jatkuvasti uudel-
leen keskustelun tuloksena (Dryzek 1997). 
Aineiston perusteella ne ohjelmat, joiden 
tavoitteenasettelussa kansalaisten osallistu-
minen on ollut hyvin mukana, esittävät sel-
vimmin kritiikkiä maailman nykymenolle. 
Niissä pyritään myös hallinnoimaan kes-
tävää kehitystä moniulotteisesti ja poikki-
hallinnollisesti. Toisaalta taas ne ohjelmat, 
joissa kuntakeskeinen ympäristöjohtami-
seen perustuva lähestymistapa on koroste-
tuinta, tuntuvat esittävän vähiten kritiikkiä 
nykyistä kohtaan. Osallistumisen korostu-
minen ohjelmatyössä ei kuitenkaan vält-
tämättä takaa mitään. Kunta voi luvata 

”ottaa huomioon” kansalaisten aloitteet, 
mutta strategista merkitystä niillä ei vält-
tämättä ole. Osallistuminen on tuonut 
monessa kunnassa kestävän kehityksen 
työhön uuden menettelytavan, ei välttä-
mättä uutta sisältöä, kuten Liisa Häikiökin 
tutkimuksessaan päättelee (Häikiö 2000: 
108).  
 

Eräs paikallisagendatyön kannalta keskei-
nen teema on paikallisten erityispiirteiden 
huomioiminen. Paikallisuutta on varsin 
vaikea arvioida pelkkien ohjelma-asiakirjo-
jen perusteella. Muutamia seikkoja aineis-
ton perusteella voi kuitenkin nostaa esiin. 
Ohjelmista voi päätellä sen, kuinka paljon 
sen laadinnassa on käytetty innovatiivisuut-
ta ja toisaalta kuinka paljon vain tyydytty 
kopioimaan muista ohjelmista tai erilaisis-
ta ohjeista. Tässäkin kohdassa muutoksen 
agendat erottuvat selvästi edukseen muis-
ta aineiston ohjelmista. 

Toinen seikka on kunnan lakisääteisten 
velvollisuuksien tuominen kestävän kehi-
tyksen ohjelmaan ”uusina” toimina. 
Esimerkiksi ohjelma, joka asettaa tavoit-
teekseen kansalaisten osallistumisen paran-
tamisen maankäytön suunnittelussa, ei 
ole mielestäni kovinkaan innovatiivinen. 
Tavoite on säädetty kunnan tehtäväksi 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa, joten eikö 
tässä verhota lakisääteistä velvoitetta keke-
huntuun? Voisi myös kysyä, onko se 
todellista vuorovaikutusta, jos asukkaille 
järjestetään kerran vuodessa valtuutettu-
jen kyselytunti? Tai että kunnan laatima 
ohjelma on ollut esillä internetissä tai että 
siitä on tiedotettu kuulutuksella paikallis-
lehdessä? Näitä teemoja esiintyy hyvinkin 
useassa kuntakeskeisesti laaditussa ohjel-
massa. 

Yksi ohjaajistani totesi, että ”hyvä agenda 
on paikallisesti innovatiivinen, joutavanpäi-
väinen ohjelma sopii joka kuntaan nimeä 
vaihtamalla.” Aineiston perusteella voi-
kin sanoa, että karkeasti puolet aineiston 
ohjelmista kuuluu tuohon joutavanpäiväis-
ten ohjelmien joukkoon. Jos paikkakun-
nan nimi vaihdettaisiin, ei eroa välttämättä 
huomaisi. 
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6. YHTEENVETOA JA 
UUSIA TEEMOJA

Vivi Niemenmaa

Päätösluku käy läpi paitsi hankkeen aikana tutkittuja, myös sen aikana esille 
nousseita uusia kysymyksiä. Uudet tematisoinnit viittaavat myös siihen, että 

emme kuvittele, että kestävä kehitys oli ratkaistu raportillamme. Päinvastoin, jäl-
leen kerran asioiden laajuus ja monimutkaisuus kävi tutkimusprosessin kuluessa 
erinomaisesti ilmi. Tässä luvussa suomalaisia paikallisagendakokemuksia peila-
taan etenkin ruotsalaiseen paikallisagendatilanteeseen ja siitä tehtyyn tutkimuk-
seen. Perusteena on ruotsalaisen kestävän kehityksen työn edistyneisyyden 
lisäksi ruotsalaisen yhteiskunnan, erityisesti paikallishallinnon aseman, samankal-
taisuus Suomen kanssa. 
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Kestävä kehitys näyttää aiheuttavan jännit-
teitä hallinnon sisälle. Kuten Jääskeläinen 
ym. toivat luvussa 2 esiin, kestävä kehitys 
on kunnissa vastuutettu liki poikkeukset-
ta ympäristöhallintoon. Vaikka ympäristö-
hallinnolla on viranomaistehtäviä, se ei 
voi kuitenkaan käskyttää muuta organisaa-
tiota. Tämä näyttää hankalalta: yhtäältä 
kestävä kehitys pyrkii kattamaan läpäisy-
periaatteella kaiken, mutta toisaalta siitä 
vastataan ympäristöhallinnossa. 

Tilanne ei ole välttämättä ongelmallista 
kaikkien mielestä. Erityisesti jos halutaan 
painottua ekologisiin seikkoihin, voidaan 
ajatella että ympäristövirastosta löytyy 
aihepiirin paras asiantuntemus. Osa onkin 
sitä mieltä, että juuri tähän suuntaan kestä-
vää kehitystä pitäisi viedä (esim. Manner-
maa 1998). Ympäristöhallinto on voinut 
myös hyötyä kestävän kehityksen proses-
sista, jolloin sitä ei välttämättä ehdoitta 
luovutettaisi sektorilta pois. Kestävä kehi-
tys on voinut tuoda sektorille uutta myön-
teistä roolia ja sen voi tulkita merkkinä 
ympäristöhallinnon muuttuvasta itseym-
märryksestä puhtaasta luonnonsuojelusta 
kohti laaja-alaista kestävän kehityksen ajat-
telua. Samalla kestävä kehitys voi nostaa 
ympäristöhallinnon asemaa kunnan sisäl-
lä. Esimerkiksi paikallisagendatyö tarjoaa 
motiivin  kehittää yhteistyötä niin kunnan 
sisällä kuin kuntahallinnon ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa. Samalla se on luonte-
va teema kansainvälisten kontaktien luoja-
na ja ylläpitäjänä (vrt. Häikiö 2000: 99). 

Muilla hallinnonaloilla tätä kehitystä ei 
välttämättä nähdä pelkästään positiivise-
na. Eräässä kunnassa kaavoituksen parissa 
työskentelevä totesi sähköpostikyselyssä 
seuraavaa kysyttäessä kokeeko vastaaja pai-
kallisagendan tarpeellisena: 

”Pidän haitallisena - mieluummin näkisin 
kestävän kehityksen periaatteet ja siihen 
liittyvän keskustelun osana normaalia kun-
nan hallintoa ja suunnittelua. Asukkaiden 
osallistumishalu on hyvin rajallinen ja kil-
pailevat prosessit haittaavat sen hahmot-
tamista missä päätökset syntyvät. Pidän 
tärkeänä että esimerkiksi yleiskaavaa tar-
kastettaessa löytyy kiinnostusta asukkail-
la tehdä arvioita kaavan ominaisuuksista 
kestävän kehityksen kannalta sen sijaan 
että into uhrataan irrallisiin projekteihin.” 

Muut sektorit voivatkin nähdä kestävän 
kehityksen prosessit oman työnsä kilpailija-
na. Lisäksi muilla hallinnonaloilla voidaan 
kokea, että ympäristövirasto on alkanut 
tehdä uuden nimen alla asioita, joita he 
ovat huomioineet jo pitkään. Näin voivat 
kokea kaavoittajien lisäksi sosiaalisektorin 
edustajat, kuten Jääskeläinen ym. luvussa 
2 totesivat. 

Siteeratusta vastauksesta käy ilmi myös 
miten erilaiset osallistumisprosessit saatta-
vat olla kilpailevassa asemassa keskenään. 
Esimerkiksi kaavoituksessa on kokeiltu 
asukasosallistumista jo ennen paikallisa-
gendaprosesseja. Osallistumisen esittele-
minen uutuutena kestävän kehityksen työn 
yhteydessä saattaa harmittaa asian parissa 
jo aiemmin töitä tehneitä. Lisäksi erilaiset 
osallistumisprosessit saattavat ”syödä” toi-
siltaan osallistujia. Ehkä osallistumisproses-
sienkin osalta olisi hyvä tehdä yhteistyötä 
kunnan hallinnon sisällä. 

Ympäristöhallinnon ja maankäytön suun-
nittelun väliset jännitteet käyvät hyvin 
ilmi Pasi Mäenpään ym. (2000) tutkimuk-
sessa, jossa he mm. jäsentävät Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston suunnitteli-
joiden suhtautumista kestävään kehityk-

Hallinnon rakenteista professioihin
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seen. Vaikka kestävä kehitys on edennyt 
osaksi kaupunkisuunnittelun ihanteita, 
suunnittelijat kokevat sen kuitenkin myös 
vaikeuttavan suunnittelua viittaamalla esi-
merkiksi luonnonsuojelijoiden vahvistu-
neeseen rooliin. Kun ympäristövirasto 
valvoo kaavoituksessa tehtyjä ratkaisuja, 
sen koetaan ikään kuin astuneen kaavoi-
tuksen reviirille ja uhkaavan koko viras-
ton suvereeniutta (Mäenpää ym. 2000: 
107-121). Kyseiset jännitteet eivät näytä 
rajoittuvan pelkästään suuriin kaupunkei-
hin. Reviiriajattelu ei saisi kuitenkaan 
rajoittaa näiden kahden sektorin välistä 
yhteistyötä, sillä maankäytön suunnittelu 
on keskeisessä asemassa kestävän kehi-
tyksen paikallisessa toteuttamisessa. Kaa-
voituksessa myös paikallisten ratkaisujen 
liikkumavara on huomattavan suurta. 

Agenda-ammattilaiset
Näyttäisikin siltä, että kunnallishallinnon 
rakenteen lisäksi eri professioiden välisten 
jännitteet ovat tärkeitä poikkihallinnollista 
yhteistyötä pohdittaessa. Ammattikuntien 
väliset kitkat voivat siten kärjistää entises-
tään kunnan sektorihallinnosta johtuvaa 
ongelmaa. Ruotsalaisessa tutkimuksessa 
(Asplund ym. 1997) paikallisagendatyö 
nähtiin kiinnostavasti mahdollisuutena ylit-
tää kuilu eri professioiden, erityisesti 
teknisen alan koulutuksen saaneiden insi-
nöörien, arkkitehtitaustaisten 
suunnittelijoiden sekä luonnontieteellisen 
koulutuksen saaneiden ympäristöviranhal-
tijoiden välillä. Tosin Suomen tilanne 
eroaa melko paljon Ruotsista paikallisa-
gendatyön osalta. Ruotsi on ollut edellä-
kävijä paikallisagendatyössä ja myös valtio 
on suunnannut kuntiin mm. ns. ”kretslop-
pmiljardeja”, joita kunnat ovat voineet 
saada paikallisiin työllistymistä ja kestä-
vää kehitystä edistäviin hankkeisiin (esim. 
Eckerberg 1999). Ruotsalaiset kunnat ovat 

myös palkanneet usein paikallisagenda-
koordinaattoreita, kun Suomessa tällaisia 
ammattilaisia on rekrytoitu harvemmin. 
Asplundin ym. tutkimuskunnissa agen-
dakoordinaattoreilla on heterogeeninen 
koulutustausta. Kuitenkin työskentely ruo-
honjuuritason kanssa orientoi näkökul-
maa kohti yhteiskuntatieteitä (Asplund 
ym. 1997: 150, 153). Suomessa paikallis-
agendatyötä on tyypillisimmin hoitanut 
ympäristöviranhaltija oman toimensa ohel-
la. Vaikka hän pystyisi luomaan uutta 
yhteistyötä, hänestä tuskin tulee tutkimuk-
sessa esitetyn kaltaista sillanrakentajaa. 

Toisen ruotsalaisen tutkimuksen (Bro ym. 
1998) kohteena olleesta kahdeksasta kun-
nasta seitsemässä Agenda 21 –koordinaat-
torilla oli luonnontieteellinen koulutus. 
Näissä kunnissa myös paikallisagendatyös-
sä ekologinen ulottuvuus oli korostunut. 
Kirjoittajat toteavatkin, että koordinaatto-
rin henkilökohtainen osaamistausta vaikut-
taa hyvin todennäköisesti agendaprosessin 
painotuksiin. Tutkijat kysyvätkin, miksi 
kunnat eivät palkkaa viestinnän ja pedago-
giikan ammattilaisia paikallisagendavastaa-
viksi, kun kerran tietoisuuden nostamista 
pidetään niin keskeisenä teemana paikallis-
agendatyössä (Bro ym. 1998: 149). Samaa 
voi kysyä suomalaisilta kunnilta. 

Vaikka olemme suhtautuneet kriittisesti 
kestävän kehityksen vastuuttamiseen 
ympäristösektorille, tarkoituksemme ei ole 
mitenkään syyllistää kuntien ympäristö-
hallinnossa työskenteleviä. Moni kestävän 
kehityksen prosessi olisi varmasti jäänyt 
käynnistymättä ilman innokasta ympäris-
tösihteeriä. Kritiikin kärki osoittaa muual-
le, kunnan luottamus- ja virkamiesjohtoon. 
Vaikka rahan merkityksen korostaminen 
tuntuu usein todellisten ongelmien sivuut-
tamiselta, ei sitä voi täysin poissulkeakaan. 
Joissakin kunnissa on turhauduttu, jos 
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projektihenkilö on lähtenyt muihin töihin 
kesken hanketta. Tästä kunta ei voi syyt-
tää muuta kuin itseään. On kohtuutonta 
odottaa saavansa motivoitunutta ja osaa-
vaa henkilökuntaa muutaman kuukauden 
projektipesteillä. Arvostuksesta kertovat 
myös muut tekijät kuin pelkkä palkkaus. 
Eräässä tutkimuskunnassa haastattelemas-
sa olleet kurssilaiset kiinnittivät huomiota 
mm. siihen, että paikallisagendavastaavan 
työpiste sijaitsi ympäristöviraston aulassa 
kahden sermin välissä. 

Tulisieluisiin vetäjiin on toisinaan viitattu 
onnistuneen prosessin takaajina. Mutta 
onko oikein, että tällaista ammattilaista 
ihannoidaan, erityisesti jos ihailu pitää 
sisällään toiveen muidenkin heittäytymi-
sestä työhön yhtä intohimoisesti? Jos vetä-
jältä vaaditaan vahvaa omaa sitoutumista 
ja järkkymätöntä uskoa asiaan, niin eikö 
työssä samalla ole mahdollista  polttaa hel-
posti itsensä loppuun? Onko oikein, että 
kunta lähtee mukaan johonkin niinkin suu-
risuuntaiseen projektiin kuin paikallisagen-
datyöhön ja heittää vastuun pahimmassa 
tapauksessa yhden ihmisen harteille?

Piskuisen Ahvenanmaan Agenda 21 –kont-

torin budjetti oli vuonna 2000 yli 600 
000 markkaa. Projektihenkilöstö ei pidä 
budjettia suurena, mutta se on suorastaan 
hillittömän suuri verrattuna monen suu-
remman Manner-Suomen kunnan satsauk-
seen. Toisaalta pelkkä satsattu rahamäärä 
ei välttämättä kerro kuinka tosissaan 
prosessin kanssa ollaan. On esimerkiksi 
arveluttavaa, jos kunnan ulkopuolelta pal-
kataan projektityötekijä kasaamaan kun-
nan kestävän kehityksen ohjelmaa. Jos 
ulkopuolelta tullut joutuu tekemään työ-
tänsä yksin, mahdollisuudet tavoittaa pai-
kallisuutta ovat todella vaikeat. Vastaavasti 
kunnanvaltuuston voi olla vaikea hyväk-
syä tällä tavalla laadittua paperia – syystä-
kin.

Parhaalta näyttävä ratkaisu sektoriongel-
maan olisi sijoittaa kestävän kehityksen 
prosessit keskushallinnon alaisuuteen. Esi-
merkiksi Ruotsissa paikallisagendatyö oli 
vastuutettu vuonna 1995 tehdyn kyselyn 
mukaan puolessa kunnista keskusviraston 
alaisuuteen ja vain kolmanneksessa ympä-
ristösektorille (Agenda 21 i Sveriges… 
1995).  Miksi ei Suomessa? 

Laaja-alaiset kestävän kehityksen prosessit 
esimerkiksi paikallisagendatyön muodossa 
näyttävät leviävän helposti epämääräisiksi 
kokonaisuuksiksi. Tällöin konkreettisuut-
ta ja jämäkkyyttä työlle on saatettu lähteä 
hakemaan kriteerivetoisemmista hallinnan 
malleista, kuten kestävän kehityksen indi-
kaattorityöstä tai konkreettisia menettely-
tapoja jäsentävistä ympäristöjärjestelmistä 
(Lehtonen 2001). Sama on Samuli 
Lehtosen (2001) arvion mukaan havaitta-
vissa myös Kuntaliiton kestävän kehityk-

Kestävä kehitys ja markk(in)akieli
sen palvelutarjonnassa. Samalla kestävän 
kehityksen palvelutarjontaa on siirretty 
merkittävässä määrin Kuntaliiton omista-
maan konsulttiyritykseen. 

Konkreettisuutta tavoiteltaessa käsitys kes-
tävästä kehityksestä saattaa painottua 
ekologisiin seikkoihin. Esimerkiksi indi-
kaattoreiden rakentamisen myötä myös 
ympäristön välineellinen hallinta koros-
tuu (vrt. Viitala 1999: 210). Samasta asias-
ta voidaan kritisoida kestävän kehityksen 
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kääntämistä rahaksi. Kuten Eteläaho ym. 
luvussa 3 totesivat, yksi tapa konkreti-
soida kestävää kehitystä on nivoa se osak-
si kuntien taloussuunnittelua. Kehityksen 
puolesta puhuu se, että kuntien toiminta 
on viime kädessä sidottu vuotuisen bud-
jetin varaan. Kääntämällä kestävää kehi-
tystä markoiksi, se on mahdollista siten 
myös paremmin huomioida taloussuunnit-
telussa. Samalla voidaan kuitenkin kysyä 
periaatteellinen kysymys siitä, onko näin 
pakko tehdä ylipäätään. On tietysti hyvä, 
jos pystytään osoittamaan esimerkiksi 
kaksoishyötyajattelun mukaisesti syntyvät 
taloudelliset säästöt ja tätä kautta konkreti-
soimaan asioita myös ekonomeille. Mutta 
toisaalta voidaan ajatella, että eikö kestä-
vä kehitys voisi olla se otsikko, jonka alla 
ei tarvitsisi todistella sen taloudellista mie-
lekkyyttä tai tehokkuutta? 

Taloudellisen menestymisen tavoittelu 
näkyy kestävän kehityksen retoriikassa. 
Esimerkiksi Kuntaliiton tytäryhtiö Efek-
tia Oy esittelee yritysten ja kuntien välistä 
ympäristöyhteistyötä käsittelevää hanket-
ta:  

”Tavoitteena on parantaa yritysten kilpai-
lukykyä niiden ympäristöosaamista kehit-
tämällä. Yritysten ympäristöosaamisen 
parantuminen johtaa kunnan ympäristön 
tilan parantumiseen ja elinvoiman kas-
vuun.” 

Tähän ”kestävän menestyksen” ideologi-
aan ympäristö ja kestävä kehitys istuvat 
oivallisesti, ainakin niin kauan kuin ne voi-
vat olla avustamassa kunnan myönteisen 
imagon luomista, kunnan elinvoiman nos-
tamista ja uusien asukkaiden sekä yritysten 
houkuttelemista. Vaan kuinka käy, jos kes-
tävä kehitys asettuu poikkiteloin esimer-
kiksi kunnan elinkeinopolitiikan kanssa? 
Kuten Eteläaho ym. artikkelissaan totesi-
vat, ohjelmia ja strategioita tehtaillaan san-

gen vilkkaasti ilman että aina olisi ihan 
kirkasta kuvaa mihin niitä tarvitaan. Voi-
ko tällöin olla mahdollista, että osa stra-
tegioista on keskenään ristiriitaisia? Mikä 
strategia tällöin voittaa ja mikä häviää? 

Markkinaopit ovat rantautuneet viime 
vuosina myös julkiseen hallintoon. Julki-
sen talouden kriisikehitys loi kasvualustaa 
managerialistisille opeille, kuten tulosjoh-
tamiselle (Möttönen 1997: 44). Julkis-
johtamisen ideologiassa kunnallishallintoa 
voidaan tehostaa soveltamalla liiketalous-
tieteen oppeja julkiseen toimintaan (Nie-
mi-Iilahti & Nieminen 2001: 22). 
Esimerkiksi yrityspuolella kehitettyjä ympä-
ristöjärjestelmiä on alettu käyttää myös 
kunnallishallinnossa, ensin kunnallisissa lii-
kelaitoksissa, mutta sittemmin myös koko 
kuntaorganisaatiossa. 

Ympäristö- ja laskentajärjestelmät ovat 
erinomaisia välineitä kestävän kehityksen 
konkretisoimisessa. Niiden ei kuitenkaan 
tulisi korvata kestävästä kehityksestä käy-
tyä yhteistä keskustelua. Muodissa olevat 
mitä erilaisimmat strategiat ja strategiset 
ohjelmat voivat näyttäytyä Leena Eräsaa-
ren (1999: 33) mukaan myös epädemo-
kraattisina ja ylhäältä alaspäin käskyttävinä 
teksteinä. Jos osallistuvan hallinnan mallis-
ta siirrytään kohti tehokkuutta korostavaa 
uusliberalistisempaa otetta, kansalaisen 
rooli kutistuu tiettyjä oikeuksia ja velvol-
lisuuksia yhteisössä omaavasta demokra-
tianäkemyksen mukaisesta kuntalaisesta 
kohti kuluttajakansalaista (Niemi-Iilahti & 
Nieminen 2001: 20-21). Käsitys kunta-
laisesta jää kuitenkin varsin ohueksi, jos 
kuntalainen ymmärretään puhtaasti asi-
akkaana. Tässä törmätään ennen pitkää 
myös kysymykseen yksittäisen kuluttajan 
vastuusta kokonaisuudesta. Esimerkiksi 
Johanna Moisander (2001) kritisoi väitös-
kirjassaan vallitsevia käsityksiä vihreästä 
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kuluttajasta. Niiden mukaan yksittäisen 
kuluttajan valinnoilla on ratkaiseva merki-
tys kestävän kehityksen tavoittelussa. Moi-
sander kuitenkin kysyy, onko realistista 
ajatella, että yksittäisten kuluttajien teot 

kumuloituvat automaattisesti kestäväksi 
kehitykseksi? Ja edelleen, onko oikein 
sälyttää vastuu ympäristöongelmasta yksit-
täisen kuluttajan harteille?

Niin ympäristöjärjestelmät, laskentamallit 
kuin kestävän kehityksen ohjelmatkin voi-
daan ymmärtää suppeammin vain konk-
reettisena tuotoksena tai sitten laajemmin 
prosesseina (vrt. luku 3). Kuten Mikko 
Routala luvussa 5 totesi, itse kestävän kehi-
tyksen ohjelma ei välttämättä kerro kovin 
paljon ohjelmaprosessista, kuten osallistu-
misesta tai oppimisesta. 

Mutta mikä tulee ensin, prosessi vai sisäl-
tö? Osallistumisen näkeminen puhtaasti 
keinona tavoitella kestävää kehitystä voi-
daan liittää käsitykseen, jossa demokratia 
on neutraali pelisääntöjen antaja, ilman 
että se ottaa kantaa sisältöön. Periaatteelli-
sella tasolla helposti tehtävä ero prosessin 
ja substanssin välillä mutkistuu kuitenkin 
usein käytännössä (Lidskog & Elander 
1999). Tuottaako esimerkiksi osallistumi-
nen kestävän kehityksen prosesseissa auto-
maattisesti kestävän kehityksen mukaisen 
lopputuloksen? Meneekö demokraattinen 
prosessi itse sisällön edelle? 

Lidskog ja Elander (1999) käyvät läpi 
erilaisten demokratiateorioiden antamia 
vastauksia ekologian ja demokratia väli-
seen suhteeseen. Ekoautoritaristisessa tul-
kinnassa autoritaarinen valta voi pelastaa 
maapallon, ja tämä voidaan tehdä rajoitta-
malla kansalaisten vapautta. Vastakkaisen 
tulkinnan mukaan demokratia on tavoite 
itsessään ja ihminen asettuu etusijalle suh-
teessa luontoon. Ekologiaankin tässä tosin 
voidaan vaikuttaa epäsuorasti, esimerkik-

Osallistuminen ja kestävä kehitys
si vaatimalla ihmisille oikeutta terveyteen. 
Kolmas tulkinta nojaa käsitykseen, jonka 
mukaan demokraattinen keskustelu johtaa 
myös ekologisesti järkeviin ratkaisuihin. 
Tässä ekologisesti kestävää yhteiskuntaa 
ei voida saavuttaa muuten kuin demokra-
tian kautta. Kestävä kehitys nojautuukin 
tähän diskursiivisen demokratian malliin. 
(Lidskog & Elander 1999). 

Esitellyissä malleissa voisi olla aineksia 
myös osallistumisen roolista ja koko kes-
tävän kehityksen olemuksesta käytyyn 
keskusteluun. Jos yksi asettaa etusijalle 
ekologian, toinen ihmisen, voidaan puhua 
pahasti toisten ohi. Jos asiat olisi nos-
tettu jossakin vaiheessa esille, ja vaikka 
jatkossa oltaisi edelleen eri mieltä, tiedet-
täisi ainakin mistä ollaan eri mieltä. Tällai-
nen periaatteellisempi keskustelu kestävän 
kehityksen olemuksesta tai laajempi yhteis-
kuntakriittinen keskustelu puuttuu melko 
lailla kuntien kestävän kehityksen proses-
seista. Pelkona saattaa olla, että keskustelu 
profi loituu liian radikaaliksi ja karkottaa 
osan ihmisistä pois. Myös puoluepoliit-
tiselta leimaantumiselta on pyritty vält-
tymään. Ehkä vielä yksinkertaisempana 
syynä varovaiseen otteeseen voi olla se, 
että esimerkiksi paikallisagendaprosessit 
ovat vahvasti kunnallishallinnon vastuul-
la. Kestävän kehityksen kesyttäminen 
hallinnon kielelle ja sopeuttaminen kaik-
kiin hallinnon realiteetteihin voi samalla 
tuskastuttaa räväkämpää otetta toivovat. 
Ruotsissakaan paikallisagendatyö ei pysty 
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kilpailemaan esimerkiksi nuorten kiinnos-
tuksesta yhtä tunteisiin vetoavalla tavalla 
kuin vaikkapa eläinten oikeuksien puolus-
taminen (Svedin ym. 2001: 125).

Suhtautuminen kansalaisaktiivisuuteen 
näyttäisi olevan kunnissa kaksijakoista. 
Yhtäältä asukkailta toivotaan enemmän 
aktiivisuutta. Jos kuntalaiset osaisivat vaa-
tia riittävän ponnekkaasti kunnaltaan kes-
tävän kehityksen mukaisia toimia, kunnan 
olisi todennäköisesti pakko niihin reagoi-
da. Toisaalta kansalaisaktiivisuuteen suh-
taudutaan myös skeptisesti, toisinaan jopa 
peläten. Kansalaisten omaehtoisesta toi-
minnasta voikin tulla häiriötekijä, joka sot-
kee hallinnon suunnitelmia (Konttinen & 
Litmanen 1996: 258). Tuntuu siis, että 
osallistuminen pidetään mielellään hallit-
tuna ja ”siistinä”. Kunnan tarjoamat osal-
listumismallit eivät kuitenkaan aina ole 
kovin houkuttelevia, kuten Joensuu ym. 
luvussa 4 totesivat. Tällöin voi olla liian 
helppo selitys vain väittää, että ihmiset 
eivät ole kiinnostuneita yhteisistä asioista.  
Puhutaan kansalaisten vieraantumisesta 
yhteiskunnallisista asioista. Olisiko paikal-
laan ajatella asiaa joskus myös toisin päin: 
onko kunta vieraantunut kansalaisista? 

Ryhtyminen vuoropuheluun asukkaiden 
kanssa vaatii kunnilta paitsi uudenlaisen 
toimintakulttuurin opettelua, myös konk-
reettisesti erilaisten vaikuttamiskanavien 
tarjoamista. Esimerkiksi uusi maankäyttö- 
ja rakennuslaki edellyttää osallistumista, 
mutta ei kerro konkreettisesti miten ja 
missä vuorovaikutusta tulisi järjestää (vrt. 
Eräsaari 1999: 44). Erilaisten osallistu-
mismahdollisuuksien ja metodiikkojen 
kehittämiselle näyttäisikin olevan tarvetta. 
Mitenkään erityisen innovatiivisia kunnat 
eivät näytä kestävään kehitykseen proses-
seihin liittyvässä osallistumisessa toistai-
seksi olleen. 

Kuka on asiantuntija?
Kestävän kehityksen prosesseissa osallistu-
minen saa usein ympäristökasvatuksellisia 
piirteitä. Osallistumalla ihmisten toivotaan 
myös sitoutuvan kestävään kehitykseen ja 
muuttavan viime kädessä omaa käyttäyty-
mistään sen vaatimusten mukaiseksi. Osal-
listumisen korostaminen suunnittelussa 
kumpuaa kuitenkin myös rationalistista 
suunnittelua vastaan osoitetusta kritiikis-
tä. Suunnittelijan ylivertainen asema on 
asetettu kyseenalaiseksi esimerkiksi kom-
munikatiivisen suunnittelun ympärillä käy-
dyssä keskustelussa (esim. Healey 1997, 
Sandercock 1998). Ympäristökysymyksiin 
heräämisen voidaan katsoa olleen mukana 
rapauttamassa uskoa moderniin suunnit-
teluun. Mutta toisaalta ympäristökysy-
mysten huomioiminen suunnittelussa on 
samaan aikaan lisännyt luonnontieteelli-
seen tietoon liittyvän asiantuntemuksen 
merkitystä suunnittelussa. 

Kuka sitten on asiantuntija kestävän kehi-
tyksen osalta? Kestävä kehitys on tarkoitus 
määritellä yhdessä keskustellen kunnassa. 
Tapahtuuko lopulta näin? Jos ollaan risti-
riitatilanteessa sen suhteen, mikä asia on 
enemmän kestävän kehityksen mukaista 
kuin toinen, kuka tekee viimeisen päätök-
sen? Tavallaan kestävä kehitys on yksin-
kertainen asia ymmärtää: ei tuhlata liikaa, 
jätetään jotakin meidän jälkeenkin tulevil-
le. Samalla kuitenkin taustalla olevat ongel-
mat  ovat monimutkaisia, kiistanalaisia ja 
usein keskenään ristiriitaisia. Monimut-
kaisissa globaaleissa ongelmissa niin 
ongelmien määrittelijät kuin ratkaisueh-
dotusten käsitteellistäjätkin kuuluvat rajat-
tuun asiantuntijajoukkoon (Hajer 1995:10). 
Ongelmia lähestytään usein tieteellisestä 
näkökulmasta, teknisellä kielellä (Svedin 
ym. 2001: 125). Maallikot ovat melkoisen 
ulkopuolella tästä keskustelusta ja näyttäy-
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tyvät lähinnä kasvatuksen kohteina. Tässä 
onkin yksi kestävään kehitykseen liittyvän 
osallistumisen ydinkysymyksistä: ovatko 
asukkaat aktiivisesti määrittelemässä kes-
tävää kehitystä ja luomassa sille sisältöä, 
vai otetaanko heidät mukaan hallinnon 
prosessiin. Jos kansalaiset sidotaan valmii-
seen hallinnon prosessiin, mikä itse asi-
assa on kansalaisen perimmäinen rooli? 
Olla ympäristökasvatuksen kohteena? Vai 
prosessin legitimoijana?  

Juuri paikallisagendatyössä itse prosessi 
näyttää nousevan kestävän kehityksen 
sisältöä keskeisemmällä sijalle. Myös Lii-
sa Häikiö (2000:107) toteaa, että hänen 
tutkimissaan kahdeksassa suomalaisessa 
paikallisagendaprosessissa uusien toimin-
tatapojen kehittäminen nousi sisällöllisiä 
vaikutuksia suuremmaksi. Jos prosessi ja 
sisältö ovat ylipäätään erotettavissa toi-
sistaan, myös niiden välistä tasapainoa 
olisi hyvä pohtia. Prosessit ovat tuikitär-

keitä, mutta niihin keskittymällä voidaan 
pudota kommunikatiivisen suunnittelun 
ansaan. Siinä Markku Sotaraudan (1996: 
296) mukaan uskotaan siihen, että asiat 
hoituvat kunhan kommunikaatiokanavat 
saadaan auki. Tällöin varsinaiset sisältöky-
symykset saattavat jäädä taustalle. Bucking-
ham-Hatfi eld & Evans (1996) kokevatkin 
prosessin korostumisen kestävän kehityk-
sen työssä ongelmalliseksi. He pelkäävät, 
että päätavoitteeksi voi lopulta jäädä itse 
prosessi kestävän kehityksen (muun) sisäl-
lön sijaan. Prosessiin voi olla helppo taker-
tua siksikin, että varsinaiset sisällölliset 
lopputulokset voivat olla sellaisia, joita on 
vaikea hyväksyä toteutettaviksi nykyises-
sä yhteiskunnassa (Buckingham-Hatfi eld 
& Evans 1996:6).  Kestävän kehityksen 
edistämisessä ei voida lopulta jäädä opet-
telemaan loputtomasti pelkästään uutta 
toimintakulttuuria, vaan se vaatii kunnilta 
myös konkreettisia sisällöllisiä muutoksia 
kunnan eri toimialoilla. 

Osallistuminen on ollut viime aikoina run-
saasti esillä uuden maankäyttö- ja raken-
nuslain yhteydessä. Osallistumisprosesseja 
on kokeiltu tätä ennenkin etenkin rajatulla 
alueella tapahtuvassa toteuttamissuunnit-
telussa. Tässä luonteva huomion kohde 
on asukkaiden ja viranhaltijoiden välisessä 
yhteistyössä ja kommunikaatiossa. Kestä-
vä kehitys kurkottaa kuitenkin toteuttamis-
suunnittelua pidemmälle tulevaisuuteen. 
Yli  nykyisen sukupolven ulottuva suunnit-
telu on luonteeltaan erilaista, arvokeskus-
teluun pyrkivää. Asukasosallistuminen ei 
ole tavallisesti ulottunut pidemmän aikavä-
lin strategioiden luomiseen, poikkeuksena 
ehkä saksalaistyyppiset kaupunkifoorumit 
(Niemenmaa 1997). Laajemmista linjauk-

Luottamushenkilöiden rooli

sista on keskusteltu pienemmällä porukal-
la, johtavien luottamus- ja virkamiesten 
joukossa. Kuitenkin kestävän kehityksen 
prosesseissa  kansalaiset voivat ideaaliti-
lanteessa osallistua periaatteellisista asiois-
ta keskustelemiseen. Eri asia on sitten 
kuinka tämä periaatteellinen keskustelu 
vaikuttaa lopulta kunnan strategioiden luo-
miseen. Liisa Häikiö (2000:108) toteaa tut-
kimuksessaan, että laajaan osallistumiseen 
perustuvat paikallisagendaprosessit eivät 
ole vaikuttaneet tapauspaikkakunnilla suo-
raan kunnan strategiseen suunnitteluun. 
Täysimääräinen osallistuminen ei siis ulo-
tu strategiatasolle. 

Osallistuminen näyttääkin hämmentävän 
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kunnan sisäisiä valtasuhteita. Osallistumi-
nen saattaa luoda omaa kiilaansa keskuste-
luun, jota on käyty virkamiesvalmistelun 
ja luottamushenkilöiden välisestä vallasta 
(esim. Leväsvirta 1999; Möttönen 1997). 
Prosessi ei aina edes etene välttämättä 
luottamushenkilöelimiin asti (esim. Häi-
kiö 2000: 89-91). Mikä luottamushenkilöi-
den rooli sitten tulisi olla? Ruotsalaiset 
tutkijat korostavat poliitikkojen vastuuta 
linjausten ja visioiden tekijöinä. Jolleivät 
luottamushenkilöt selvästi ilmaise mitä 
kestävän kehityksen prosessin tulisi merki-
tä ja kuinka työn tulisi edetä, koko prosessi 
voi jäädä epäselväksi (Bro ym. 1998:148). 
Juuri epäselväksi voi monia suomalaisia 
prosesseja luonnehtia. 

Luottamushenkilöiltä toivotaan siis vah-
vaa signaalia työn aloittamiseen ja sen mer-
kityksen korostamiseen. Alun jälkeen on 
syytä miettiä, miten luottamushenkilöeli-
met pidetään ajan tasalla prosessista. Jos 
luottamushenkilöt ovat olleet sivussa laa-
jasta vuorovaikutteisesta valmistelutyöstä, 
saattavat he kokea tulleensa ohitetuiksi. 
Vielä oleellisempi kysymys on, voidaanko 

heidän tällöin olettaa voivat automaattises-
ti hyväksyä lopputuloksen? Ja toisinpäin, 
onko oikein jos luottamushenkilöt jättävät 
hyväksymättä mahdollisesti pitkällisenkin 
prosessin tuloksen? Vai tulisiko heitä koet-
taa saada mukaan itse vuorovaikutuspro-
sesseihin? 

Erilaiset osallistumiskokeilut näyttävätkin 
hämmentävän kunnan sisäisten valtasuh-
teiden lisäksi käsitystä koko demokraatti-
sesta mallista. Edustuksellista demokratiaa 
ja hallintoa kuvaava suuri demokratia 
näyttää olevan kriisissä, konkreettisimpa-
na osoituksena alenevat äänestysprosentit. 
Samaan aikaan pienen demokratian kan-
salaisyhteiskunta on haastamassa suurta 
demokratiaa (Montin 1998: 7; Peterson 
1991: 22). Kestävän kehityksen prosessit 
ovat esimerkkejä suuren ja pienen demo-
kratian välisen suhteen hakemisesta. Kes-
tävä kehitys tunnustaa lähtökohtaisesti 
pienen demokratian merkityksen. Kuiten-
kin yhteistyö suuren demokratian vetä-
missä paikallisagendahankkeissa on ollut 
ainakin toistaiseksi pikemminkin hapa-
roivaa. 

Kuten Mikko Routala luvussa 5 totesi, kes-
tävän kehityksen ohjelmakenttä kunnissa 
on kirjava. Ohjelmien sisältö, ja se mitä 
niiden tulisi olla, aiheuttaa päänvaivaa. Jos 
ohjelma on hyvin laaja, sitä voidaan moit-
tia toiveiden tynnyriksi tai kokoelmaksi 
kaikkea mahdollista hyvää. Toisaalta, jos 
se on kovin suppea, kritiikkiä tulee toden-
näköisesti siitä, että kestävää kehitystä ei 
ole ymmärretty tarpeeksi monialaisesti. 
Tilanne on kieltämättä mutkikas: tekipä 
kunta niin tai näin, kritiikkiä on helppo 
antaa. Kestävän kehityksen ohjelman osal-
ta ideaalitilanne olisi kai se, että kestävä 

Hyvä kestävän kehityksen ohjelma?
kehitys ymmärretään riittävän laajasti, mut-
ta kyetään kuitenkin priorisoimaan kes-
keisiä asioita; paikallisia kysymyksiä, jotka 
kuitenkin vastaavat globaaleihin kestävän 
kehityksen ongelmiin. Joissakin ohjelmis-
sa on onnistuttu sekä tarkastelemaan 
kestävää kehitystä monipuolisesti että poh-
timaan paikallisen ja globaalin välistä 
yhteyttä. Näitä ohjelmia Routala kutsuu 
muutoksen agendoiksi. 

Tuntuu ehkä kohtuuttomalta kritisoida 
hyvää ekologisesti painottunutta ohjelmaa, 
erityisesti jos se on laadittu vuorovai-
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kutteisesti. Mutta jos ohjelma rajoittuu 
ekologisiin kysymyksiin eikä niitä ole koet-
tu tarpeelliseksi pohtia muiden kestävän 
kehityksen ulottuvuuksien kannalta, eikö 
silloin olisi syytä puhua ympäristöohjel-
masta? Joissakin asioissa kestävän kehi-
tyksen eri ulottuvuudet ovat helpommin 
yhteensovitettavissa. Esimerkiksi joukko-
liikenne tukee sekä ekologista kestävyyttä 
että on sosiaalisesti tasa-arvoinen liiken-
nemuoto. Kaikista kysymyksistä ei kuiten-
kaan välttämättä löydetä yhteistä suuntaa, 
vaan eri ulottuvuudet voivat osoittaa päin-
vastaisiin suuntiin. Tällöin kysymys on eri 
ulottuvuuksien välisen painoarvon keskus-
telemisesta ja arvottamisesta. 

Toinen kestävän kehityksen ohjelmiin liit-
tyvä kysymys on, missä määrin ne voivat 
pitää sisällään asioita,  joita käsitellään jo 
muissa ohjelmissa. Kovin turhalta ohjel-
ma ainakin tuntuu, jos se listaa seikkoja,  
joista kunnan tulisi huolehtia joka tapauk-
sessa lakisääteisesti. Myöskään erilaisten 
ohjelmien kasaaminen yhteen pakettiin ei 
vielä tee siitä kestävän kehityksen ohjel-
maa. Joistakin ohjelmista  paistaa lisäksi 
läpi, että kukin hallintokunta on kirjoit-
tanut oman osuutensa, jotka sitten on 
myöhemmin niitattu yhteen. Tätä saattaa 
jopa edistää kestävän kehityksen kokonai-
suuden jaottelu eri ulottuvuuksiin, jolloin 
sosiaalisesta kestävyydestä vastaa sosiaali-
sektori, ekologisesta ympäristöhallinto ja 
niin edelleen. Tämän sijaan kestävän kehi-
tyksen eri ulottuvuudet tulisi ymmärtää 
toisistaan erottamattomissa olevina näkö-

kulmina. Kestävän kehityksen ohjelman 
tulisi siten käsitellä niitä kysymyksiä, jois-
sa kestävän kehityksen eri ulottuvuudet 
leikkaavat toisensa. 

Vielä yksi ohjelmiin liittyvä seikka on kes-
tävän kehityksen toimintaohjelmien suh-
de kunnan muuhun suunnitteluun. Mikä 
ohjelman paikka on? Missä määrin se 
ohjaa muuta suunnittelua? Nykyisessä 
suunnittelukeskustelussa on pinnalla stra-
teginen suunnittelu. Kestävän kehityksen 
ohjelmatyössä on kuitenkin havaittavissa 
yhtäläisyyksiä 1960- ja 70-luvun kuntasuun-
nittelukeskusteluun. Kuntasuunnittelulla 
kehitys pyrittiin saamaan kokonaisvaltai-
sesti hallintaan. Myös tällöin kunnallis-
alan keskusjärjestöt toimivat aktiivisesti 
antaen mm. kuntasuunnittelusuosituksen. 
Haasteellisista lähtökohdistaan huolimatta 
kokonaisvaltaiselle kuntasuunnittelulle oli 
Markku Sotaraudan (1996) mukaan tyypil-
listä varovaisuus. Uusia mahdollisuuksia 
ei juurikaan etsitty ja tavoitesuunnittelus-
ta puuttui luovaa ajattelua ja rohkeutta. 
Suunnitelmat jäivät vallinneen tilanteen 
kuvauksiksi ja epärealististen tavoitteiden 
kirjaamiseksi. Samalla ne olivat ristiriitai-
sia talousarvion ja hallintokuntien muiden 
suunnitelmien kanssa. Suunnittelussa läh-
dettiin liikkeelle hallintokunnista, mikä sai 
aikaan sen, että kuntasuunnittelusta tuli 
eri sektoreiden välistä kamppailun aree-
naa. (Sotarauta 1996: 56-63). Nämä koko-
naisvaltaisen kuntasuunnittelun ongelmat 
eivät ole vieraita nykyisessä kestävän kehi-
tyksen ohjelmatyössäkään. 

Yksi keskeinen ongelma kestävän kehityk-
sen työssä tuntuu olevan se, että ei oikein 
tiedetä mistä siinä ylipäätään on kyse. Kes-
tävän kehityksen käsite on hämmentävä, 

Mistä lopulta on oikein kyse?
mutta yhtä lailla monen kunnan kestävän 
kehityksen prosessin tarkoitus ei näytä ole-
van välttämättä selvä edes avaintoimijoil-
le. Kysyjälle osataan kyllä kertoa erilaisista 
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työryhmistä, ohjausryhmistä ja seuranta-
ryhmistä. Sen sijaan yksinkertaiseen kysy-
mykseen työn tarkoituksesta ei välttämättä 
osata vastata.  

Suomalaista paikallisagendatyötä leimaa 
vahva usko toimintaohjelman tekemisen 
merkitykseen. Ohjelma tehdään, vaikka 
sen asemasta tai toimeenpanosta ei olisi 
selvää käsitystä. Ohjelman avulla on par-
haimmillaan mahdollista nostaa esille juu-
ri kestävän kehityksen kannalta keskeiset 
kysymykset, jotka ovat olleet katveessa 
muissa ohjelmissa. Erillisen ohjelman teke-
minen ei kuitenkaan saisi merkitä sitä, että 
kestävää kehitystä ei tarvitse ajatella muus-
sa suunnittelussa. Toisinaan tunnutaan 
myös ajateltavan, että suurin työ on tehty, 
kun ohjelma on saatu valmiiksi. Tämä on 
ilmeistä imagosyistä tehdyissä ohjelmissa. 
Vaikka kestävän kehityksen ohjelman teke-
minen itsessään ei olisi suuri imagopro-
jekti, pelkästään sen tekemättä jättäminen 
voi olla kunnalle imagohaitta. 

Suomessa paikallisagendatyö tähtää poik-
keuksetta ohjelma-asiakirjan laatimiseen, 
oli osana prosessia osallistumista tai ei. 
Myös Kuntaliitto on opastuksellaan roh-
kaissut kuntia tähän (Täältä kestävyyteen 
1997; Kuntien toimintamallit paikallisa-
gendassa 1999). Esimerkiksi ruotsalaisten 
kuntien osalta toimintaohjelman laatimi-
nen ei näytä olevan aivan samanlainen 
ehdottomuus kuin Suomessa. Niissä kun-
nissa, joissa agendatyön pääpaino oli 
positiivisten muutosprosessien aikaansaa-
minen laajalla rintamalla, ohjelman tekoa 
ei koettu ehdottomaksi asiaksi (Bro ym. 
1998: 146). Tämän lähestymistavan tekee 
ongelmalliseksi se, että kunta voi samalla 
paeta omaa vastuutaan ja osoitella sormel-
la muita. Kuitenkin myös periaatteellisem-
mat, syvemmällä olevat käsitykset koko 
kestävän kehityksen lähtökohdista voivat 

olla erilaiset. Kansalaisyhteiskunnan mer-
kitystä korostava näkemys ei välttämättä 
jaa käsitystä kuntatoimijan keskeisestä roo-
lista kestävän kehityksen tavoittelussa. 

Kuntatoimijalle ohjelma on luonteva työ-
tapa. Kunnissa annetaan myös paljon pai-
noarvoa sille, että ohjelma hyväksytään 
valtuustossa. Valtuustossa hyväksytty toi-
mintaohjelma voi parhaimmillaan tarjota 
kokonaan uudenlaiset mahdollisuudet ryh-
tyä toteuttamaan kestävää kehitystä – mut-
ta vain kunnan toimialalla. Ohjelman 
luonne vaikuttaa tähän paljon. Julistuksen-
omainen paperi voi lopulta jäädä hieman 
tyhjäksi, kun taas täsmällisempi ohjelma 
voi olla vahvakin asiakirja. Pahimmillaan 
paperi jää pölyttymään hyllylle. Jälkim-
mäisessä tapauksessa täytyy vain toivoa, 
että prosessin aikana olisi jotakin opittu. 
Tämäkään ei välttämättä ole vähän, oppi-
misprosessien merkitystähän korostetaan 
nykyään kovasti. 

Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksi-
en turvaaminen ohjelmatyössä on tärkeää. 
Kuitenkin epäselvyys siitä, mistä oikein 
on kysymys, näkyy myös osallistumisessa. 
Osallistuminen on valjastettu yleensä auto-
maattisesti ohjelmatyön tekemisen tueksi, 
ilman että olisi välttämättä pohdittu kun-
nolla osallistumisen tarkoitusta. On kaksi 
jokseenkin eri asiaa pyritäänkö laatimaan 
kestävän kehityksen toimintaohjelma kun-
nallishallinnon tarpeisiin vai pyritäänkö 
ihmiset saamaan mukaan toteuttamaan 
kestävää kehitystä. Kaikki osapuolet eivät 
välttämättä aina jaa käsitystä osallistumi-
sen roolista. Työn alussa olisikin syytä 
pohtia kunnolla yhdessä, mihin kestävän 
kehityksen prosessilla ja osallistumisella 
oikein pyritään. Etukäteen huolellisesti 
suunniteltu osallistuminen voi olla teho-
kas tapa ohjelmatyön etenemisen kannalta 
(Niemi-Iilahti 1999: 46). Mutta vastaako 
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tämä kuntalaisten käsitystä hyvästä proses-
sista?

Tekemämme vierailu Ahvenanmaan Agen-
da 21 -konttorissa konkretisoi hyvin kah-
den erilaisen lähestymistavan välisiä eroja. 
Maakunnassa on valittu kokonaan erilai-
nen asenne paikallisagendatyöhön kuin 
Manner-Suomessa. Taustalla on pienen 
itsehallinnollisen yhteisön skeptinen suh-
tautuminen kaikkiaan suunnittelua koh-
taan. Toimintaohjelmat on tehty, mutta 
niiden ei kuvitellakaan pelastavan Itämerta. 
Agendakonttori onkin keskittynyt kampan-
joimaan ja tekemään kestävää kehitystä 
näkyväksi. Kampanjoinnin kohteena eivät 
ole olleet pelkästään asukkaat ja turistit, 
vaan myös luottamushenkilöt ja vierasve-
nesatamat. Lähestymistapa ei ole ongel-
maton asiantuntijuuden näkökulmasta. 
Kaiken takana on joku, joka määrittelee 

ongelman, sen syyt ja  toimenpiteet niiden 
ratkaisemiseksi. Osallistuminen on tässä 
toimimista kuluttajana, käyttäytyjänä. Riit-
tääkö tämäkään? Vai pitäisikö ihmisten 
olla mukana suunnittelemassa asioita, joi-
hin heidän toivotaan osallistuvan, tai tee-
moja, joista kampanjoita käydään? Vai 
pääseekö asukas näihin lopulta vaikutta-
maan sen enempää ohjelmapainotteisessa-
kaan työssä?

Kestävä kehitys ja osallistuminen asetta-
vat meidät peruskysymysten äärelle. Yksi 
näistä koskee suuren ja pienen demokrati-
an välistä suhdetta, toinen kestävän kehi-
tyksen sisältöä ja kuinka paljon sen eteen 
ollaan tosissaan valmiita tekemään. Jos 
kunnassa ei pystytä keskustelemaan näis-
tä teemoista, kovin pitkälle ei välttämättä 
päästä myöskään kestävän kehityksen työs-
sä.  

Kestävän kehityksen jäämistä hyllypape-
riksi toimenpiteiden toteutumisen tai pro-
sessin jatkuvuuden osalta on vielä melko 
vaikea arvioida, sillä ensimmäisenäkään 
valmistuneet ohjelmat eivät ole vielä kovin 
vanhoja. Tulokset eivät synny hetkessä 
ja muutokseen tarvitaan useiden vuosien 
prosessi (Joas 2000: 111). Suurin riski jää-
dä hyllylle on erilaisilla imagoprojekteilla 
tai pelkästään ohjelman tekemiseen satsa-
tuissa prosesseissa. 

Sanahelinää ei kestävästä kehityksestä puu-
tu. Kovin moni juhlapuheissa tai strategi-
oissa mainittu kestävä kehitys on jäänyt 
vaille konkreettisempaa sisältöä. Sanaheli-
nässä kestävä kehitys näyttäytyy yhteise-
nä hyvänä, jota kukaan ei halua vastustaa. 
Mutta kun ryhdytään keskustelemaan 
yhteisen hyvän sisällöstä, asia mutkistuu. 

Hyllypaperia, ekohelinää vai muutosta?
Jos ympäripyöreys yhdistyy ekologiseen 
painotukseen, on kyse kai lähinnä ekoheli-
nästä. Hyvä ympäristönsuojeluohjelma ei 
ole ekohelinää, mutta miksi sitä myöskään 
pitäisi kutsua kestävän kehityksen ohjel-
maksi? 

Hyllypaperin ja ekohelinän vuoksi ei tar-
vitse murehtia institutionaalisista haas-
teista. Todelliseen muutokseen tätä sen 
sijaan tarvitaan. Muutokseen tarvitaan  
avoimempaa suunnittelu- ja päätöksente-
kokulttuuria. Lisäksi tarvitaan kestävän 
kehityksen integroimista kaikkeen suun-
nitteluun, muunakin kuin lyhytkestoisena 
projektina. Vielä tarvitaan konkreettisia 
toimia ja halua todelliseen muutokseen.
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Lopuksi 
Puolen vuoden urakan aikana osa meistä 
tuli hetkittäin allergiseksi kestävälle kehi-
tykselle ja agendasanalle. Kestävän kehi-
tyksen käsitteen pyörittely, ohjelmatyön 
merkityksen pohtiminen ja osallistumisen 
roolista keskusteleminen tuskastuttavat 
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Seuraavassa tiivistykset kuntatutkimuksista, eli siitä keskeisestä aineistosta, jonka pohjal-
ta jäsentelimme raportin luvuissa 2-4 käsiteltyjä teemoja. 

Liite 1.  Kuntatutkimusten esittely

Ahvenanmaan agedantyön alkusysäykse-
nä oli vuonna 1992 heti Rion kokouksen 
jälkeen järjestetty yhteispohjoismainen 
kokous. Agenda 21:n mukainen paikallis-
tasolle annettu vastuu soveltui oivallisesti 
ahvenanmaalaiseen mentaliteettiin. Kan-
salaisjärjestö Natur och Miljö (NoM) 
aloitti työn ja sai kunnat innostumaan asi-
asta. Koska Ahvenanmaan kunnat ovat 
pieniä, päätettiin perustaa yhteinen agen-
datoimisto. Rahoituksesta vastaavat puo-
liksi maakuntahallitus sekä kunnat. Vaikka 
rahoittajana on julkinen sektori, toimisto 
toimii kansalaisjärjestö NoM:n yhteydessä. 
Tätä pidetään Ahvenanmaalla vahvuutena, 
koska näin agendatoimisto on irrallaan 
valvovasta viranomaisesta ja toimii kunnil-
le lähinnä palveluorganisaationa. 

Ahvenanmaan kannalta keskeisiksi kestä-
vän kehityksen ongelmiksi jäsennettiin 
autoilu ja riippuvuus fossiilisista polttoai-
neista ylipäätään, Itämeren suojelu, sekä 
sellaisten uhanalaisten lajien suojelu, jois-
ta Ahvenanmaalla on kansallinen vastuu. 
Alkuvaiheessa jätehuoltoon liittyvät kysy-
mykset olivat runsaasti esillä, viime vuo-
sina on siirrytty mm. ennemmän kohti 

Ahvenanmaa
vesiensuojelua. Ahvenanmaan agendatyö 
on melko ekologisesti painottunutta. Agen-
datoimistossa myönnetäänkin, että ympä-
ristötyötä ja paikallisagendatyötä ei ole 
aina helppo erottaa toisistaan. 

Kunnat ovat tehneet Ahvenanmaalla myös 
omia kestävän kehityksen toimintaohjelmi-
aan. Agendatoimistossa kuitenkin koros-
tetaan, että niissä kunnissa, joissa prosessi 
on jäänyt toimintaohjelmapaperin varaan, 
työ on kuollut. Näkyvintä työtä Ahvenan-
maalla onkin tehty erilaisten kampanjoi-
den parissa. Kampanjatyön tarkoituksena 
on konkretisoida yhteys ahvenanmaalais-
ten arkipäivän käyttäytymisen ja globaa-
lien ongelmien välillä. Yhteistyössä on 
satsattu erityisesti tiedotusvälineisiin. Net-
tisivujen lisäksi toimisto julkaisee kuukau-
sittain tiedotetta. 

Paikallisuus näkyy Ahvenanmaalla kam-
panjoiden teemoissa. Kuitenkin myös 
ahvenanmaalainen itsehallinnollisen alu-
een historia ja mentaliteetti näkyvät työs-
sä vahvasti, yhtenä osoituksena  skeptinen 
suhtautuminen ylhäältäpäin johdettuun 
suunnitteluun.
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Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti aloit-
taa paikallisagendaprojektin jo vuonna 
1993. Toiminta kuitenkin lopahti ja se 
käynnistettiin uudelleen vuonna 1997. 
Hyvinkään kestävän kehityksen prosessi 
koostuu hallinnon sisäisestä osasta, jota 
toteutetaan ympäristöjärjestelmätyön avul-
la. Sidosryhmät pyritään saamaan mukaan 
paikallisagendaprosessin avulla. Nämä kak-
si prosessia on tarkoitus yhdistää, vaikka 
vielä ei tarkalleen tiedetä miten yhdistämi-
nen tulee tapahtumaan käytännössä. 

Hallinnon sisäinen työ on saatu vauhtiin 
kaupungin kaikkien hallintokuntien koulu-
tuksella. Niissä yksiköissä, joissa kestävä 
kehitys koettiin oman työn kannalta mie-
lekkääksi, saatiin paljon aikaan. Malliesi-
merkkejä ovat puistojaos ja siivoustoimi. 
Innostuneen alun jälkeen toiminta on kui-
tenkin paikoin hiukan hyytynyt. Ongel-
mana on ollut mm. projektin vetäjien 
vaihtuminen. Varsinaisia paikallisia erityis-
piirteitä on melko vaikea havaita hallinnon 
sisäisestä työstä ilman syvempää tuntemus-
ta esimerkiksi paikallisesta hallintokulttuu-
rista. 

Hyvinkää
Hyvinkään paikallisagendatyö puolestaan 
perustuu teematyöryhmätyöskentelyyn, 
johon on kutsuttu mukaan kuntalaisia. 
Kunkin kuudesta teematyöryhmästä tulisi 
laatia oma tavoite- ja toimenpide-ehdotuk-
sensa. Paikallisuus näkyy parhaiten juuri 
teemaryhmätyössä: esimerkiksi maankäyt-
tö- ja liikenneryhmä on tehnyt konk-
reettisia ehdotuksia Hyvinkään keskustan 
liikennejärjestelyistä, kun taas elinkeino-
ryhmässä on ollut esillä mm. pohjavesien 
suojelu. Teematyöryhmät itse tuntuvat kui-
tenkin olevan hieman epävarmoja siitä, 
mitä heiltä odotetaan. Ryhmien ehdotuk-
set on suunniteltu koottavan yhteiseen 
raporttiin, johon on tarkoitus saada kom-
mentteja paikallislehden ja avoimen fooru-
min kautta. Lopulta ohjelma on tarkoitus 
viedä valtuustoseminaarin käsiteltäväksi 
ja valtuuston hyväksyttäväksi. Hyvinkääl-
lä on myös mietitty kestävän kehityksen 
indikaattoreita, mutta toistaiseksi resurssit 
eivät ole riittäneet niiden kehittämiseen. 

Jo ennen Rion kokousta (1992) Kajaanis-
sa oli tehty valtuustoaloite koskien kes-
tävää kehitystä. Rion kokouksen jälkeen 
päätettiin paikallisagendatyöhön ryhtymi-
sestä. Varsinaisesti käyntiin prosessi lähti 
vuonna 1997, kun se liitettiin osaksi 
kaupungin kehittämisstrategiaa ja kau-
punkiohjelmaa. Agendaprosessi aloitettiin 
puhtaalta pöydältä, sillä kaupungissa ei 
ollut ennestään kattavaa ympäristöohjel-
maa. Kestävän kehityksen toimintaohjel-

Kajaani
ma valmistui vuoden 1998 alkupuolella ja 
se hyväksyttiin lautakunnissa ja valtuustos-
sa. Prosessi on kulkenut nimellä ”Hyvä 
Kajaani Huomennakin”. Se on myös näky-
nyt katukuvassa suurina julisteina. 

Kestävän kehityksen ohjelmalla pyritään 
Kajaanissa ekologiseen kestävyyteen, jota 
taloudellisten, sosiaalisten ja kultturisten 
ulottuuvuksien nähdään edistävän. Ohjel-
maa valmistelemaan kutsuttiin eri sidos-
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ryhmät, joita saapui mukaan 20 eri 
taholta. Kokouksissa ja kyselyillä selvi-
tettiin sidosryhmien keskeisiä tavoitteita, 
joiden pohjalta työstettiin agendan pai-
nopistealueet. Painopisteiden valinnassa 
asioita pyrittiin pohtimaan paikallisesta 
näkökulmasta. Kuuteen työryhmään koot-
tiin sidosryhmien edustajia sekä luotta-
mushenkilöitä pohtimaan tavoitteita ja 
toimenpiteitä. Yhdeksi teemaksi valittiin 
metsät ja luonto. Paikallisuus konkretisoi-
tuu ehkä selvimmin metsiin, joita on Kai-
nuun pääkaupungissa n. 90% pinta-alasta. 
Metsiä tarkastellaankin paikallisagendassa 
monipuolisesti kestävän kehityksen eri 
näkökulmista. Muut teemat olivat pai-
kallinen tuotanto, kulutus, osaaminen ja 

kulttuuri; ympäristötietoisuus ja –vastuul-
lisuus; sosiaalinen hyvinvointi ja terveys; 
maankäyttö, liikenne ja kaavoitus; sekä 
kestävän kehityksen omatunto. 

Kaupunkiin perustettiin myös kaupunki-
suunnittelupäällikkön johtama seuranta-
ryhmä, jonka tehtävä oli löytää mittareita 
kestävän kehityksen seurannalle. Ryhmän 
tehtävänä on ollut myös ylläpitää kansalais-
keskustelua, jota on toteutettu kuntafooru-
meissa. Kajaanin paikallisagendaprosessia 
on pidetty yleisesti onnistuneena. Menes-
tyksen taustalla on ollut mm. ylimmän joh-
don sitoutuminen sekä virkamiesjohdon 
näkyvä mukanaolo prosessissa. 

Orimattilassa jalostuselinkeinojen osuus 
on tutkimuskunnistamme suurin, yli kol-
manneksen elinkeinorakenteesta. Myös 
Orimattilan kestävän kehityksen työ on 
lähtenyt liikkelle yrityssektorilta. Orimat-
tilan kestävän kehityksen työ koostuu 
kolmesta osasta: yritysagendasta, kunnan 
omasta paikallisagendasta Ekolasta, sekä 
kolmen suomalaisen ja virolaisen maa-
kunnan 3+3 yhteistyöstä.  Orimattilan 
kestävän kehityksen työhön on vaikutta-
nut naapurikaupungin Lahden aktiivisuus 
ympäristöasioissa, samoin kuin kunnan 
suurimman yrityksen vaatetustehdas Vir-
ke Oy:n toimitusjohtajan kiinnostus ympä-
ristöasioihin. Virke Oy:n lisäksi näkyvästi 
mukana on ollut valoa läpäiseviä muovira-
kenteita ja savunpoistojärjestelmiä tuotta-
va Keraplast Oy. 

Orimattilan yritysagenda sai alkunsa vuon-
na 1996, kun Lahden kaupungin ympäris-
töpäällikkö ja Virke Oy:n toimitusjohtaja 
ryhtyivät ideoimaan yritysten välistä kes-

Orimattila
tävän kehityksen yhteistyötä. Yritysten 
Agenda 21 tarjosi yrityksille uuden kilpai-
lutekijän, jonka avulla on mahdollista erot-
tua kilpailijoista. Tarkoituksena oli etsiä 
mitä vastauksia kuntien toteuttamat Agen-
da 21 –ohjelmat voisivat tarjota yrityksil-
le. 

Yritysagendaan etsittiin mukaan kym-
menen yritystä, palkattiin henkilö 
jäsentämään toimintaa ja auttamaan ongel-
makohdissa. Toimintamalliksi valittiin ISO 
14001 –standardi, jonka avulla yritykset 
voivat havaita ympäristöpulmansa ja laatia 
omat ympäristöohjelmansa. Tällä hetkel-
lä yritysagendassa on käynnissä jo kolmas 
vaihe ja kahdeksan uutta yritystä on tullut 
mukaan toimintaan. 

Yritysagenda on toiminut myös sysäykse-
nä Orimattilan kunnalle käynnistää oma 
paikallinen Agenda 21 –ohjelmatyö. Ohjel-
maa on työstetty avoimissa työryhmissä, 
joihin määrättiin viranhaltijoita vetäjiksi. 
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Työryhmien työtä kokoaa yhden päivän 
viikossa kunnassa työskentelevä projek-
tityöntekijä. Keväällä 2001 ohjelma on 
luonnosvaiheessa. Tavoitteena on, että 
ohjelmasta tulee realistinen ja toteutta-

miskelpoinen ja että se hyväksytään val-
tuustossa. Ongelmalliseksi on koettu mm. 
projektissa työskennelleiden vaihtuminen 
ja kestävän kehityksen käsitteen sisäistämi-
nen. 

Pedersöre on tutkimuskunnistamme maa-
seutumaisin ja lähes neljännes kuntalai-
sista saa toimeentulonsa alkutuotannosta. 
Paikallisagendatyö aloitettiin Pedersöres-
sä vuonna 1996 ja kestävän kehityksen 
ohjelma valmistui 1998. Ohjelman laati-
misen lähtökohtana oli ajankohtana käyty 
kansainvälinen keskustelu kestävän kehi-
tyksen prosessiin lähtemisen tärkeydestä. 
Kunnassa on turkistarhausta ja yhtenä 
agendatyön motiivina oli myös kunnan 
ympäristöystävällisemmän imagon luomi-
nen. Pedersöre oli naapurikuntiaan aiem-
min liikkeellä ohjelmatyössä, osittain koska 
projektin vetäjän palkkaamiseen saatiin 
rahoitusta. Alussa työn tarkat tavoitteet 
eivät olleet täsmentyneet, mutta kunta 
kehitti omaa malliaan ottaen esimerkkiä 
eripuolelta Suomea ja kuunnellen Kunta-
liiton vinkkejä. Lähtökohdat raportin laa-
timiselle olivat siinä mielessä hyvät, että 
kunta kokee toimineensa kestävän kehi-
tyksen ajatusten mukaisesti jo ennen agen-
datyön aloittamista. 

Agenda 21 –raportti on luonteeltaan lähin-
nä kunnan hallinnon sisäinen selvitys. 
Raportissa selvitetään käsitteitä, kerrotaan 
projektityöryhmän kunnan eri toimialojen 
työntekijöille tehdystä kyselystä sekä esi-

Pedersöre

tellään työryhmän kokoamat tavoitteet ja 
toiminpiteet. Sisällöllisesti raportti painot-
tuu ympäristönsuojeluun ja ekologiaan. 
Haastatteluissa mainittuihin kunnan suu-
rimpiin ympäristöongelmiin, turkistarha-
ukseen ja yksityisautoiluun, ohjelmassa ei 
kuitenkaan viitata. 
 
Ohjelman tekeminen koetaan agendatyön 
tärkeimmäksi saavutukseksi. Lisäksi on 
tehty melko helposti saavutettavia konk-
reettisia toimia, kuten vähennetty kopio-
paperia ja suosittu ympäristöystävällisiä 
rakennusmateriaaleja. Kuitenkaan esimer-
kiksi tavoitetta tuottaa vuosittainen ympä-
ristöraportti ei ole tähän mennessä 
toteutettu. 

Ohjelman valmistumisen jälkeen tilanne 
on hieman seisahtunut. Jatkosta osataan 
sanoa, että pallo on heitetty päättäjille ja 
nyt odotetaan poliittisia päätöksiä.  Kun-
nan sisäiseen yhteistyöhön agendatyön ei 
ole katsottu vaikuttaneen, sillä Pedersöres-
sä yhteistyötä on tehty ennenkin monien 
muiden pienten kuntien tavoin. Kuitenkin 
kunnassa arvioidaan, että paikallisagen-
datyön jälkeen ympäristöasiat on otettu 
paremmin mukaan keskusteluun. 
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Haukivuoren, Jäppilän, Pieksämäen, Piek-
sämäen maalaiskunnan ja Virtasalmen 
ympäristöasioita on hoitanut keskitetysti 
vuodesta 1992 lähtien seudun terveyden-
huollon kuntayhtymän ympäristöterveys-
osasto. Ennen agendaprosessia ainoastaan 
Pieksämäen kaupungilla on vuonna 1985 
valmistunut laaja ympäristönhoitosuun-
nitelma. Ympäristöterveysosastolta lähti 
myös idea kuntien yhteisen ympäristö-
terveys- ja kestävän kehityksen ohjelman 
laatimiseen. Lisäpontena oli Itä-Suomen 
lääninhallituksen lupaus avustukseen, 
mikäli terveysaspekti on mukana ohjelmas-
sa. Myös Kuntaliitosta kysyttiin halukkuut-
ta liittyä paikallisagendaprojektiin, johon 
lähdettiinkin mukaan. Kuntaliiton ohjeita 
kuitenkin pidettiin turhan idealistisina ja 
etelän suurille kaupungeille suunnattuina. 

Nimi ”Savotta 21” keksittiin, kun huo-
mattiin, että Agenda 21 sekoitetaan hel-
posti EU:n Agenda 21 – ja Natura 2000 

–ohjelmiin. Paikallisuutta agendaprosessis-
sa tavoiteltiin ohjelman pohjaksi tehdyllä 
asukaskyselyllä. Kyselyssä nousi esille nel-
jä ympäristöterveyden osa-aluetta, joissa 
on Järvi-Suomelle ominaisesti vesiteema 
esillä: puhtaat pinta- ja pohjavedet, puh-
das luonto ja puhdas ruoka. Kustakin kun-
nasta valittiin yhdyshenkilöt ja palkattiin 
yhteinen projektihenkilö puoleksi vuodek-
si. Projektityöntekijä solmi suhteet pai-
kallisiin päättäjiin, teki kyselyitä ja piti 
koululaistapahtumia. Erityisesti kiiteltiin 
projektihenkilön paikallislehdessä pitämää 
palstaa, jossa hän vastasti lukijoiden lähet-
tämiin ympäristöterveyttä tai kestävää 
kehitystä käsitteleviin kysymyksiin. Ohjel-
matyön kannalta puolen vuoden projekti-
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pesti osoittautui kuitenkin liian lyhyeksi. 
Ympäristösihteeri  apulaisineen tekikin 
työn valmiiksi.  Melko kattavan ohjelman 
painopiste on sosiaalisessa kestävyydessä 
ja ympäristöterveydessä. Tavoitteet ja toi-
menpiteet ovat kuitenkin varsin yleisellä 
tasolla. 

Prosessin jatkon turvaamiseksi perustet-
tiin seurantaryhmä, jonka tarkoituksena 
oli kehittää ohjelmaa edelleen. Ryhmä 
ei ole kuitenkaan toiminut aktiivisesti. 
Kevääseen 2001 mennessä yksikään seu-
dun kunnista ei ole sitoutunut Savottaan 
kunnanvaltuuston päätöksellä. Ajatusta ei 
ole kuitenkaan haudattu, vaan tarkoitukse-
na on kehittää ohjelmaa edelleen ja hyväk-
syä se kunnissa. 

Keskeisenä kysymyksenä kunnissa pide-
tään, miten saada kestävän kehityksen 
asiat maastoutettua käytännön tasolle. Var-
sinaisessa ohjelmatyössä kuntalaiset eivät 
olleet mukana asukaskyselyä lukuun otta-
matta. 

Ohjelman laatimista seudullisena pidetään 
kunnissa hyvänä asiana. Kuitenkin juuri 
seudullisuuden vuoksi ohjelma näyttää jää-
neen hieman etäiseksi kuntien organisaa-
tioille. Yhtä lailla asukaskyselyssä esiin 
nousseet paikalliset teemat eivät erotu 
kovin selvästi ohjelmasta. Ohjelmalla ei 
ole myöskään linkkiä Pieksämäen seudun 
kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteet liit-
tyvät työttömyyden  ja muuttotappion 
ratkaisemiseen. Kestävän kehityksen ase-
masta Pieksämäen seudun liiton tekeillä 
olevassa seutustrategiassa ei ole myöskään 
kunnissa tietoa.
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Turussa kestävän kehityksen käsite on nos-
tettu esille kaupunkistrategiassa jo ennen 
varsinaista kestävän kehityksen ohjelma-
työtä. Yhtenä kestävän kehityksen työn 
taustana on Varsinais-Suomen kunnissa 
vuonna 1997 alkanut seudullinen pai-
kallisagendatyö. Varsinais-Suomen Agen-
da 21 –ohjelman kantavana ajatuksena 
on yhteisvastuullisuus ja kansalaisyhteis-
kunnan mukanaolo ohjelman toteuksessa. 
Turun oman agendan lähtökohdat ovat 
erilaiset, sillä siitä haluttiin tehdä puh-
taasti hallinnon oma ohjelma. Varsinais-
Suomen ja Turun Agendojen on siten 
tarkoitus täydentää toisiaan. 

Turun Agenda 21 –johtoryhmä koostuu 
korkean tason poliittisista päättäjistä, mikä 
on nähty prosessin vahvuutena. Ympä-
ristövirasto on tehnyt pohjatyön, jonka 
johtoryhmä on siunannut. Prosessi miel-
letäänkin juuri johtoryhmän ja ympäristö-
viraston hankkeeksi. Ympäristövirastossa 
koettiin kuitenkin ongelmalliseksi ohjel-
man valmistelu muiden töiden ohella, 
jolloin ei jäänyt kunnolla aikaa miettiä 
kokonaisuutta. 

Turussa on pyritty lähtemään liikkeelle ns. 
”yleisistä hyvistä” ja peilaamaan niitä koko 
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ajan siihen mitä ne tarkoittavat Turussa. 
Paikallisuus näkyy parhaiten saaristome-
ren tilaan liittyvissä projekteissa. Myös 
vesijohtoveden laadulle on asetettu tavoit-
teita, sillä juomaveden laadussa on kesäisin 
ollut  ongelmia. Yksi Turun voimakkaasti 
kasvava ala on biotekniikka. Yhtenä 
strategisena tavoitteena onkin siihen 
perustuvan ympäristöteknologian erityis-
osaamisen kehittäminen.

Varsinainen kestävän kehityksen ohjelma 
hyväksyttiin valtuustossa vuoden 2001 
alussa. Sisällöllisesti ohjelma on painottu-
nut ekologisiin kysymyksiin. Ohjelmaan 
ollaan ainakin toistaiseksi tyytyväisiä: val-
miina on nyt pohja, jota on hyvä lähteä 
kehittämään edelleen. Kestävän kehityksen 
toteutumista seurataan seurantaohjelmin, 
joista keskeisin on erityisen ympäristötilin-
päätöksen käyttöönotto. Ympäristölasken-
ta pyritään liittämään osaksi jo olemassa 
olevaa raportointia, koska hallintokunnat 
eivät ole kovin innostuneita ympäristölas-
kennan vaatimasta rapotoinnista. Ympä-
ristölaskentatoimen uskotaan tukevan 
kestävän kehityksen periaatteiden toteutu-
mista ja seurantaa. Samalla sen nähdään 
tuovan konkreettisuutta ja mitattavuutta 
hallintokuntien työlle. 
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Kuntatutkimuksiin liittyvät haastattelut:

Hyvinkää
Haastattelut:
Parkkali-Reskola Terhi. Kaupunginpuutarhuri. Sähköpostikysely 27.2.2001. Haastattelu Puistojaoksen tiloissa 8.3.2001.
Tyni, Anu. Projektipäällikkö, Kestävän kehityksen Hyvinkää. Sähköpostikysely 26.2.2001. Haastattelu Pääkaupunkiseu-
dun kierrätyskeskuksen kirpputorin tiloissa 15.3.2001.
Puhelinhaastattelut:
Heinonen, Riitta. Nurmijärven ympäristöpäällikkö, entinen kestävän kehityksen Hyvinkään projektipäällikkö. 9.3.2001.
Soili, Tuija. Siivouspuolen ympäristötiimin vetäjä. 15.3.2001.
Sähköpostikyselyt:
Korvela, Markku. Hyvinkään Paikallisagendan terveellinen ja viihtyisä asuinympäristö –teemaryhmän sihteeri. 7.3.2001.
Mikkola, Matti. Hyvinkään Paikallisagendan elinkeino-teemaryhmän vetäjä.  6.3.2001. 
Nieminen, Markku. Kestävän kehityksen Hyvinkää -projektin projektipäällikkö. 6.6.2001.
Nieminen, Seppo. Hallintojohtaja.  21.2.2001.
Nyman, Tor. Kaavoituspäällikkö. 21.2.2001.
Oja, Kari. Talouspäällikkö, Tekniikka ja ympäristö. 
Salmi, Paavo. Hyvinkään kaupungininsinööri.  23.2.2001.
Sulander, Minna. Ympäristöpäällikkö. Sähköpostikysely 26.2.2001. Puhelinhaastattelu 14.3.2001.

Kajaani
Haastattelut:
Härkönen, Oili. Kajaanin paikallisagendan projektipäällikkö. Haastattelu Kajaanin kaupungintalolla 13.3.2001.
Neuvonen Inkeri. Kajaanin ympäristösuojelusuunnittelija. Haastattelu Kajaanin kaupungintalolla 13.3.2001.
Virtanen, Sakari. Asiantuntija. Haastattelu Kajaanin kaupungintalolla 13.3.2001. 
Sähköpostikyselyt:
Kaikkonen, Vesa. Kajaanin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. 19.3.2001.
Moilanen, Erkki. Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 5.3.2001.
Neuvonen, Inkeri. Ympäristösuunnittelija. 29.5.2001.
Räisänen, Aki. Kajaanin sivistyslöautakunnan puheenjohtaja. 2.3.2001.
Virtanen, Sakari. Asiantuntija. 1.3.2001.

Orimattila
Haastattelut:
Liukkonen, Kirsi. Orimattilan kaupungin ympäristösihteeri. 2.3.2001.
Porra, Kari. Lahden kaupungin ympäristötoimen johtaja. 2.3.2001.
Harlin, Anu. Paikallisagendakoordinaattori. 13.3.2001.
Sähköpostikyselyt:
Heinonen, Martti. Orimattilan kaupunginjohtaja.  
Karinen, Jussi. Virke Oy:n toimitusjohtaja.
Könönen, Pertti. Keraplast Oy:n tekninen johtaja.
Liukkonen, Kirsi. Orimattilan kaupungin ympäristösihteeri. 30.5.2001.

Pedersöre
Haastattelut:
Björkgren, Guy. Rakennustarkastaja. 8.3.2001.
Ek, Ingmar. Teknisen toimen johtaja. 8.3. 2001.
Sundqvist-Pellinen, Sonja. Ympäristösihteeri. 8.3. 2001.
Zchauer, Harald. Ympäristösihteeri (virkavapaalla). 8.3. 2001.
Puhelinhaastattelut:
Willman, Gösta. Kunnanjohtaja 5.3. 2001.
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Pieksämäki
Haastattelut:
Kakriainen, Hanna. Ympäristösihteeri, Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. 2.3.2001.
Nousiainen, Juha. Kunnanjohtaja, Pieksämäen maalaiskunta. 2.3.2001.
Ruokoselkä, Liisa. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Pieksämäen maalaiskunta. 2.3.2001.
Sähköpostikyselyt:
Enkenberg, Irja. Puutarhuri, agendayhteyshenkilö, Pieksämäen maalaiskunta. 8.3.2001. 
Iso-Mustajärvi, Tapio. Kunnanjohtaja, Haukivuoren kunta. 14.3.2001.
Laakso, Mikko. Lukion rehtori, Pieksämäen kaupunki. 29.3.2001.
Luostarinen, Kari. Elinkeinojohtaja, Pieksämäen kaupunki. 16.3.2001.
Ockenström, Risto. Toiminnanjohtaja, Pieksämäen seudun liitto. 16.3.2001.
Ponkkonen, Yrjö. Terveystarkastaja, Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. 16.3.2001.
Savolainen, Marjatta. Kunnansihteeri, Jäppilän kunta. 8.3.2001.
Vesterinen, Pekka.  Rakennuspäällikkö, agendayhteyshenkilö, Virtasalmen kunta.  6.3.2001.

Turku
Haastattelut:
Itälä, Jaana. Varsinais-Suomen Agenda 21 -koordinaattori, Agenda 21-johtoryhmän asiantuntijajäsen.
Korpikoski-Kaarela, Johanna. Turun ympäristölaskentatoimi-projektin projektisihteeri.
Pakkala, Helena, terveysinsinööri. Agenda 21-johtoryhmän sihteeri.
Sähköpostikyselyt:
Aaltonen, Erkki. Agenda 21-johtoryhmän jäsen.
Ahola, Olavi. Yleiskaavoittaja.
Airaksinen, Erkki, Joukkoliikennejohtaja.
Helva, Mika. Kaupunginhallituksen jäsen, Agenda 21-johtoryhmän jäsen.
Lahoniitty, Armas. Kaupunginjohtaja.
Laitinen, Marjukka. Ympäristönsuojelulautakunnan pj, Agenda 21.johtoryhmän jäsen.
Lehtinen, Seppo. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja.
Liinoja, Seija. Laskentapäällikkö.
Mäki, Olli-Pekka. Ympäristönsuojelusuunnittelija.
Määttä, Juhani. Apulaiskaupunginjohtaja.
Paananen Pekka, jätehuoltoinsinööri.
Pakkala, Helena. Terveysinsinööri, Agenda 21 -johtoryhmän sihteeri.
Perälä, Keijo. Kulttuuritoimenjohtaja.
Ruola, Pekka. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.
Sokajärvi, Pentti. Kaupunginhallituksen jäsen, Agenda 21-johtoryhmän pj.
Söderlund, Nina. Kaupunginhallituksen jäsen.
Toivonen, Markku. Kaavoitustoimenjohtaja.
Tuohimaa, Marja. Hankintasuunnittelija. 

Muut haastattelut ja keskustelut:
Åbonde-Wikström, Gunda & Maria Stenroos. Ålands Agenda 21 –kontor. 4.5.2001.
Silfverberg, Kari. Helsingin PaikA-projektin koordinaattori. 22.2.2001.

Muut puhelinhaastattelut:
Porra, Kari. Lahden kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö. 18.5.2001.
Rautiainen, Matti. Savonlinnan ympäristökeskus. 11.5.2001.
Silfverberg, Kari. Helsingin PaikA-projektin koordinaattori. 11.5.2001.


