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ABSTRACT 

 

This thesis is a study of the current state of Pirkkala municipal sustainable 

development work and its development opportunities. The aim was to find 

out what Pirkkala has done, and will contribute to sustainable develop-

ment. The aim was to find new ideas for a new agenda for sustainable de-

velopment. On the other hand the aim was to find problem areas, which 

have not yet been addressed and thus to consider areas for development. 

 

The municipality is an administrative organization whose mission is to 

promote sustainable development locally. The municipality affects pro-

moting local sustainable development by means of its own actions and de-

cision-making. Its task is to create the conditions for a sustainable munici-

pal resident lifestyle. 

 

This thesis is a case study of Pirkkala municipality, where a variety of 

strategies and general information on Pirkkala were used as a theoretical 

basis. For this study 10 of the board members and the PR-officer were in-

terviewed. The interviews were carried out as half-structured theme inter-

views, which were transcribed as a material for the analysis. 

 

The interviews were proposals for development Pirkkala municipal sus-

tainable development work. A table was compiled, containing proposals 
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sustainable development program to the municipality for the period 2016-

2020 will be drawn up. The commissioner is Pirkkala municipality. The 

thesis is the basis for the new sustainable development program in Pirkka-

la. 
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1 JOHDANTO 

Ympäristöongelmat ovat lisääntyneet vuosien myötä, sen johdosta myös 

kuntien vastuu ympäristöasioiden huomioimisesta on kasvanut. Kestävän 

kehityksen ajatus levisi maailmanlaajuiseen tietoisuuteen Rio de Janeiros-

sa järjestetyn ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeen vuonna 1992. 

Konferenssin myötä määriteltiin kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta: 

ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen; näiden mukaan ny-

kypäivänäkin kestävä kehitys määritellään. 

 

Riossa maiden päämiehet hyväksyivät mittavan 21. vuosisadan kestävän 

kehityksen toimintaohjelman Agenda 21 -toimintaohjelmia. Konferenssis-

sa suositeltiin kunnille paikallisten toimintaohjelmien laadintaa. (Rouhi-

nen 2014, 4–5.) Monet kunnat ovat laatineet kestävän kehityksen ohjel-

mia, suunnitelmia tai paikallisagendoja, joiden tarkoituksena on määritellä 

kunnan toimintaohjelma kestävän kehityksen työstä.  

 

Kestävän kehityksen edistäminen ja ympäristöasioiden huomioiminen on 

noussut jokapäiväisessä toiminnassa tärkeäksi osaksi julkisten organisaa-

tioiden toimintaa.  Huoli ympäristön tilasta ja turvallisen asuinympäristön 

säilymisestä tuleville sukupolville edellyttää uudenlaista ajattelutapaa 

kunnallisessa toiminnassa ja päätöksen teossa. Kuntalain (365/1995) en-

simmäisessä pykälässä kunta velvoitetaan edistämään asukkaiden hyvin-

vointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kuntalaki on merkittävässä roolis-

sa, sillä kunnat omaavat laajan tehtäväkentän ja itsehallinnon. 

 

Kunnan poliittinen johto määrittelee organisaation keskeisen kestävän ke-

hityksen edistämisstrategian ja ympäristötavoitteet. Kunta on hallinnon ta-

so, jolla on läheisin kosketus asukkaisiin. Näin ollen kunnalla on mahdol-

lisuus olla esimerkkinä ja aktivoida kuntalaisia ja yrityksiä toimimaan 

ympäristön hyväksi. Toisaalta asukkaiden ympäristötietoisuus on luonut 

kunnille paineita parantaa ympäristöasioiden hoitoa. Kunta pystyy tuke-

maan paikallisesti yhteisiä kestävän kehityksen linjauksia. Päätöksenteos-

sa tulee huomioida tulevaisuuden asukkaat, jotta heillä olisi samat lähtö-

kohdat luoda hyvä elämä kuin nykysukupolvilla. 

 

Kunnan toimintaa määrittelee pitkälti kuntastrategia sekä talousarvio, joi-

hin kirjataan kaikki kunnan strategiset painopisteet. Jokainen kunta mää-

rittelee kunnalle tärkeät huomioonotettavat seikat kestävän kehityksen 

edistämisessä. Haasteena kestävän kehityksen työssä on sen kokonaisval-

taisuus ja laaja-alaisuus. Maija Hakanen (2007, 71) toteaa, että kestävä 

kehitys on yksi hyvä viitekehys hakea kunnan kehittämisen suuntia, muo-

toilla päämääriä ja asettaa tavoitteita. Integroimalla kestävän kehityksen 

tavoitteet kunnan suunnitteluun ja päätöksentekoon on mahdollista saada 

aikaan kestäviä muutoksia kunnan toiminnassa. 

 

Hakasen (2014, 10–11) mukaan kunnilla on nykyisin paljon haasteita li-

sääntyneiden vastuiden ja velvoitteiden johdosta. Huoli ympäristön tilasta 

sekä heikko taloustilanne luo paineita kunnille. Tiivis yhteistyö lähikun-
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tien ja paikallisten yritysten kanssa mahdollistaa elinkeinopolitiikan ja 

toiminnan kestävällä tavalla, kaikista haasteista huolimatta. Kuntaliiton 

ympäristöpäällikkö Hakasen mukaan kuntien yhteisen vaikuttamisen mah-

dollisuus on suuri.  Yhdessä kunnassa pystytään tekemään myönteisesti 

merkittäviä toimia, jos vastaavia toimia tehdään muuallakin.  

 

Pirkkalan kunta on budjetoinut kuluvalle vuodelle määrärahan Pirkkalan 

kunnan kestävän kehityksen suunnitelman päivitystyöhön. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on toimia esiselvityksenä, jonka pohjalta kestävän kehityk-

sen työtä aletaan viedä eteenpäin haluttuun suuntaan. Opinnäytetyöstä 

saaduista kehittämisehdotuksista kootaan ehdotus jatkotoimenpiteiksi, joi-

den pohjalta aletaan suunnitelma uutta kestävän kehityksen ohjelmaa vuo-

sille 2016–2020. 

 

Tällä hetkellä Pirkkalan kestävän kehityksen edistämisen työtä ohjaa kun-

tastrategiaa toteuttava ympäristöohjelma, joka on yksi kunnan seitsemästä 

kuntastrategiaa tarkentavasta ohjelmasta. Pirkkalan ympäristöohjelma 

2012–2016 koostuu valtuuston hyväksymistä koko kuntaa koskevista ta-

voitteista ja toimenpiteistä, joihin on määrätty vastuutahot. Talousarvioon 

kirjataan lyhyen tähtäimen tavoitteet vuosittain ympäristönsuojeluosioon.  

 

Opinnäytetyö on tapaustutkimus Pirkkalan kunnan johtoryhmän näkemyk-

sistä kestävän kehityksen edistämisestä. Tutkimuksen aineistonkeruume-

netelmänä oli haastattelu. Opinnäytetyötä varten haastateltiin 10 johto-

ryhmän jäsentä sekä kunnan tiedottaja. Tutkimusaineistona haastattelujen 

lisäksi käytettiin kirjallisuutta, tutkimuksia sekä artikkeleita. Opinnäyte-

työssä tarkastellaan erilaisia ohjelmia ja strategioita, mitkä vaikuttavat eri-

tyisesti Pirkkalan kestävän kehityksen työhön. Opinnäytetyössä käsitellään 

kunnan päätöksenteossa vaikuttaa kestävän kehityksen näkökulmaa.  
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2 KESTÄVÄ KEHITYS JA KUNTA 

Kestävä kehitys voidaan määritellä monella eri tavalla. Kestävä kehitys on 

paikallisesti, alueellisesti ja globaalisesti tapahtuvaa muutosta, jota ohja-

taan yhteiskunnallisesti niin, että tulevaisuudessakin pystyttäisiin takaa-

maan hyvät elämisen edellytykset maapallon sietokyvyn puitteissa luontoa 

kunnioittaen. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen, ympäristö ja talous ovat 

tasavertaisessa asemassa niin päätöksenteossa kuin kaikessa toiminnassa. 

Kestävä kehitys voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: ekologiseen, talou-

delliseen, sosiaaliseen ja kulttuurilliseen kestävyyteen. Kaikki osa-alueet 

ovat tiukasti sidottuna toisiinsa ja vaikuttavat toimintaan yli osa-alueiden 

rajojen. (Ympäristöministeriö 2013a.) 

 

Ekologisen kestävyyden perusteena on luonnon biologisen monimuotoi-

suuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen. Ekologinen ja talou-

dellinen kestävyys kulkevat rinnakkain, sillä kestävä talouskehitys on 

mahdollista sopeuttamalla se luonnon asettamiin reunaehtoihin. Taloudel-

linen ja aineellinen toiminta tulee sopeuttaa luonnon sietokyvyn ja maa-

pallon luonnonvarojen riittävyyteen. (Ympäristöministeriö 2013a.) 

 

Taloudellisessa kestävyydessä tavoitellaan laadullisesti ja sisällöllisesti ta-

sapainoista kasvua, joka ei perustuisi pitkällä aikavälillä varantojen hävit-

tämiseen tai velkaantumiseen. Taloudellisessa kestävyydessä toiminnalle 

pyritään löytämään resurssiviisaammat ratkaisut, mitkä tähtäävät kestä-

vään talouspolitiikkaan. Tämä helpottaa kohtaamaan tulevaisuuden uusia 

haasteita, esimerkiksi ikääntyvästä väestöstä lisääntyviä terveydenhuol-

lonkustannuksia. Taloudellinen kestävyys on sosiaalisen kestävyyden poh-

ja. (Ympäristöministeriö 2013a.) 

 

Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä pyritään luomaan jokaiselle 

ihmiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet perusoikeuksiin, hyvinvointiin 

sekä elämän perusedellytyksiin myös tulevaisuudessa. Tärkeänä osana on 

myös osallistuminen ja kannanotto päätöksentekoon. Tavoitteena on myös 

säilyttää tuleville sukupolville tärkeät kulttuuriset perinteet ja historialial-

lisesti merkittävät kohteet. (Ympäristöministeriö 2013a.) 

 

Kestävän kehityksen määritelmästä voidaan soveltaa periaatteita, joita 

noudattamalla pystytään luomaan kestävämpää tulevaisuutta niin globaa-

listi kuin paikallisesti. Suomen on toimittava muiden maiden ohella vas-

tuullisesti globaalissa maailmassa. Globaalin vastuun kantaminen tarkoit-

taa oikeudenmukaisuutta ja muiden huomion ottamista. Toiminnan vaiku-

tuksia on arvioitava pitkällä aikavälillä. Päätöksenteossa tulee ottaa huo-

mioon tulevat sukupolvet ja tarkastella näkökulmia laajoina kokonaisuuk-

sina. (Ympäristöministeriö 2014a.) 

 

Kukin taho määrittelee kestävän kehityksen omista lähtökohdistaan. Läh-

tökohtana kestävälle kehitykselle ovat arvot ja asenteet. Kunta määrää it-

selleen kestävän kehityksen merkityksen sekä sen, kuinka toimia kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kunnallisesta näkökulmasta on tärke-
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ää tarkastella kestävän kehityksen periaatteita paikallisesta näkökulmasta. 

Kunta voi luoda omat strategiat yhteisten globaalien periaatteiden pohjal-

ta. Erilaisia teemoja voivat olla esimerkiksi luonnonvarojen tuhlaamisen 

minimointi, työllisyyden ja inhimillisten voimavarojen vaaliminen. Alla 

olevaan kuvioon 1 on koottu kestävän kehityksen osa-alueet sekä niiden 

sisällöt.  

 
 

Kuvio 1.  Kunnan neljä kestävän kehityksen ulottuvuutta. (Proagria 2014.) 

2.1 Kunnan kolme roolia kestävässä päätöksenteossa 

Kunnan päätöksenteko on moniosainen prosessi. Suomen perustuslakiin 

on kirjattu kunnan päätöksenteon perusteet. Päätöksentekomenettelyä 

kunnassa määrittelee pääosin hallintolaki ja kunta-laki. Kunnan päätöksen-

teon vaiheet voidaan jakaa viiteen osaan:  

 vireille tuloon 

 valmisteluun 

 päätöksentekoon  

 tiedoksiantoon 

 täytäntöönpanoon. (Kuntaliitto n.d.) 

 

Kestävä kehitys näkyy kunnan päätöksenteossa monella tavalla, esimer-

kiksi asumisen ja palvelujen sijoittelussa, jätehuollon ja kierrätyksen jär-

jestämisessä, kaavoituksessa, uusiutuvien energiaratkaisuiden hyödyntä-

misessä sekä julkisen liikenteen yhteyksien parantamisessa. Monissa pää-
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töksenteon vaiheissa kyse on enemmänkin yhteisestä tahdosta sekä asen-

teista eikä niinkään kustannuksista. (Schroderus n.d.) 

 

Schroderusen (n.d) mukaan kunnalla on kolme roolia kestävässä päätök-

senteossa. Tehtävänä on olla kehittäjiä, asiakkaita sekä viranomaisia. Va-

linnoilla on oleellinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä kunnassa. 

Päätöksenteolla pystytään viemään kunnan kehitystä haluttuun suuntaan.  

 

Kunnan ensimmäisessä roolissa kehittäjänä kunnat kehittävät kestävän ke-

hityksen periaatteiden mukaisia uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. Kun-

nat voivat osallistua erilaisiin hankkeisiin, joissa tavoitteena on ympäris-

töntilan parantaminen tai ilmaston muutoksen torjunta. Hankkeissa muka-

na voivat olla kunnan lisäksi asukkaat, yritykset ja asianatatuntijat, joiden 

yhteistyöllä saadaan merkittäviä kehityksen askelia kestävässä yhteis-

kunnassa.  

 

Nykypäivänä kunnat ovat ulkoistaneet monia palveluja. Monet niistä han-

kitaan nykyisin pääosin ostopalveluina, jolloin kunta on asiakkaan roolis-

sa. Kunnat tekevät erinäisiä hankintoja, erimerkiksi energian ostaminen, 

erilaiset rakennus-, suunnittelu- sekä kunnossapitopalvelut. Hankintoja 

tehdessä kunnan tulee noudattaa hankintalakia. Hankintalakia on pyritty 

päivittämään niin, että kunnat pystyisivät kilpailutuksessa huomioimaan 

kestävää näkökulmaa ottamalla esimerkiksi tuotteen tai palvelun elinkaa-

ren huomioon.  

 

Kunnan kolmas rooli on viranomaisena toimiminen. Kunnat huolehtivat 

erinäisistä lupa-asioista. Kunta pystyy ottamaan lupa-asioissa kestävän ke-

hityksen huomioon esimerkiksi rakennuslupia myönnettäessä. Viranomai-

nen huolehtii, että säännösten edellyttämä kestävän kehityksen rakentami-

nen toteutuu sekä yhdyskuntarakentamisen hankkeissa että yksityisten ra-

kennus toimissa.  

2.2 Kestävän kehityksen strategiat ja sopimukset 

Erilaisia sitoumuksia, ohjelmia ja strategioita laaditaan ympäristön tilan 

parantamisen ohjaamiseksi. Strategia voidaan määritellä jatkuvaksi ja vuo-

rovaikutteiseksi prosessiksi, jonka avulla pyritään saamaan aikaan muutos-

ta joko toiminnassa tai asenteissa.  Visiot asetetaan tulevaisuuden päämää-

räksi, visiota tavoitellaan strategioilla, joihin laaditaan tavoitteita lyhyem-

mille aikaväleille. Strategiat ovat ohjelmiin verrattuna pitkäjänteisempiä, 

ohjelmat ovatkin yleensä strategioiden toteuttamisväline. Sopimukset tai 

strategiat voivat olla globaaleja tai paikallisia. Suomen valtio asettaa yh-

teisiä tavoitteita, kun taas yksittäinen kunta tai taho voi laatia omat tavoit-

teensa. Taustalla kuitenkin on Euroopan Unionin yhteiset poliittiset lin-

jaukset. 

 

Kestävän kehityksen työssä on kuntaorganisaation sisäisten toimijoiden li-

säksi monia erilaisia toimijoita. Siksi on luontevaa tehdä ohjelma tai stra-

tegia työn koordinoimiseksi eri osapuolien tehtävistä ja vastuualueista. 

Usein kuntasektorilla puhutaan strategisesta suunnittelusta, jota ohjaa taus-
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talla kunnan visio tulevaisuudesta. Tavoitteena strategisessa suunnittelussa 

on parempi valmistautuminen vaikeammin ennustettavissa olevaan tule-

vaisuuteen. (Niemenmaa 2001, 24.) 

 

Suomessa toimii kansallinen kestävän kehityksen toimikunta, jolla on oma 

alue- ja paikallisjaosto. Jaoston tehtävänä on muun muassa edistää hallin-

non tasojen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Jaos-

ton tehtävänä on myös edistää kestävän kehityksen työn kytkentää osaksi 

kunnan strategiatyötä ja suunnittelujärjestelmää sekä luoda edellytyksiä 

kestävän kehityksen toteutumiselle kuntien jokapäiväisessä toiminnassa ja 

päätöksenteossa. (Hakanen 2007, 71.) 

 

Suomen kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 

2013; kestävän kehityksen toimikunta laati perinteisen strategian sijaan 

kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 

vuonna 2050”. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden 

toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa toi-

minnassaan ja työssään. (Ympäristöministeriö 2014b.) 

 

Kunnille on olemassa erilaisia työkaluja kestävän kehityksen edistämi-

seen. Euroopan unioni on luonut kuntia helpottavia työkaluja kestävän ke-

hityksen edistämisen työlle. Kansallisella tasolla Euroopan komissio on 

hyväksynyt Agenda 21- paikallisohjelmia ja Aalborgin sitoumukset. All-

borgin sitoumukset ovat tukena eurooppalaisessa paikallisen tason kestä-

vän kehityksen työssä, samalla ne edustavat pitkää linjaa ja jatkuvuutta. 

Aalborgin julistuksen ja määrittelee yhdessä paikallisten toimijoiden kans-

sa tavoitteet ja toimet jotka liittyvät kymmeneen sitoumuksen aihepiiriin: 

hallinto, johtaminen, yhteiset luonnonvarat, vastuullinen kulutus ja elämän 

tapavalinnat, suunnittelu, liikenne, terveys, paikallinen talous, sosiaalinen 

tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä globaali vastuu. Näihin aihepiireihin 

kuhunkin kuuluu 5 yksittäistä sitoumusta, jolloin Aalborgin sitoumuksia 

tulee yhteensä 50. (Aalborg +10 n.d.) 

 

Vaikka kunnassa ei olisi paikallisagendaa tai Aalborgin sitoumuksia, kun-

ta voi toimia kuitenkin Aalborgin sitoumukset huomioon ottaen. Tärkeintä 

on, että kunta tekee kestävän kehityksen työtä jollain keinoin. Kunnassa 

tulee olla jokin toimintamalli kestävän kehityksen työstä. On tärkeää, että 

kestävän kehityksen työ kunnassa mukailee yhteisiä valtakunnallisia ja 

alueellisia visioita, linjauksia ja tavoitteita.  

 

Indikaattoreiden tehtävä on helpottaa ohjelmien seurantaa. Indikaattorit 

ovat tietoa, joka auttaa ymmärtämään ilmiöitä ja niiden muutoksia mah-

dollisimman yksinkertaisessa muodossa. Anderssonin (2013, 8–10) mu-

kaan indikaattoreita käytetään päätöksenteon ja suunnittelun tukena toden-

tamassa toimenpiteiden vaikutuksia. Suomessa seurataan esimerkiksi kas-

vihuonekaasujen ja hiilidioksidipäästöjen kehitystä, ilmanlaatua, jätteen 

tuottamista, vedenlaatua ja vesilähteitä, luonnon monimuotoisuutta, ener-

giavaroja sekä ympäristöveroja. (Environmental Indicators 2012).  
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Kuntatasolla voidaan seurata paikallisesti samojen indikaattoreiden avulla 

toiminnan ympäristövaikutuksia. Kunnissa raportoidaan säännöllisin vä-

liajoin ympäristön tilasta, riippuen siitä mihin tavoitteisiin ja ohjelmiin on 

sitouduttu.  Yleensä kunnan ympäristöviranomainen on seurannan järjes-

tämisen vastuussa.  Kunnassa voidaan seuraa ympäristövaikutuksia erilai-

silla ohjelmilla, esimerkiksi energiansäästöohjelmalla, metsien hoitosuun-

nitelmalla tai vesistönlaadun seurannalla. (Vanninen 2012.) 
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3 PIRKKALAN KUNTA 

Pirkkalan kunta on perustettu vuonna 1922, sen jälkeen kunta on kasvanut 

noin 19 000 asukkaan kunnaksi. Pirkkala on tällä hetkellä Suomen yksi 

nopeimmin kasvavista kunnista, jonka kasvun odotetaan jatkuvan myös 

voimakkaana. Kunta sijaitsee Pirkanmaalla noin 10 kilometrin päässä 

Tampereen kaupungin keskustasta ja parin tunnin ajomatkan päästä Hel-

singistä. Pirkkala on osa Tampereen kaupunkiseutua, johon kuuluu 360 

000 asukasta. (Pirkkalan kunta n.d.) 

 

Pirkkala on kaupungistuneen maalaismaiseman keskus järvien ympärillä. 

Pirkkala on pinta-alaltaan 103 km², josta vesistöä on 22,37 km² ja maata 

81,43 km². Pirkkalan maapinta-alasta puolet on metsää. Vesiluonnolla on 

suurimerkitys Pirkkalan maisemakuvassa, kunnassa on 20 järveä ja lam-

pea, joista suurin on Pyhäjärvi. Rantaviivaa Pirkkalassa on noin 72 kilo-

metriä. (Vanninen 2014, 6.) 

 

Pulkajärven rantojen metsät ovat Pirkkalan kunnan ainoa Natura-alue. 

Pulkajärvi on lähes luonnontilainen kirkasvetinen järvi, järveä ympäröivät 

vanhat metsät, jotka luovat karun erämaisen tunnelman. Sekä järvellä että 

vanhassa metsässä elää ja pesii luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-

vokkaita lintulajeja. (Vanninen 2014, 55.) 

 

Pirkkalassa yhdistyy luonnonmaisema sekä kaupunkimainen asutus. Pirk-

kalan maaseutumaisema on muuttunut vuosien varrella maatalouden muu-

tosten myötä. Laiduneläimet ovat hävinneet lähes kokonaan maisemasta ja 

tilalle on noussut uusia kerrostaloja. Pirkkalan kunnassa on kuitenkin jäl-

jellä pienipirteistä maaseutuympäristöä, joka luo elinympäristöjä eläin- ja 

kasvilajistolle. Maatalousympäristölle tärkeitä kohteita ovat perinne-

biotoopit, laidunalueet, tulvapellot sekä Sikojoen kosteikkoalue. (Vanni-

nen 2014, 33.) 

3.1 Kuntaorganisaatio 

Pirkkala on Tampereen lisäksi toinen kunta, jota johtaa kunnanjohtajan si-

jaan pormestari. Pormestarimalli tuli sallituksi kuntalain uudistuksessa 

vuonna 2006. Pirkkalan kunta siirtyi pormestarimalliin vuonna 2009. Ero 

kunnanjohtajalla ja pormestarilla on se, että kunnanjohtaja on virkasuh-

teessa kuntaan, kun taas pormestari on kunnan luottamushenkilö. Pormes-

tarin valitsee kunnanvaltuusto. Pormestari valitaan aina valtuuston toimi-

kaudeksi kerrallaan, eli neljäksi vuodeksi.  Pormestari toimii kunnanhalli-

tuksen puheenjohtajana ja esittelijänä. (Möller 2014, 11–15.) 

 

Pormestari johtaa kunnan hallintoa, toimintaa ja taloudenhoitoa. Pormesta-

rin tehtävä on toimia johtajana ja ratkaista asiat, jotka koskevat tiedotus-, 

neuvottelu- ja edustustilaisuuksien järjestämistä. Pormestari edustaa neu-

votteluissa, kokouksissa ja edustustilaisuuksissa. Pormestarin roolia kun-
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nassa voidaan kuvata suppilona, jonka kautta informaatio kulkee virka-

kunnan ja poliitikkojen välillä. (Möller 2014, 11–15.) 

 

Pirkkalan kunnassa pormestarijärjestelmän tavoitteena on poliittisen pää-

töksenteon aseman vahvistaminen. Toisaalta tarkoituksena on myös tuoda 

kunnallishallinto lähemmäksi kuntalaisia. Pormestarin toimenkuvaan 

Pirkkalassa kuuluu toimia protokollan mukaisena johtajana. Pormestari 

nimittää kunnassa kansliapäällikön, joka toimii kunnan operatiivisena joh-

tavana viranhaltijana. (Pirkkalan kunta n.d.) 

 

Pirkkalan kunnan ylin päätösvalta kuuluu kunnanvaltuustolle, jossa on 43 

valtuutettua. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnan-

valtuusto nimittää jäsenet kunnanhallitukseen ja lautakuntiin sekä valvoo 

niiden tarkoituksenmukaisuutta ja lainvoimaisuutta. (Pirkkalan kunta n.d.) 

 

Kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmiste-

lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta vastaa kunnanhallitus. 

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kunnan hallitukseen kuu-

luu Pirkkalan kunnassa 11 jäsentä sekä pormestari, joka toimii hallituksen 

puheenjohtajana.  Kunnanhallituksen alaisia toimielimiä ovat lautakunnat, 

jotka hoitavat oman toimialan tehtäviä. Pirkkalan kunnassa on viisi lauta-

kuntaa: perusturva-, sivistys-, tekninen, ympäristö-, lisätarkastus- ja kes-

kusvaalilautakunta. (Pirkkalan kunta 2014.) Alla on Pirkkalan kuntaor-

ganisaation rakennekaavio (kuvio 2.), jossa on kuvattu kaikki kuntaelimet. 

Kaikkien osastojen alla on vielä pienempiä yksiköitä, jotka toimivat osas-

tojen alaisuudessa. 

 

 

Kuvio 2.  Pirkkalan kuntaorganisaatiokaavio. (Pirkkalan kunta n.d.) 
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3.2 Kuntastrategia ja talousarvio 

Kuntastrategia on laadittu kaiken kunnan toiminnan pohjaksi. Kuntastrate-

giassa näkyy strategiset painopisteet, jotka viedään vuosittain kunnan ta-

lousarvioon, jonka pohjalta kunnassa toimitaan. Kuntastrategian pohjalta 

linjataan kaikki kunnan tavoitteet. Valtuusto on hyväksynyt kuntastrategi-

an, valtuusto hyväksyy vuosittain talousarvion, jossa näkyy kuntastrategi-

asta otetut tavoitepainopisteet. Vuonna 2015 painopisteitä ovat 

– elinkeinopolitiikka ja yritysten toimiva ympäristö  

– palvelut ja innovatiivinen yhteistyö 

– maankäyttöpolitiikka ja rakentaminen. (Pirkkalan kunta n.d.) 

 

Talousarvio ja -suunnitelma ovat kunnan talouden ja toiminnan ohjausvä-

line. Toiminnan ohjaus tapahtuu toiminnallisten tavoitteiden sekä toimie-

limille osoitettujen resurssien kautta investoinneissa ja käyttötalousosassa. 

Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkastelemalla tahdituslaskelmaa, 

tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoavat resurssitarpeet. (Pirk-

kalan kunta 2015.) 

 

Pirkkalan kuntastrategian toiminta-ajatuksessa on lupauduttu viemään 

Pirkkalaa eteenpäin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pirkka-

lan kunnan arvot ovat toiminnan lähtökohtia, jotka ohjaavat ja auttavat 

kuntaa koskevissa valinnoissa. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot 

ovat organisaation suunnan näyttäjiä ja ne vaikuttavat kunnan johtamises-

sa ja koko organisaation toiminnassa. Nämä neljä arvoa ovat välittäminen, 

vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus. (Pirkkalan kuntastrategia 2014.) 

 

Yksi neljästä arvosta on vastuullisuus, se merkitsee Pirkkalan kunnalle 

kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista.  Kunnan tulee toimia ta-

loudellisesti ja tehokkaasti, niin että kokonaisuus hallitaan. Pirkkalan kun-

ta on sitoutunut toimimaan niin, että kuntalaiset kokevat kotikuntansa viih-

tyisäksi ja turvalliseksi paikaksi toimia ja asua. (Pirkkalan kuntastrategia 

2014.) 

 

Pirkkala asettaa kunnalle visioksi 2018: ”Olemme elinvoimainen ja voi-

makkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden elinym-

päristön hyvinvointia. Pirkkalan on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten 

toimintatapojen uudistaja.” Erityisiksi tavoitteiksi vuoteen 2018 on asetet-

tu kuntalaisten hyvinvointi ja aktiivisuus, aktiivinen elinkeinopolitiikka ja 

hyvin toimiva kunta, jossa toimitaan seudullisesti yhteistyössä kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti. (Pirkkalan kuntastrategia 2014.) 

3.3 Ympäristön tilaa parantavat ohjelmat 

Pirkkalan kunta on sitoutunut alueellisiin ympäristön tilaa parantaviin oh-

jelmiin, joita toteutetaan seudullisesti yhteistyössä lähikuntien kanssa. Tu-

levissa luvuissa 3.3.1–3.3.3 on esitelty Pirkanmaan ympäristöohjelma 

2012–2016 ja Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 sekä 

Pirkkalan oma ympäristöohjelma.  
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3.3.1 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011–2016 

Pirkkalan kunta on sitoutunut Pirkanmaan ympäristöohjelmaan, joka on 

Pirkanmaan maakunnan yhteinen tavoiteohjelma kestävämmän tulevai-

suuden saavuttamiseksi. Pääpainopistealueeksi strategisessa toiminnassa 

on valittu kestävän yhdyskuntarakenteen, ympäristötietoisuuden ja vas-

tuullisen elinkeinotoiminnan edistäminen.  

 

Strategiset tavoitteet on asetettu vuodelle 2030. Visiona on se, että Pir-

kanmaalla toimitaan ympäristövastuullisesti ja ollaan kestävän talouden 

edelläkävijä. Toimenpideohjelma on luotu vuosille 2012–2016. Ympäris-

töohjelmassa on kuvattu eri painopisteiden nykytila, muutoshaasteet, toi-

menpiteet sekä se, kuinka toimenpiteiden tavoitteita seurataan. Seurantaa 

varten on perustettu pilkahdus.fi-sivusto, johon päivitetään tavoitteiden 

onnistumista. (Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011.) 

 

Ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on välittää tietoa päättäjille ympäris-

tönäkökulmasta. Jotta kunta kehittyy kestävään suuntaan, tulee kunnan 

päättäjien ottaa päätöksenteossa huomioon ympäristöasiat. Kuntalasten 

vaikuttamismahdollisuuksia ajankohtaisissa ympäristöaiheissa pyritään 

kehittämään niin, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua. Tavoitteena on 

myös yhdistää pirkanmaalaisten vastuutoimijoiden voimavarat yhteisten 

ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi. (Pirkanmaan ympäristöohjelma 

2011.) 

3.3.2 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia on ilmastonmuutoksen hillin-

tää ohjaava suunnitelma. Ilmastotavoitteet kytketään liikenteeseen, maan-

käyttöön sekä asunto- ja elinkeinopolitiikkaan. Tavoitteena on ollut laatia 

Tampereen kaupunkiseudun alueelle yhteinen ilmastopolitiikan visio.  

Päävisiona ilmastostrategialla on olla Suomen kärkitasolla kasvihuone-

päästöjen vähentämisessä. Kokonaisvähennys vuoteen 2030 mennessä on 

40 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Ilmastostrategian ovat hyväksyneet 

kahdeksan kuntaa, joista yksi on Pirkkala. (Tampereen kaupunkiseudun 

ilmastostrategia 2030, 2010.) 

 

Euroopan Unionin voimassa olevat direktiivit ja ehdotukset energiatehok-

kuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä ovat antaneet pohjaa ilmasto-

työlle Tampereen seudulla. Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian 

vähennystavoitteet koskevat eri toimialoja, jotka yhteistyössä kuntien 

kanssa vähentävät kasvihuonepäästöjä Euroopan Unionin Suomea koske-

vien tavoitteiden mukaisesti. (Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 

2030, 2010.) 

 

Tärkeimmät toimenpiteet liittyvät rakentamiseen, uusituvan energian käyt-

töön, joukkoliikenteeseen sekä ilmastomyönteisiin hankintamenettelyihin. 

Toimenpiteitä seurataan ja mitataan erilaisilla indikaattoreilla, jotta kehi-

tyksen suunta pystytään todentamaan. Mukana olevien kuntien tulee esit-
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tää seutuhallitukselle vuosittain strategian toteutuksesta seurantaraportti. 

(Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030, 2010.) 

  

Pirkkalan kunnan valtuusto hyväksyi vuonna 2010 Tampereen kaupunki-

seudun ilmastostrategian. Pirkkalan kunta toteuttaa kuntakohtaista ohjel-

maa osana omaa ympäristöohjelmatyötä.  

3.3.3 Pirkkalan ympäristöohjelma 2012–2016 

Pirkkalan kunnan kestävän kehityksen ohjelmatyötä alettiin viedä eteen-

päin vuonna 2011, jolloin pormestari nimitti työryhmän luomaan kestävän 

kehityksen ohjelman kunnalle vuosille 2012–2016. Pormestari koki oh-

jelman välttämättömäksi, sillä kestävä kehitys on laaja kokonaisuus. Ilman 

ohjelmaa työtä ei saada vietyä hyvin käytäntöön. Lähtökohtana ohjelmalle 

oli Tampereen seudun ilmastostrategia ja Pirkanmaan ympäristöohjelma. 

Valtuusto hyväksyi ensimmäisen ympäristöohjelman vuonna 2012. Oh-

jelma on pituudeltaan yhden valtuustokauden, jonka jälkeen työ tulee päi-

vittää. (Ympäristöohjelma 2012.) 

 

Ympäristöohjelmaan valittiin kehityskohteet asukkaille teetetyn kyselyn 

perusteella sekä eri hallinto-osastoiden työpajojen perusteella. Päätavoit-

teiksi ohjelmaan valittiin viisi kestävää kehitystä edistävää teemaa: 

 yleisen kestävän kehityksen edistäminen 

 ekotehokas yhdyskuntasuunnittelu ja -rakentaminen  

 metsien virkistyskäytön ja monimuotoisuuden edistäminen 

 vesien tilan parantaminen  

 liikenteen meluhaittojen vähentäminen.  

 

Teemojen pohjalta toimenpiteitä laadittiin 30. Toimenpiteille asetettiin 

vastuutahot eri osastoittain. Ympäristöohjelman tekemisen yhteydessä teh-

tiin selvitys Pirkkalan ympäristön tilasta 2012. Selvityksen tavoitteena on 

ollut tarkoitus tarjota ajankohtaista tietoa Pirkkalan ympäristöstä, sen tilas-

ta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Selvityksessä on käsitelty laajasti ym-

päristön tilaan liittyviä teemoja. Ympäristön tila 2012 on viimeisin ympä-

ristön tilaa käsittelevä julkaisu kunnassa. (Vanninen 2012.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Case- eli tapaustutkimus määritellään tutkimukseksi, joka käyttää moni-

puolista ja monilla eri tavoin hankittua tietoa tutkittaessa tiettyä nykyistä 

toimintaa rajatussa ympäristössä. Tapaustutkimus on laadullinen tutkimus, 

eli kvalitatiivinen tutkimus. Tarkoituksena on siis tutkia intensiivisesti 

esimerkiksi yhteisötasoa tai organisaatiotasoa. Tapaustutkimus merkitsee 

sitä, että aineisto rajataan yhteen tai aivan muuntamaan tapaukseen eikä 

aineistoa yhdistellä monista eri tapauksista, kuten määrällisessä tutkimuk-

sessa.  Tyypillisiä piirteitä tapaustutkimukselle on, että valitaan yksittäinen 

kohde, jota tutkitaan yhteydessä ympäristöönsä, eli luonnollisessa tilassa. 

Tavoitteena on valitun kohteen kuvailu, aineistoa kerätään haastatteluilla 

sekä dokumentteja tutkimalla. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara. 1997, 130–

131.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Pirkkalan kunnan johtoryhmän näkemyk-

siä kestävän kehityksen edistämisestä kunnassa. Tarkoituksena oli haastat-

telun avulla saada kokonaisvaltainen kuva ylimmän johdon näkemyksistä. 

Tutkimus fokusoitiin kestävän kehityksen nykytilaan sekä kehittämiseen. 

Haastattelujen pohjalta tehtiin johtopäätökset siitä, kuinka kunnan ylin 

johto näkee kestävän kehityksen työn. Haastatteluista pyrittiin löytämään 

myös kehittämisideoita, jotta voitiin luoda Pirkkalalle ehdotus jatkotoi-

menpiteistä. 

 

Tutkimus ongelmana oli Miten Pirkkalan kunnassa jatketaan kestävän ke-

hityksen edistämistä? Ongelmaan pyrittiin löytämään vastaus tutkimuksel-

lisilla kysymyksillä:  

– Millaisia keinoja on kestävän kehityksen edistämisessä? 

– Millaisia strategioita on olemassa kestävän kehityksen edistämiseksi?  

– Miten kunnan johtoryhmä näkee kestävän kehityksen kunnassa?  

– Mitkä voisivat olla tärkeimmät kestävän kehityksen painopisteet Pirk-

kalan kunnassa? 

– Mitä konkreettisia edistysaskelia on saatu aikaan Pirkkalan kunnassa 

kestävän kehityksen edistämiseksi?  

4.1 Tutkimustausta 

Kestävää kehitystä Suomen kunnissa on tutkittu jo 1990-luvun lopulta asti.  

Vuonna 1998 Niemenmaa tutki kunnanjohtajien ja ympäristöviranhaltijoi-

den käsityksiä ja vaikutusmahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämi-

sestä. Tutkimukseen vastasi 379 ihmistä, joista kunnanjohtajia oli 171 ja 

ympäristöviranhaltijoita 208. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kunnanjohtajat 

kokevat, että heillä ovat paremmat vaikutusmahdollisuudet kestävän kehi-

tyksen edistämisessä. Niemenmaan mukaan tulos oli ennalta odotettu, sillä 

kestävä kehitys on laaja kokonaisuus, joka on kytköksissä yleisiin kunnan 

strategioihin.  
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Nimenmaan (1998, 24) mukaan kestävän kehityksen kannalta tärkeimmät 

seikat ovat ihmisten asennoituminen ja sitoutuminen. Keskeisimmässä 

roolissa ovat kuntaorganisaation johdossa toimivat henkilöt ja heidän 

asennoituminen kestävään kehitykseen. Kuntien välistä yhteistyötä ei pi-

detty tärkeänä seikkana. Kuntien välisen yhteistyön merkittävyyttä on alet-

tu tuoda esille globalisaation myötä. Nykyisin ymmärretään yhteistyön 

merkitys ja tärkeys myös kuntasektorilla. 

 

Tutkimus antaa hyvän kuvan siitä, millaiset asiat ovat puhuttaneet kunnan-

johtajia ja ympäristöviranhaltijoita. Paljon on kestävää kehitystä viety 

eteenpäin; esimerkiksi kestävää kehitystä sisällytetty opetussuunnitelmiin 

ja lainsäädäntöön. Toisaalta edelleenkin kunnat pohtivat konkreettisia hyö-

tyjä kestävän kehityksen työstä. 

 

Kestävää kehitystä ja päätöksentekoa tutkittiin vuonna 2011 Tannerin pro 

gradu -tutkielmassa. Tanner tutki case-kunnassa kestävän kehityksen ulot-

tuvuuksia päätöksenteossa. Haastattelututkimuksessa mukana oli kaksi 

luottamushenkilöä sekä kaksi viranhaltijaa. Kestävän kehityksen edistämi-

seen kunnassa vaikuttaa se, kuinka kestävä kehitys ymmärretään päättäjien 

tasolla. (Tanner 2011, 55). Jokainen kunta määrittelee oman kestävän ke-

hityksen ja sen, mitkä ovat juuri oman kunnan kehitettäviä kohteita. Tut-

kimuksessa nousivat case-kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden 

arvot ja asenteet oleellisemmaksi ominaisuudeksi päätöksenteossa. 

 

Tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että samat teemat puhuttavat kunnas-

ta riippumatta. Molemmissa tutkimuksissa kävi ilmi, että kestävän kehi-

tyksen edistämisen työ kunnassa on pitkäjänteistä työtä, se vaatii määrätie-

toisuutta kestävästä kehityksestä vastaavalta taholta. Ympäristöasenteiden 

ja -arvojen merkitys on suuri kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa.  

 

Vaikka kunta ja kestävä kehitys ei ole uusi teema, silti tutkimuksia ei ole 

tehty monia. Tehdyt tutkimukset rajautuvat johonkin tiettyyn kestävän ke-

hityksen osa-alueeseen tai kunnan toimintaan. Näiden kahden edellä mai-

nitun tutkimuksen avulla saadaan tutkimustaustaa tälle opinnäytetyölle, 

joka keskittyy Pirkkalan kuntaan ja johtoryhmän näkemyksiin kestävän 

kehityksen edistämisestä.  

4.2 Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa kunnan johtoryhmän mielipi-

teistä ja kokemuksista. Paras aineistonkeruumenetelmä on tällaisessa ta-

pauksessa haastattelu tai kysely. Kysely rajattiin pois, sillä ihmiset ovat 

kiireisiä ja kyselyn vastausprosentti jää yleensä heikoksi tai välttäväksi. 

Haastattelu on lähempi tapa ottaa kontaktia kohderyhmään, joka on pieni. 

Haastattelumenetelmällä saadaan kaikki vastaajaksi suunnitellut henkilöt 

mukaan. (Hirsjärvi ym. 1997, 201).  

 

Haastattelututkimus on piirteiltään ainutlaatuinen aineistonkeruutapa, sillä 

siinä ollaan vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Menetelmään liittyy 

paljon haasteita ja hyötyjä. Hyötynä haastattelututkimuksessa on sen jous-
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tavuus. Tiedonkeruuta voidaan säädellä tilanteen edellyttämällä tavalla, 

esimerkiksi aiheiden käsittelyjärjestystä voi mukailla vastaajaa myötäillen. 

Toisaalta menetelmän heikkoutena on sen aikaa vievyys. Haastatteluun tu-

lee valmistautua, ja itse haastattelu vie yleensä tunnin verran.  (Hirsjärvi 

ym. 1997, 201.) 

 

Haastattelutilanteeseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät 

haastattelijaan ja haastateltavaan. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa haastat-

telutilanteeseen ei osallistunut kunnan ympäristöviranomainen, sillä vas-

taajat olisivat saattaneet antaa heiltä odotettuja vastauksia. Toisaalta haas-

tateltavat saattoivat kuitenkin vastata niin kuin heidän odotetaan vastaa-

vaan. Epävarmuustekijät olivat olemassa, vaikka ne oli pyritty ottamaan 

huomioon. Haastattelututkimuksessa on ratkaisevaa se, kuinka haastatteli-

ja osaa tulkita haastateltavan vastauksia ja kuinka ylipäätään tutkija vas-

tauksia tulkitsee.  Kun kaikki mahdolliset epävarmuus- ja virhetekijät on 

pyritty ottamaan huomioon, voidaan todeta, että haastattelu menetelmänä 

on perustelu.  

 

Haastattelut järjestettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina eli apuna 

oli haastattelurunko ja kestävän kehityksen teemasta käytiin vapaata kes-

kustelua. Haastatteluun oli valmiiksi mietityt kysymykset, joita pyrittiin 

noudattamaan tilanteen mukaan. Haastattelutilanteessa syntyi keskustelua 

yleisesti kestävästä kehityksestä ja kunnan roolista. 

4.2.1 Kohderyhmänä johtoryhmä 

Kohderyhmä valittiin projektin aloittamisvaiheessa, kun pohdittiin, millai-

sin keinoin saadaan hyödyllisintä tietoa kestävän kehityksen edistämisestä 

kunnassa. Alussa pohdittiin millaisin keinoin saataisiin parhaat kehittä-

misehdotukset Pirkkalan tulevaa ympäristösuunnitelmaa ajatellen. Kohde-

ryhmän valinta alussa antoi näkökulman koko opinnäytetyöprojektille.  

 

Edelliseen ympäristöohjelmaan haastateltiin asukkaita. Tällä kertaa halut-

tiin katsoa tilannetta toisesta näkökulmasta, koska tutkimuksen aihepiiri 

liittyy vahvasti kuntaan, päätöksentekoon ja vaikuttamisen keinoihin kes-

tävän kehityksen työssä. Lähtökohtana haastateltavien valinnassa oli se, 

että heillä olisi kokemusta näistä aihepiireistä. Asukkaiden vastapainoksi 

päätettiin haastatella kunnan ylintä johtoa, jolla on erilainen näkemys kun-

nan kestävän kehityksen työstä verrattuna asukkaihin. 

 

Kohderyhmä rajautui näin ollen luonnollisesti 10 johtoryhmän jäseneen 

(kuvio 3, s.15).  Lisäksi haastateltiin kunnan tiedottajaa. Yhteensä haasta-

teltavia tutkimuksessa oli mukana 11 henkilöä. Henkilöt haastateltiin ano-

nyymeinä johtoryhmän jäseninä, henkilöt numeroitiin haastattelujärjestyk-

sen mukaan. Anonyymiyteen päädyttiin, koska tarkoituksena ei ollut eri-

tellä kenenkään johtoryhmän yksittäisiä mielipiteitä tai näkemyksiä. Tar-

koituksena oli löytää yhtenäisiä kokonaisuuksia.  
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Kuvio 3. Johtoryhmän jäsenet osastoittain. (Pirkkalan kunta n.d) 

Johtoryhmä on johtavien viranhaltijoiden yhteiselin, jonka kokoonpanosta 

ja toimintatavasta päättää pormestari. Pormestari nimeää johtoryhmän, 

jossa on eri osastojen johtajia tai päälliköitä. Kunnan johtoryhmä on kun-

nan työkalu, jonka avulla kehitetään kuntaa. Johtoryhmän tehtävänä on 

sovittaa yhteen osastojen suunnittelua, toimintaa ja kehittämistyöt. Johto-

ryhmän tehtävänä on linjata ja ohjata toimintakäytäntöjä sekä koordinoida 

ja ohjata asetettuja tavoitteita. Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa 

päättämään kunnan linjauksista ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. 

Pirkkalan kunta n.d.) 

4.2.2 Haastattelurunko 

Haastattelurunko on hyvä laatia, kun tutkijalla on yksi tai useampi kysy-

mys, johon haetaan vastausta. Haastattelurunko luo haastattelutilanteelle 

raamit, joiden avulla keskustelua voi viedä helpommin eteenpäin. Tavoit-

teena on pitää haastattelunrunko yhtäläisenä jokaisen haastateltavan kans-

sa, haastattelutilanne huomioon ottaen. Haastattelurunkoon mietittiin ky-

symykset niin, että mahdollisimman moni haastateltava pystyisi niihin 

vastaamaan, ilman enempää asiaan perehtymistä. Kysymykset muotoiltiin 

niin, että jokainen vastaaja pystyi vastaamaan kysymyksiin oman työnsä ja 

osaamisensa näkökulmasta. Haastattelurungossa on kysymyksiä kahdek-

sasta aihealueesta, jokaisen aihealueeseen liittyi muutamia tarkentavia ky-

symyksiä. (liite 1.) 

4.3 Käytännön toteutus 

Ennen haastatteluja kerättiin tarvittava tieto- ja teoriapohja tutkimuksen 

toteuttamiseksi. Ennen tutkimusta tuli selvittää alustavasti, millainen on 

kestävän kehityksen työn tila Pirkkalan kunnassa tällä hetkellä, mitä asioi-

ta kunnassa on tehty sekä mitä asioita tulisi kehittää. Haastattelun luontee-

seen kuuluu, että aiheeseen on perehtynyt ennen haastatteluja, jotta haas-

tattelutilanne olisi mahdollisimman sujuva. Haastatteluiden avulla saatiin 
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tietää mitkä asiat johtoryhmä kokee tärkeiksi kestävän kehityksen teemas-

ta puhuttaessa.  

 

Haastattelut toteutettiin 29.1.–18.2.2015. Jokaiselle haastateltavalle varat-

tiin sihteerin kautta haastatteluaika. Kuhunkin haastatteluun rajattiin tun-

nin mittainen aika. Tunnissa käytiin läpi valmiiksi kirjatut kysymykset se-

kä vapaata keskustelua aiheesta. Kysymyksiä ei lähetetty etukäteen, koska 

ei haluttu valmiiksi mietittyjä vastauksia. Kaikki haastateltavat tiesivät 

kuitenkin, että heitä haastatellaan kestävän kehityksen edistämisestä kun-

nassa. Lupa haastattelujen nauhoittamiseen pyydettiin analysoinnin hel-

pottamiseksi. Jokainen johtoryhmän jäsen suostui haastattelun nauhoituk-

seen. 

4.4 Aineiston käsittely ja analyysi 

Aineistoa voidaan analysoida monin eritavoin. Tavoitteena on löytää ana-

lysointitapa, joka tuo parhaiten vastauksen tutkimusongelmaan. (Hirsjärvi 

ym. 1997, 218–219.) Kyseessä on laadullisia menetelmiä käyttävä tutki-

mus, tällöin analyysimenetelmän tulee olla laadullinen. Analyysit perustu-

vat tutkijan tulkintaan. Laadullisessa analyysissä on tärkeää osata rajata 

oleelliset tiedot aineistosta. Analyysi on luovaa ja tuottavaa laadullisessa 

analyysissä. Tärkeää on huomioida se, että analyysissä käy ilmi teorian ja 

aineiston välinen suhde. Tarkoituksena on tuoda esille konkreettisia ym-

märrettäviä esimerkkejä sekä kehitysehdotuksia. (Kyrö 2003.) 

 

Kun kyseessä on laadullinen tutkimus, on analyysimenetelmän valinta 

haastavaa, sillä on vaikea määritellä sitä, millä menetelmällä saataisiin 

juuri Pirkkalan kunnan kannalta merkityksellisiä vastauksia.  Vastausten 

määrällä voidaan perustella mukaan valittuja teemoja, toisaalta taas yksi-

kin laadukas ehdotus tai kehittämisidea voi viedä kestävän kehityksen 

edistämistä eteenpäin. Näitä kysymyksiä on mietittävä menetelmää valit-

taessa, jotta tutkimusongelmaan saadaan validi vastaus. 

 

Nauhoitetut haastattelut litteroitiin, eli nauhoitteet purettiin sanasta sanaan. 

Purettu aineisto käytiin läpi ja aineistoa verrattiin tutkimusongelmaan. 

Tarkoituksena oli löytää Pirkkalan kunnan kannalta tärkeitä edistysaskelia, 

kehittämiskohteita ja ideoita uuteen ohjelmaan. Aihealueet jaettiin haastat-

telussa kysyttyihin teemoihin. Useasti esiin nousseet vastaukset valittiin 

mukaan sekä potentiaaliset ehdotukset siitä, kuinka kestävä kehitys saa-

daan juurrutettua jokapäiväiseen toimintaan. Mukaan valittiin myös erityi-

sesti sosiaalista ja taloudellista kestävän kehityksen näkökulmaa tuovia 

ehdotuksia, sillä niitä ulottuvuuksia toivotaan uuteen ohjelmaan.  

 

Aineistoa alettiin litteroida ensimmäisen haastattelun jälkeen, haastattelut 

numerointiin aineiston käsittelyn ja analysoinnin helpottamiseksi. Aineis-

toa kerättiin pitkältä aikaväliltä, joten oli luontevaa käsitellä aineistoa 

haastattelujen lomassa. Haastattelujen jälkeen litteroiduista teksteistä alet-

tiin etsiä tutkimuksen kannalta tärkeitä aihealueita. Tulokset eli johtoryh-

män jäsenten näkemykset esitettiin otteina litteroidusta tekstistä. 
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4.5 Luotettavuus ja pätevyys 

Onnistuneen tutkimuksen perusvaatimuksia on, että tutkimus toteutetaan 

rehellisesti ja puolueettomasti. Kun tehdään tutkimus, tulee arvioida kriit-

tisesti tutkimusta luotettavuuden ja pätevyyden näkökulmasta. Validiteetti 

eli pätevyys kertoo, kuinka hyvin tutkimuksessa on onnistuttu mittaamaan 

sitä, mitä oli tarkoitus selvittää. Haastattelututkimuksen validiteettiin vai-

kuttaa ensisijaisesti kysymysten onnistuneisuus, eli saadaanko tutkimus-

ongelmaan vastaus haastattelukysymysten avulla. Toisin sanoen validiteet-

ti on hyvä silloin, kun kysymykset ja kohderyhmä ovat oikeat (Hiltunen 

2009). Sisäistä validiteettia mitataan sillä, vastaako tuloksien käsitteet teo-

riaosuudessa määriteltyjä käsitteitä. (Kuikka 2009, 35.) 

 

Reliabiliteetti eli luotettavuus kuvastaa tutkimusmetodien johdonmukai-

suutta. Luotettavuus ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käy-

tetty tutkimusmietelmä mittaa haluttua ilmiötä (Hiltunen 2009). Tämä on 

vaikeaa mitata haastattelututkimuksesta, sillä haastattelukysymykset voi-

vat johdatella tietyntyyppiseen vastaukseen. Tutkija pystyy johdattele-

maan haastateltavan vastaamaan itselleen suotuisalla tavalla. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä ja 

ymmärrettäviä ja haastattelut tulee tehdä huolellisesi, jotta haastattelu olisi 

menetelmänä luotettava. 
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5 JOHTORYHMÄN NÄKEMYKSET KESTÄVÄN KEHITYKSEN 

EDISTÄMISESTÄ 

Johtoryhmältä haluttiin selvittää, kuinka he kokevat kestävän kehityksen 

kunnassa ja missä heidän mielestään on onnistuttu. Johtoryhmälle esitet-

tiin seuraavat kysymykset:  

 Millaisia konkreettisia kestävän kehityksen edistysaskelia kunnassa on 

saavutettu ympäristöohjelman myötä? 

 Miten kunnassa tai työssä kestävä kehitys näkyy? 

 

Johtoryhmä arvioi kestävän kehityksen nykytilanteen heidän omasta nä-

kökulmastaan, joko oman työn kautta tai havaintojen perusteella. Teemoi-

hin jakamisen avulla saatiin nykytilanteesta ja edistysaskelista johtoryh-

män näkemys. Johtoryhmän jäsenet saivat avuksi ympäristöohjelman 

2012–2016, jonka avulla he pystyivät kommentoimaan nykytilannetta. 

 

Tähän mennessä Pirkkalan kunnassa on paljon tehty asioita kestävän kehi-

tyksen edistämiseksi, mutta aina löytyy kehittämistä. Eräänä mittarina 

voidaan pitää sitä, että kunnassa on Suomen tyytyväisimmät asukkaat. 

Pirkkalassa ollaan kestävässä kehityksessä hyvällä tiellä, tekniikan ja 

suunnittelun kehittyminen sekä tietämys ympäristöasioista luovat uusia 

mahdollisuuksia. (Henkilö 2, haastattelu 2015; Henkilö 3, haastattelu 

2015.) Henkilön 1 (haastattelu 29.1.2015) mukaan ”Vastuu lähtee omasta 

perusarvomaailmasta ja siitä, kuinka turvataan tulevaisuus tuleville suku-

polville, jotta hekin voivat elää ja viihtyä täällä maailmassa. Kaikkien on 

tehtävä osansa, jotta hyvä elämä taattaisiin tuleville sukupolvillekin.” 

 

Osa kunnassa saavutetuista edistysaskelista on syntynyt ympäristöohjel-

man pohjalta, toiset ovat olleet vireillä jo pidemmän aikaa. Ohjelmaan on 

pyritty kirjaamaan mahdollisimman konkreettisia ja toteutuvissa olevia 

valtuuston budjetin mukaisia toimenpiteitä. Hyviä käytäntöjä on otettu oh-

jelman myötä käyttöön. Kuntalaisia on aktivoitu omaehtoiseen toimintaan 

jokakeväisellä Siisteyskampanjalla, jolla on ekologinen, sosiaalinen ja ta-

loudellinen merkitys. Tällaisten tapahtumien ja kampanjoiden järjestämi-

nen lisää toisaalta kuntalaisen aktiivisuutta, mutta myös ympäristötietoi-

suutta. (Henkilö 1, haastattelu 2015; Henkilö 9, haastattelu 2015.) 

 

Kuntalaisille järjestetään Siisteyskampanjat keväisin, ne 

ovat lisänneet ympäristötietoutta ja kasvatusta. Omakoti- ja 

asumisyhdistyksiä on saatu mukaan. Tämä on hyvä esimerkki 

omaehtoisesta aktiivisuudesta ympäristön hyväksi. 

   Henkilö 10 

 

Kun haastateltavilta kysyttiin kuinka kestävä kehitys näkyy heidän arjessa, 

niin neljä haastateltavista mainitsi tulostuksen ja paperin käytön. Kunnan 

siirtyminen sähköiseen asiointiin sekä tulostuskoneiden vähentyminen 

ovat osaltaan johtaneet paperin kulutuksen vähentymiseen. Sähköistymi-

nen on tapahtunut niin kunnan asioinnissa kuin päätöksenteossakin, esi-
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merkiksi hallituksen kokouksen pöytäkirjat lähetetään jäsenille sähköise-

nä. 

Toimistotyössä paperinkäyttö, printataanko kaikkea, ja on-

han ihan tämä sähköisten järjestelmien käyttö. Nämä ovat 

näitä arjen tekoja. 

   Henkilö 5 

 

Hyvin pitkälti ovat sähköiset järjestelmät kunnassa. Paperia 

tulee ja sitä tarvitsee tuottaa, mutta huomattavasti vähem-

män mitä esimerkiksi 5–10 vuotta sitten. Pieniä puroja joista 

syntyy isoja virtoja. Sähköiseen muotoon on siirretty hyvin 

paljon asioita, esimerkiksi arkistointia ja päätöksentekoa. 

   Henkilö 2 

 

Sähköistyminen, yli päätään paperista luopuminen ovat edis-

tysaskelia. Ei tulosteltaisi turhia. Toimintatavat ovat juurtu-

neet, niistä on vaikea päästää irti.  

   Henkilö 4 

5.1 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus 

Kolme haastateltavaa otti maankäytön ja kaavoituksen esille, kun kysyttiin 

kestävän kehityksen näkyvyyttä kunnassa. Maankäytön suunnittelu luo 

pohjan kestävälle kehitykselle, se on yksi muuttuvimmista elementeistä, 

joita kunnassa on. Maankäytön suunnittelussa ratkaistaan liikenne, palve-

luiden sijoittuminen, asuminen ja koko asuinympäristö. Tämä luo maan-

käytön suunnittelulle paljon haasteita. Maankäytössä otetaan myös sosiaa-

linen puoli huomioon, se on poliittisesti osa segregaation ehkäisyä. Eli 

alueet pyritään suunnitella ajatellen jokaista tuloluokkaa. 

 

Maankäytöllä on myös paljon sellaisia sosiaalisia arvoja, 

joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Asutko paikassa, jossa 

haluat asua, viihdytkö, haluatko näyttää paikan ystäville, 

oletko ylpeä missä asut.  

   Henkilö 3 

 

Ympäristöasioiden huomioiminen ja kestävä kehitys kaavoituksessa Pirk-

kalassa on otettu huomioon yhdyskuntarakenteen suunnittelussa. Pirkka-

lassa on tiivis yhdyskuntarakenne ja hyvät joukkoliikenneyhteydet. Jouk-

koliikenne yhteyksien varrelle rakennetaan tehokkaasti. Kunnassa on pal-

jon viheralueita, jotka sijoittuvat läpi kunnan. Pirkkalassa etuna on sijainti 

sekä asukasmäärä, joiden pohjalta on alettu tekemään kestävän kehityksen 

periaatteen mukaisia ratkaisuja. 

 

Maankäytössä kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota eheyt-

tämiseen ja tiivistämiseen, se on johtoryhmän jäsenien mukaan varmasti 

keino, jolla kestävää kehitystä viedään eteenpäin maankäytön osalta. Kau-

punkirakenteen tiivistäminen tarkoittaa rakentamisen suunnittelua entistä 

tiiviimmin ja tehokkaammin. Käytännössä eheyttäminen tarkoittaa lähinnä 

kaupunkirakenteessa tapahtuvaa täydennysrakentamista, joka tukeutuu 
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olemassa olevaan infrastruktuuriin, palveluihin sekä toimiviin joukkolii-

kenneyhteyksiin (Aho, Alku, & Yli-Pelkonen 2011). 

 

--kyllä se sijainti on tärkeä tulevaisuudessakin, niin taloudel-

lisesti kuin ympäristön kannalta. 

    Henkilö 3 

 

Suunnitelmien osalta tulee ottaa huomioon tulevaisuus, sillä ympäristö 

muuttuu koko ajan, kehitys on jatkuvaa eikä se pysähdy. 60 vuoden päästä 

nykypäivän supertehokasta saatetaan pitää todella tehottomana (Henkilö 3 

haastattelu 2015.) Maankäytön suunnittelussa ratkaistaan kasvunsuunta. 

Kaavoituksessa mietitään kokonaisvaltaisesti asuntorakennetta, mitä kes-

kustan sisäpuolelle rakennetaan ja mitä ulkopuolelle. Monessa kunnassa 

tämä jää huomioimatta, jolloin kokonaisuudesta tulee pirstoutunutta, eikä 

tekeminen ole hallinnassa. Kasvu halutaan myös pitää tietyssä tasossa ja 

se on kirjattu kuntastrategiaan. 

 

Valtuustotasolta tullut, että kasvu halutaan pitää tietyssä ta-

sossa, tiettyjä vyöhykkeitä halutaan kehittää ja sitä kautta 

asumisen tehokkuutta. Pitäisin isona asiana, että meillä on 

aktiivinen tai positiivinen suhtautuminen vanhojen alueiden 

uudistamiseen, mikä parhaalla tavalla edistää kestävää kehi-

tystä.     

   Henkilö 7 

 

Maanrakennuksessa tehdään massalaskentaa jo suunnitteluvaiheessa, mut-

ta osaltaan myös paikan päällä rakennustyömaalla. Käytännössä lasketaan 

suunnitteluvaiheessa maamassojen käyttö niin, että mahdollisimman vä-

hän maata jouduttaisiin tuomaan paikan päälle ja toisaalta jouduttaisiin 

mahdollisimman vähän viemään läjitettäväksi. Suunnitteluvaiheessa pyri-

tään löytämään hyödynnysjatkokohteet läheltä niin, ettei maamassoja tar-

vitsisi kuljettaa monien kilometrien päähän.  

 

Pirkkalassa on suhteellisen vähän maanläjityspaikkoja. Maa-ainesta hyö-

dynnetään meluesteissä ja -valleissa. Tämä on kestävän kehityksen näkö-

kulmasta hyvä asia: ajomatkat ovat usein lyhyemmät kuin lähimmälle läji-

tyspaikalle ja meluesteet lisäävät ympäristön viihtyvyyttä. Hyödyt maa-

massojen hyödyntämisestä meluesteinä ovat hyvin moninaiset: kustannus-

tehokasta, vähemmän melupäästöjä sekä ihmisten viihtyvyys lisääntyy. 

 

Jos ajatellaan kestävän kehityksen näkökulmasta, se että 

meillä on oikeastaan maanläjäyspaikkoja hyvin vähän, niin 

maamassoja ei jouduta ajamaan pitkiä matkoja, kun maa-

aineista käytetään meluesteisiin. Ei tehdä valleja vaan pyri-

tään viihtyvyyttä nostamaan meluesteillä. Näitä käytetään 

moottoritien tuntumassa.  

Henkilö 6 
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5.2 Joukkoliikenneuudistus 

Haastateltavista neljä nosti joukkoliikenteen hyväksi konkreettiseksi esi-

merkiksi kestävän kehityksen edistysaskeleista. Joukkoliikenteen käytön 

vilkastumista pidetään yhtenä näkyvimmistä muutoksista. Käytön vilkas-

tumisen on mahdollistanut joukkoliikenteen uudistus syksyllä 2014. Kun-

nalta se on ollut rahallisesti suuri panostus. Pirkkala kuuluu nykyään 

Tampereen seudun ykkösvyöhykkeeseen. Tämä muutos laski yksittäisen 

bussilipun hintaa selvästi, lisäksi Pirkkalasta Tampereelle kulkee linja 1 

melkein 10 minuutin välein. 

 

Aluksi muutosta vastustettiin ja asian onnistumista epäiltiin, mutta henki-

lön 1 (haastattelu 29.1.2015) mukaan ”Kaikki ovat olleet ihmeissään kuin-

ka hyvin tässä on onnistuttu, joukkoliikenteen käyttö on kasvanut 20 % 

puolessa vuodessa.” Vielä ei ole tutkittu, millaisia vaikutuksia joukkolii-

kenteen käytön kasvulla on yksityisautoiluun. 

 

Kunta ei pysty yksinomaan kaikkea ratkaisemaan, vaan 

edesauttaa ja tekemään ja antaa mahdollisuuden, mutta vies-

tiä pitäisi saada kuntalaisille, että ne suosivat omassa elä-

mässä näitä ratkaisuja. Iso juttu on joukkoliikenne. Kunta-

lainen on ottanut tosi hyvin sen vastaan. 

   Henkilö 2 

 

Joukkoliikenne tuo monia etuja Pirkkalan kunnalle. Sen läheisyyteen ra-

kentaminen on yksi Pirkkalan kunnan ratkaisevista eduista. Hyvät kulku-

yhteydet takaavat asukkaille liikkumismuodon paikasta toiseen ilman au-

toa. Henkilö 4 (haastattelu 30.1.2015) kuitenkin toteaa, että menee jonkin 

aikaa ennen kuin ihmiset ymmärtävät ja oppivat joukkoliikenteen käytön 

helppouden, mutta käytön suunta on jo kasvava. 

 

Tämän vuoden talousarvioon on kirjattu, että joukkoliiken-

teen käyttäjämäärä kasvavaa. Se on meidän yksi tavoitteista 

tälle vuodelle.   

   Henkilö 9 

5.3 Ympäristökasvatus ja Vihreä lippu -toiminta kouluissa  

Vihreä lippu -sertifikaatti on kestävän kehityksen ohjelma kouluille ja päi-

väkodeille. Jotta päiväkoti tai koulu saavuttaa sertifikaatin, tulee suorittaa 

kolme tasoa, kukin taso kestää vuoden. Teemoina voivat olla esimerkiksi 

jätteiden vähentäminen, vesi, energia, lähiympäristö, kestävä kulutus ja 

yhteinen maapallo. Pirkkalan kunnan kouluista ensimmäisenä Vihreä lippu 

-sertifikaatin sai Toivion koulu, joka on siitä lähtien toiminut esimerkkinä 

muille kouluille. Ympäristöohjelmaan on kirjattu tavoite siitä, että jokai-

nen Pirkkalan koulu ja päiväkoti aloittaa Vihreä lippu toiminnan. 

 

Pirkkalan kunnassa Vihreä lippu -toimintaan on lähtenyt Toivion koulun 

lisäksi Kurikan, Hyrsingin sekä Naistenmatkan koulut. Toimintamallin 
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käyttöönotto on vielä kesken Kirkonkylän ja Nuolialan koululla. (Henkilö 

4, haastattelu 29.1.2015.) 

 

Mielestäni kestävän kehityksen näkökulmasta selkeästi kou-

luissa ja päiväkodeissa se on otettu tehtäväksi varhaiskasva-

tuksessa osaksi toimintaa. Esimerkiksi kouluihin on otettu la-

jittelu osaksi kasvatusta 

   Henkilö 5  

 

Ympäristötietoisuus lähtee jo koulusta ja päiväkodista. Ympäristökasvatus 

on siinä hyvänä apuna. Lapset oppivat lajittelemaan, arvostamaan luontoa 

ja ennen kaikkea ymmärtämään ympäristönäkökulmaan liittyviä asioita. 

He vievät oppejaan kotiin, näin ollen kodeissakin aletaan kiinnittää huo-

miota tärkeisiin asioihin. Henkilö 1 (haastattelu 29.1.2015) toivoo, että 

liikkumisen ohjausta tuotaisiin myös kouluihin. Samaa mieltä oli henkilö 4 

(haastattelu 30.1.2015), jonka mielestä Vihreää lippua ei hyödynnetä vielä 

siinä määrin kuin missä voitaisiin. Hänen mielestään mallien vakiinnutta-

minen toimintakulttuuriin ja osaksi arkea on pitkän aikavälin tavoite. 

 

Esimerkiksi Vihreää lippua ei ole vielä siinä mittakaavassa 

otettu käyttöön missä se voisi olla. Mallien vakiinnuttaminen 

osaksi arkea kaikkien yksiköiden osalta on varmasti yksi pit-

känaikavälin tavoite. Eihän sitä voi hetkessä saadakaan ai-

kaan Mutta niin että toimintakulttuuriin siitä tulisi kiinteä 

osa arkea. 

   Henkilö 4 

5.4 Ympäristön huomioiminen päätöksenteossa  

Johtoryhmän mukaan ympäristöasiat otetaan päätöksenteossa Pirkkalan 

kunnassa huomioon. Päätöksenteossa ympäristöasiat eivät ole erillisenä 

osana, vaan lähtökohtaisesti ne otetaan kaikessa mukaan. Ympäristöoh-

jelman rooli jää pieneksi, sillä ympäristöasioiden huomioiminen tapahtuu 

itsestään. Toisaalta voisi olla hyvä, jos kunnassa otettaisiin kestävän kehi-

tyksen ulottuvuudet erikseen huomioon, kun tehdään päätöksiä esimerkik-

si hankinnoista. Yksi vastaajista pohti sitä, voisiko kestävän kehityksen 

periaatteita käyttää päätöksenteon ennakkoarvioinnissa. 

 

Jos ympäristöarvoja ajattelee, niin kyllä ne aika pinnalla 

ovat päätöksenteossa. Sen vuoksi me ollaan oltu yksi suomen 

vihreimmistä kunnista ihan poliittisessakin mielessä. 

    Henkilö 7 

 

Yksi mikä voisi olla, niin päätöksenteon ennakkoarviointiin 

mukaan. sitähän ei kaikissa päätöksissä tehdä, eli asiakas-

vaikutusta, talousvaikutusta. siellähän voisi jossain olla jos-

sain mielessä tällaista ympäristönkannalta arviointia.  

    Henkilö 9 
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Rakennuspuolen suunnitteluvaiheessa elinkaariarviointi materiaalien va-

linnassa otetaan huomioon, esimerkiksi uusien kiinteistöjen rakentamises-

sa tai vanhojen saneeraamisessa. Kaikki materiaalit valitaan niin, että nii-

den elinkaari olisi mahdollisimman hyvin otettu huomioon. Materiaalit va-

litaan kestäviksi ja mahdollisimman pitkäikäisiksi. (Henkilö 10, haastatte-

lu 2015.) 

5.5 Johtoryhmän kehittämisehdotukset  

Haastattelussa kysyttiin, mitä mieltä johtoryhmä on nykyisestä ympäristö-

ohjelmasta sekä mikä heidän mielestään olisi paras tapa jatkaa kestävän 

kehityksen edistämistä. Kehittämisehdotuksiin haluttiin myös ideoita siitä, 

kuinka sosiaalista ja taloudellista ulottuvuutta voidaan paremmin huomi-

oida tulevassa ohjelmassa. Haastateltavilta kysyttiin, kuinka kuntalaisia ja 

sidosryhmiä voidaan aktivoida kestävän kehityksen näkökulmasta. 

  

Pitäisi olla hyvät reunaehdot, jos ajatellaan, että meillä on 

hyvät mahdollisuudet kestävän kehityksen työlle ja vastuuta. 

Että kun on kunta, jolla menee ihan hyvin, ettei olla missään 

selviytymisen rajoilla. Tavallaan silloin tulee tällainen yh-

teiskuntavastuu siitä, että hoitaa myös tätä puolta. 

    Henkilö 6 

 

Haasteena on löytää mahdollisimman konkreettiset tavoitteet ja toimenpi-

teet, joihin pystytään sitoutumaan kaikkien kuntaorganisaatiotahojen osal-

ta. Tavoitteiden ei kuulu olla yleviä lauseita, vaan niiden tulee olla saavu-

tettavissa. Tavoitteet ja toimenpiteet tullaan kirjaamaan niin, että jokainen 

vastuutaho sitoutuu niihin. Tavoitteiden tulisi olla mahdollistavia, ei rajoit-

tavia.  

Välillä rahasta saadaan este ja muutenkin tuntuu, että pyri-

tään löytää esteitä toiminnalle. Pitäisi kääntää niin mitkä 

ovat mahdollista ja mahdollisuuksia tuoda esiin.  

     Henkilö 1 

   

Ohjelman toimenpiteet tulee käydä kohta kohdalta läpi, sillä 

jollain toimenpiteillä on aika kova hintalappu. Tulee katsoa, 

ettei ohjelmiin kirjata mitään mihin valtuusto ei ole antanut 

rahaa. Nämä ei ole vain pelkkiä yleviä tavoitteita. Siinä mie-

lessä oltava huolellinen kun tehdään mitä tahansa ohjelmaa, 

että ollaan aidosti sitoutuneita siihen.   

Henkilö 3 

 

On tärkeää, että fokus kehittämisessä asetetaan johonkin tiettyyn kehitet-

tävään aihealueeseen. Henkilön 2 (haastattelu 2015) mukaan on tärkeää ot-

taa huomioon, ne toimenpiteet ja tavoitteet, jotka on jo talousarvioon kir-

jattu sekä toimenpiteet, jotka on jo kirjattu muihin ohjelmiin, sillä päällek-

käisyydet ovat haitaksi. Seuraavissa luvuissa 5.5.1–5.5.2 on esitelty haas-

tatteluissa esille nousseita kehittämisteemoja. 
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5.5.1 Kuntalaisten ja sidosryhmien aktivointi osana kestävää kehitystä 

Haastattelussa kysyttiin, kuinka kuntalaisia ja sidosryhmiä saataisiin akti-

voitua ja innostettua tekemään kestäviä valintoja sekä sitä, miten kuntalai-

sia kannustettaisiin toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukai-

sesti.  Ehdotuksia kuntalaisen huomioimisesta tuli paljon. Yhtenä kysy-

myksenä kuitenkin heräsi se, kenelle ohjelma on tarkoitettu. Kuinka suuri 

osuus on kuntalaisella, tehdäänkö ohjelma suoraan organisaatiolle vai kun-

talaisen aktivointiin. 

Mihin se ohjelma painottuu, painottuuko se organisaatioon 

vai onko siinä kuntalaiset painopisteenä. Että tämähän (ym-

päristöohjelma) on tosi organisaatiolähtöinen, paitsi täällä 

lopussa. Mikä on pääpaino, joka on linjatta, kuinka paljon 

me omana organisaationa voidaan vaikuttaa kestävään kehi-

tykseen ja kuinka paljon suuri joukko 

Henkilö 9 

 

Kuntalainen on kaiken toiminnan keskiössä, mutta kuntalaisen toiminnan 

omaehtoisuutta tulisi lisätä. ”Se ettei kaikki ole valmiiksi annettu tarjotti-

mella vaan kunta luo edellytykset ja puitteet sekä toimii mahdollistajana. 

Se on kunnan tehtävä, mutta se kuinka kuntalaisia saadaan mukaan innos-

tettua, se on haaste.” (Henkilö 2, haastattelu 2015.) Henkilö 8 (haastattelu 

10.2.2015) on samaa mieltä siitä, että kuntalaisten omaehtoiseen toimin-

taan tulisi kannustaa; omakotiyhdistyksiä hakemaan hankerahoitusta ojan 

kunnostukseen.  

 

Kunta ei pysty yksinomaan kaikkea ratkaisemaan, vaan 

edesauttaa ja tekemään ja antaa mahdollisuuden ja näyttää 

esimerkkiä, mutta viestiä pitäisi saada kuntalaisille, että ne 

suosivat omassa elämässä näitä ratkaisuja. Iso juttu on 

joukkoliikenne. Kuntalainen on ottanut tosi hyvin sen vas-

taan. 

Henkilö 2 

 

Yhtenä ehdotuksena oli, että kestävän kehityksen teema otettaisiin mukaan 

asukasiltoihin. Teemailta voisi toimia keskustelun herättäjänä myös kunta-

laisten keskuudessa. Asukasillassa kerrottaisiin kestävästä kehityksestä; 

mitä se merkitsee ja kuinka jokainen voi elää kestävämmin. Teemailtana 

voisi olla Kantri ry kertomassa toiminnastaan ja heidän hankerahoitus-

mahdollisuuksista. Teemaillassa voitaisiin kertoa myös ympäristölauta-

kunnan myöntämistä avustuksista. Näin voitaisiin kuntalaisia kannustaa 

omaehtoiseen toimintaan kestävän kehityksen hyväksi. 

 

Yritysten mukaan ottaminen on tärkeää, sillä niillä on oleellinen osa kun-

nan elinkeinoelämän kannalta. Yritykset pystyvät itse huomiomaan ympä-

ristöasioita toiminnassaan ja tekemään omia suunnitelmia kestävän kehi-

tyksen edistämiseksi. Tulevaan ohjelmaan tulisi miettiä sitä, kuinka kunta 

voisi olla osana tukemassa yrityksiä toimimaan kestävästi. 
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Ensimmäisenä tulee mieleen yrittäjäyhdistys, meillähän on 

kunnalla ja yrittäjäryhdityksellä yhteinen sopimus, mutta 

sielläkään ei ole yhteisenä painopisteenä esimerkiksi kestävä 

kasvu. Onhan meillä näitä maalämpö firmoja, ilmalämpö-

pumppufirmoja. Että siellähän voisi ottaa myös esimerkkejä 

että, mitä on tehty. 

   Henkilö 8 

 

Erityisesti nuorten liikkuminen huolestuttaa. Kunnassa parannetaan kevy-

en liikenteen väyliä ja joukkoliikenneverkostoa kehitetään jatkuvasti. Kun-

talaisia, erityisesti nuoria tulisi kannustaa käyttämään joukkoliikennettä, 

pyöräilyä ja kävelyä liikkumisen muotona. Liikkumisen ohjauksella on so-

siaalisia, ympäristöllisiä sekä taloudellisia vaikutuksia, jotka kaikki tuke-

vat kestävän kehityksen periaatteita. 

 

Mopoautoilun vähentäminen on suurimmista kysymyksistä. 

Pirkkalassa on mopoautoilu ihan huipussa. Nuorisoon, kou-

lukasvatukseen ja vanhempien asenteisiin ovat asioita mihin 

pitäisi vaikuttaa. 

   Henkilö 1 

 

Ennen opinnäytetyön alkua pohdittiin kuntalaisille perustettavia aktiivisia 

Internet-sivuja. Näin ollen lisättäisiin kunnan ja asukkaiden välistä vuoro-

vaikutusta ja kuntalaisten ympäristötietoisuutta. Tällä hetkellä kunnan kes-

tävän kehityksen sivut ovat hyvin olemattomat. Haastateltavilta kysyttiin 

mielipidettä kestävän kehityksen Internet-sivuista ja millaisena mahdolli-

suutena he pitävät Internet-sivuja kestävän kehityksen edistämisen työka-

luna.  

 

Henkilö 8 (haastattelu 10.2.2015) totesi ”Kunnan Internet-sivujen tulisi ol-

la sellaiset mihin kuntalaiset voisivat osallistua omilla kokemuksillaan ja 

omilla esimerkeillään kestävästä elämäntavasta. Tarkoitus ei ole, että kun-

talaiset ehdottavat kunnalle toimenpiteitä, joita kunnan tulisi toteuttaa.”  

 

Houkutteleva kuulostaa nettisivut ja tekojen kautta. Haaste-

taan kuntalaiset, kuka on saanut, tehnyt onnistunut, miten 

alueella on tehty ja saanut aikaiseksi. Ja niitä kirjattaisiin 

ylös. ’Meillä siirryttiin maalämpöön’. 

    Henkilö 1 

5.5.2 Uuden ohjelman rakenne  

Kun haastateltavilta kysyttiin, millaisena he näkisivät uuden ohjelman, 

monet vastasivat, että ohjelman tulisi olla lyhyempi, jotta se olisi luetum-

pi. Ohjelman tiivistäminen nousi monessa haastattelussa esille, sillä pitkä 

ohjelma jää usein lukematta. Edellistä ohjelmaa kuvailtiin raskaaksi luet-

tavaksi. Haastateltavien mukaan ohjelma on silti hyvä olla olemassa, sillä 

se on kuntastrategiaa toteuttava ohjelma. Kaikki vastaajat olivat hyvin sa-

maa mieltä tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisesta jatkossakin. Joita-

kin erillisiä vaihtoehtoja nousi keskusteluissa. Toisaalta kunnan kaikki oh-
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jelmat ovat linjoiltaan samanlaiset ja perinteikkäät. Olisiko kunnassa mah-

dollista toimia eri tavoin kestävän kehityksen ohjelman suhteen? 

 

Olisi hyvä, että ohjelma rakentuisi samalla logiikalla kuin 

esimerkiksi kuntastrategia, tiiviimpi muoto, kunnan visiosta 

johdettu tavoite, jossa kuvattaisiin kohdejoukko. Sen jälkeen 

valittaisiin kolme taikka neljä painopistettä, jonka alla olisi 

muutama tavoite. Ohjelma olisi pieni ja suppea, niin kun 

meidät muut ohjelmat. Sitten se kytkeytyisi vahvasti tähän 

meidän strategiaan. 

   Henkilö 9 

 

Tietysti yksi vaihtoehto tässäkin on se, että miettii että nos-

tettaisiin teema, johon koko kunnassa keskityttäisiin tiettynä 

vuotena ja osastoilla tämä näkyisi erilaisina toimenpiteinä, 

joita seurattaisiin talousarviossa. Se olisi ainakin sitten tii-

viimmin siinä arjessa sitten ja konkreettisemmin mukana. tie-

tysti se edellyttäisi sitä, että vuoden alussa/keväällä sovittai-

siin jokin teema seuraavan vuoden talousarvioon. Tietysti on 

hankalaa keksiä mikä olisi riittävän konkreettinen toimenpi-

de, joka voitaisiin toteuttaa koko kunnan osalta. Ei kauhean 

yksityiskohtainen voi olla. 

   Henkilö 4 

 

Johtoryhmältä kysyttiin, kuinka seurantaa pystyttäisiin lisäämään ja millä 

keinoin. Haastateltavien mukaan kestävän kehityksen mittaaminen on 

haastavaa sen laaja-alaisuuden ja pitkäaikaisvaikutuksien vuoksi. Kestä-

vän kehityksen mittareita on jokaisella osa-alueella erilaisia. Suoranaisia 

taloudellisia säästöjä pystytään mittamaan esimerkiksi energiatehokkuu-

dessa. Tapahtumien osallistumisien ja palautteiden kautta voidaan mitata 

kestävän kehityksen työn onnistuneisuutta.  

 

Valtuustokauden pituus on lyhyt. Mitä pystytään seuraa-

maan, seuranta voisi olla nämä nettisivut, vuosittain asetet-

tujen tavoitteiden kautta, jotka koskee kauttalinja esimerkiksi 

näitä hankintoja ja muita, että pystytäänkö niissä huomioi-

maan kestävän kehityksen periaatteita. Hyvä olisi olla tämä 

strateginen osuus, koska valtuusto hyväksyy ja viime kädessä 

päättää kaikista isoista linjauksista ja valtuuston päättämä, 

ja siinä olisi hyvä olla tämmöinen kuntalaisten vaikuttamisen 

ja osallistumisen näkökulma mukana. Nettisivut tai muu mis-

sä olisi tätä vuorovaikutteisuutta.  Vaikka vuosittain seuran-

ta, kuinka tavoitteita saavutetaan. 

    Henkilö 2  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Johtoryhmän näkemykset ja kokemukset kestävän kehityksen edistämises-

tä antoivat yhden näkökulman tutkimusongelmaan Miten Pirkkalan kun-

nassa jatketaan kestävän kehityksen edistämistä? Opinnäytetyössä esite-

tään jatkotoimenpiteet haastattelujen pohjalta. Kestävän kehityksen edis-

tämisen työtä jatketaan keväällä niin, että tutkimusongelmaan saadaan 

muitakin näkökulmia, jotta pystytään esittämään kattavampi kunnan nä-

kemys ja toimenpide-ehdotukset.  

 

Kysymyksiä haastateltaville ei lähetetty valmiiksi, toisaalta jälkeenpäin 

kun asiaa pohtii, kysymysten lähetys olisi voinut tuoda erilaisia näkemyk-

siä ja vastauksia. Kaikille oli ilmoitettu kuiteinkin mistä aihepiiristä heitä 

haastattelisin, joten valmistautuminen jäi jokaisen oman mielenkiinnon va-

raan. On vaikea arvioida sitä, olisiko kysymysten lähettämisellä ollut mer-

kittäviä muutoksia vastauksiin.  

 

Pätevyyttä mietittäessä tulee kysyä, onko aineisto ollut riittävää, jotta siitä 

voidaan vetää johtopäätöksiä. Tutkimuksen kannalta oli hyvä, että jokai-

sesta osastosta haastateltiin ainakin yhtä viranhaltijaa. Toisaalta olisi ollut 

parempi, jos haastateltavia olisi ollut muitakin kunnan työntekijöitä eri 

osastoista sekä luottamusmiehiä. Konkreettisia käytännön läheisempiä 

esimerkkejä olisi voinut tulla, jos kunnan työntekijöitä olisi myös haasta-

teltu. Tutkimus haluttiin tietoisesti rajata ylimpään johtoon, joten tulokset 

olivat näin ollen valideja ja aineisto oli riittävä.  

 

Tulosten luotettavuutta saattaa heikentää se, että vastaajat vastasivat niin 

kuin heidän odotettiin, vaikka epävarmuustekijät oli pyritty huomioimaan. 

Toisaalta voidaan ajatella, että johtoryhmän jäsen puhuu totuudenmukai-

sesti. Huomioitavaa on myös se, että tutkimuksessa käsiteltiin laajaa ko-

konaisuutta, kestävää kehitystä. Vastaukset jäivät joltain osin niukoiksi, 

koska kestävä kehitys on aihealueeltaan laaja käsittää. Tärkeintä tutkimuk-

sen kannalta oli löytää juuri Pirkkalan kunnalle merkitykselliset tulokset. 

 

Tällaista työtä on tärkeä tehdä yhteiskuntavastuun näkökulmasta sekä sii-

tä, että kunta on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti. Kuntastrategiaan on kirjattu kestävän kehityksen edistäminen 

ja sitä toteuttamaan on luotu ympäristöohjelma. Kaiken kunnassa tehtävän 

työn tulee olla yleisten linjausten mukaisia, eli toiminnan tulee mukailla 

kuntastrategiaa ja talousarviota. Kunnassa toimitaan ympäristöohjelman 

mukaisesti, mutta itse ohjelma on jäänyt taka-alelle. Ohjelma ei ole näky-

västi mukana päätöksenteossa tai toiminnassa, kuitenkin lähes kaikki ase-

tetut tavoitteet on huomioitu ohjelmakauden aikana. Tämä antaa ristiriitai-

sen kuvan ympäristöohjelman hyödyllisyydestä ja toteuttamisesta. 

 

Kestävän kehityksen työn haasteena on sen laaja-alainen kokonaisuus, 

jonka hyötyä on vaikea konkretisoida ja käsittää, sillä kaikki suunnitelmat 

tehdään pitkällä aikatähtäimellä. Kestävän kehityksen kokonaisvaltaisuus 

on tullut hyvin esille opinnäytetyössä ja se on konkretisoitunut projektin 
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aikana.  On helpompaa puhua yksittäin ympäristönäkökulmasta, taloudel-

lisista säästöistä, yhteisöllisyydestä ja vastuullisuudesta. Kestävä kehitys 

on kokonaisuus, joka kokoaa nämä palaset yhteen. Olisi tärkeää, että jo-

kainen ymmärtäisi kestävän kehityksen periaatteiden määritelmän.  

 

Pirkkalassa on siirrytty pitkälti sähköiseen asiointiin.  Kunnassa tulostus-

koneiden määrää on vähennetty ja koneita uusittu energiatehokkaammiksi. 

Toisaalta edelleen esimerkiksi lautakuntien pöytäkirjat tulostetaan edel-

leen paperille, on siis vielä asioista, joissa voitaisiin siirtyä sähköiseen 

toimintamalliin. Vaikka edelleen tulostetaan paljon, paperinkulutus on vä-

hentynyt vuosien varrella. Tämä kehityssuunta on hyvä, sillä paperinkulu-

tusta vähentämällä säästetään luontoa, rahaa ja energiaa.  

 

Pirkkalan kunnalla on hyviä kilpailutekijöitä sijaintinsa ja väestöraken-

teensa vuoksi, sillä kunnassa asuu paljon nuorta koulutettua väestöä, mikä 

luo hyvät mahdollisuudet tehdä kestävän kehityksen työtä. Osaltaan hyvät 

kilpailutekijät johtuvat siitä, että kyseessä on vielä suhteellisen pieni kun-

ta, joka kuitenkin kasvaa tasaisesti. Pirkkalan kunnassa tehdään tiivistä yh-

teistyötä kunnan päättäjien tasolla, joten yhteisymmärrykseen kehityksen 

suunnasta päästään sopimalla, ei riitelemällä. Esimerkiksi maankäytön 

suunnittelu, elinkeinotoimi ja ympäristönsuojelu tekevät tiivistä yhteistyö-

tä kaavoituksen osalta. 

 

Ympäristökasvatus on Pirkkalassa hyvällä mallilla, mutta sen tärkeyttä ei 

voi liikaa korostaa. Lapset viihtyvät luonnossa, luontopäiväkodin Rölli-

ryhmä on todella suosittu. Olisi hyvä selvittää, kuinka ympäristökasvatusta 

ja luonnossa oppimista voitaisiin lisätä Pirkkalassa. Kouluissa on ryhdytty 

viemään Vihreä lippu -toimintaa eteenpäin esimerkillisesti. Lapset oppivat 

varhaisessa vaiheessa ympäristötietoisiksi ja parhaassa tapauksessa vievät 

päiväkodissa ja koulussa opittuja asioita kotiin.  

 

Alun perin ympäristöohjelmaa oli tarkoitus seurata vuosittain raportoimal-

la toimenpiteiden onnistumista. Seuranta on kuitenkin jäänyt resurssipulan 

vuoksi vähäiseksi. Viranhaltijoilla ei ole ollut aikaa kerätä raportteja ym-

päristöohjelman toteutumisesta. Ainoa raportointi on tapahtunut viimeisen 

kolmen vuoden aikana tilinpäätöksen ympäristöosiossa. Seurannan ja ra-

portoinnin vähäisyyden takia tiedottaminen kuntalaisille on jäänyt vä-

häiseksi, mikä taas heikentää ympäristötietoisuuden lisääntymistä. 

 

Resurssien, seurannan ja tiedottamisen vähäisyydestä on keskusteltu lau-

takunnassa. Asiaa tulisi katsoa ennemmin tämän hetkisten resurssien kan-

nalta. Kestävän kehityksen edistäminen on kunnassa jäänyt ympäristövi-

ranhaltijoiden vastuulle. Seuraavaa ohjelmaa mietittäessä tulee pohtia sitä, 

kuinka muutkin osastot osallistuisivat tiedottamiseen ja seurantaan. Jos 

kestävä kehitys ei ole koko kunnan yhteinen intressi, uuden ympäristöoh-

jelman seurannalle käy samalla lailla kuin ympäristöohjelmalle 2012–

2016. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että ohjelma on raskas lukea ja se on pitkä ”kui-

va ja paperin makuinen”. Uudesta ohjelmasta voisi tehdä kevyemmän ja 
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kunta voisi panostaa interaktiivisuuteen. Kestävä kehitys elää ja muuttuu, 

joten jatkoa ajatellen voisi miettiä sitä, onko tarpeellista tehdä toimenpide-

ohjelma seuraavaksi neljäksi vuodeksi, vai pystyttäisiinkö aktiivisilla In-

ternet-sivuilla korvaamaan omalla tavallaan kankea neljävuotinen toimen-

pidelista.  

 

Sosiaalisen ulottuvuuden esiintuominen ja ihmisten terveydellisten asioi-

den huomioiminen ovat nykypäivän kestävän kehityksen haasteita. Kunta 

tekee töitä asukkaita varten, kuntalainen on kaiken toiminnan keskiössä, 

mutta omaehtoista toimintaa tulisi lisätä. Kaikki ei pidä olla valmiiksi an-

nettuna, vaan kunnan tehtävä on mahdollistaa ja luoda puitteet. Kuntalai-

sen näkökulma on tärkeä ottaa mukaan kestävän kehityksen edistämisen 

työhön. Kunta voisi tulla näkyvämmin esille kestävän kehityksen avulla. 

Kunta mainostaa itseään edelläkävijänä, mutta tässä yhteydessä ei tule 

kestävän kehityksen näkökulma esille. Kunnan imagon kannaltakin kestä-

vä kehitys voisi olla hyvä asia. Jos kunta profiloituisi kestävän kehityksen 

kunnaksi, se loisi positiivisia mielikuvia asukkaissa.  

 

On tärkeää, että kestävän kehityksen työtä ei pidetä pelkkänä ympäristön-

suojelutyönä. Kestävän kehityksen määritelmä pitää sisällään myös sosiaa-

lisen ja taloudellisen ulottuvuuden, joten kestävän kehityksen työ ei ole 

pelkästään ympäristönsuojelun alaista toimintaa. Paljon on asenteista ja 

tottumuksista kyse siinä, kuinka kestävä kehitys nähdään ja kenen vastuul-

le se kunnassa asetetaan. Tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää, että kestä-

vän kehityksen työtä pystyttäisiin Pirkkalassa tekemään kaikkien osastojen 

kanssa yhteistyössä niin, että jokainen olisi vastuussa ohjelman toteutumi-

sesta ja toimenpiteiden toteutumista seurattaisiin aktiivisemmin. Kestävän 

kehityksen työtä hankaloittaa sen kokonaisvaltaisuus, jokapäiväisessä toi-

minnassa ei välttämättä tiedosteta, että toimitaan kestävän kehityksen pe-

riaatteiden mukaisesti. Kestävä kehitys olisi hyvä nostaa pinnalle jokaisen 

kunnan työntekijän näkökulmasta, sillä kun tiedostetaan, että toimitaan 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti asenteet ympäristöasioita 

kohtaan voivat muuttua. 

 

Kestävän kehityksen ajattelun tulisi vaikuttaa koko organisaation toimin-

taan, jokaisen osaston tulisi tehdä kestävän kehityksen työtä. Tämä tuo 

haastavuutta, sillä on niin monta seikkaa, jotka tulee ottaa huomioon. Ko-

konaisuutta on vaikea hallita sekä sitä, miten saadaan jokainen sitoutu-

maan. Olisi hyvä, jos tutkittaisiin tai kehitettäisiin sitä, miten työntekijöitä 

saadaan sitoutettua toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukai-

sesti.  Toisaalta voitaisiin tutkia, millaisia työkaluja on jo olemassa ja 

kuinka niitä hyödynnetään ja millä keinoin systemaattista, jatkuvaa ja pit-

käjänteistä työtä pystyttäisiin tekemään niin, että kestävän kehityksen pe-

riaatteet juurtuisivat työntekijöiden arvoihin ja asenteisiin.  
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7 EHDOTUS JATKOTOIMENPITEISTÄ 

Kunnan kestävää kehitystä on tähän mennessä edistetty nelivuotisella ym-

päristöohjelmalla, joka on painottunut vain ekologiseen kestävyyteen. Nyt 

halutaan ottaa mukaan kaikki kestävyyden osa-alueet: taloudellinen, sosi-

aalinen ja ekologinen. Kestävän kehityksen päivitystyöhön saatiin johto-

ryhmältä paljon kehittämisehdotuksia, joista koottiin yhtenäisiä teemoja. 

Kehittämisehdotusten pohjalta luotiin toimenpidetaulukko ja ehdotus jako-

toimenpiteistä. Opinnäytetyön jälkeen tehdään lisäselvityksiä kestävän ke-

hityksen edistämiseksi. Ehdotusta jatkotoimenpiteistä täydennetään sitä 

mukaan, kun uusia näkökulmia saadaan muilta tahoilta. Ehdotus hyväksy-

tetään, jonka jälkeen kestävän kehityksen työtä jatketaan haluttuun suun-

taan. Jos ehdotusta ei hyväksytä, jatketaan kestävän kehityksen työtä nor-

maaliin tapaan. 

 

Uutta ohjelmaa alettiin pohtia sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmas-

ta. Ohjelman suunnittelua lähestyttiin erityisesti kuntalaisen aktivoimisesta 

omaehtoiseen kestävän kehityksen edistämiseen. Tätä kautta alettiin miet-

tiä, miten kunta voi olla tukena ja kuinka asukkaista kannustetaan toimi-

maan kestävän elämäntavan mukaisesti. Visiona työlle on kestävän ajatte-

lutavan vakiinnuttaminen kuntaorganisaation toimintaan ja päätöksente-

koon sekä kuntalaisen arkeen. Vision pohjalta mietitään, mitkä tavoitteet 

ja toimenpiteet tukevat tätä ajatusta. 

7.1 Ennen uutta ohjelmaa 

Ympäristöohjelman 2012–2016 toteutumista on tarkoitus käydä läpi oh-

jelman päivittämisen yhteydessä vuoden 2016 aikana. Tällöin esitetään 

valtuustolle, miten kestävän kehityksen työtä Pirkkalassa jatkettaisiin. 

Vuoden 2016 aikana olisi tarkoitus pisteyttää ja kommentoida toimenpi-

teiden toteutumista osastoittain. Kukin vastuutaho pisteyttää heille määrä-

tyn toimenpiteen ja antaa lyhyen selvityksen siitä, miten toimenpiteen to-

teuttamisessa onnistuttiin. Tästä on hyötyä uusien toimenpiteiden luomi-

sessa, sillä vanhojen toimenpiteiden pohjalta voidaan saada uusia paino-

pisteitä sekä kehittämiskohteita. Lisäksi haastateltavien mukaan olisi hyö-

dyllistä vielä haastatella ja käydä tutustumassa muihinkin tahoihin, esi-

merkiksi keskustella ympäristölautakunnan puheenjohtajan kanssa kestä-

vän kehityksen edistämisestä. 

 

Haastattelujen pohjalta ehdotetaan, että jokainen osasto ottaisi käsittelyyn 

kestävän kehityksen merkityksen omassa työssään. Kaikilla olisi vastuu 

omasta tekemisestä ja jokainen osasto noudattaisi kaikkia kestävän kehi-

tyksen periaatteita: sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen sekä kulttuurilli-

nen. Jokaisen tulisi seurata kestävää kehitystä omalla osastollaan. Olisi 

tärkeää, että jokainen yksikkö kävisi läpi henkilöstön kanssa oman ohjel-

mansa ja pohtisi sitä kestävän kehityksen näkökulmasta. Yksiköiden tulisi 

pohtia, löytyisikö omasta ohjelmasta asioita, joita voisi painottaa kestävän 

kehityksen näkökulmasta. Tärkeää olisi, että jokainen kunnan viranomai-
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nen tiedostaisi kestävän kehityksen määritelmän sisältämät neljä periaatet-

ta, ja ymmärtäisi sen, mitä se merkitsee omassa työssä. 

7.2 Tavoite- ja toimenpide-ehdotukset ohjelmaan 2016–2020 

Uuden ohjelman rakenne määräytyy loppuen lopuksi hyväksyttyjen toi-

menpiteiden mukaan. Kehittämisideoista ja ajankohtaisista aiheista laadit-

tiin taulukko (taulukko 1.), johon kirjattiin ehdotetut tavoitteet, toimenpi-

teet ja mittarit. Taulukkoa mietittäessä pohdittiin sitä, millä toimenpiteillä 

saadaan konkreettisia hyötyjä ympäristön, talouden sekä sosiaalisen kestä-

vyyden kannalta.  

 

Ehdotustaulukkoon kirjattiin kuusi tavoitetta, joiden alle muutama konk-

reettinen toimenpide sekä se, kuinka toimenpiteiden toteutumista mitataan. 

Mukaan valittiin teoriapohjan avulla sekä haastattelujen johtopäätösten 

pohjalta ohjelmaan erilaisia toimenpide- ja tavoite-ehdotuksia, joita ryhdy-

tään työstämään kunnan eri osastojen kanssa. Toimenpidetaulukkoon on 

lisätty Mittarit ja seuranta -sarake, sillä tähän mennessä ohjelmaan on kir-

jattu vain toimenpiteet ja vastuutahot. Mittarit ja seuranta ovat koko-

naisuus esimerkeistä siitä, miten toimenpide-ehdotuksia voitaisiin seurata. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että jo olemassa olevia toimintamalleja tulisi 

vahvistaa. Tämän takia toimenpiteisiin on kirjattu esimerkiksi Vihreä lip-

pu -toiminta. Joitakin toimenpiteitä on kirjattu mukaan myös talousarvion 

pohjalta, esimerkiksi ruokahävikin pienentäminen on kirjattu talousarvi-

oon, mutta se otettiin myös toimenpide-ehdotukseksi. Toimenpiteet käy-

dään vielä tarkemmin kevään aikana läpi ja pohditaan, mitä niistä on mah-

dollista toteuttaa. 

Taulukko 1. Pirkkalan kunnan tavoite- ja toimenpide-ehdotukset kestävän kehityksen 

ohjelmaan vuosille 2016–2020. 

Tavoite Toimenpiteet Mittarit ja seuranta 

Kuntalaisten aktivoin-

ti omaehtoiseen kes-

tävän kehityksen 

edistämiseen 

Kestävä elämäntapa – teema 

asukasillassa 

 

Pyöräilyn osuus liikkumisen 

muotona kasvaa 

 

Aktiiviset Internet-sivut kun-

talaisille 

 

 

Nuorten liikkumisen ohjaus, 

mopoautoilun vähentäminen 

 

Ympäristöpalkinto kuntalai-

selle ja yritykselle/toiminnalle 

 

 

Kierrätyskeskustoiminnan 

vahvistaminen 

 

Teemaviikkoja ja päiviä 

kouluihin ja kuntalaisille 

Joukkoliikenteen käytön 

kasvu 

Osallistujien määrä, palautteet 

 

Uusien pyörätelineiden, parkkien 

määrä 

 

 

Kestävän kehityksen edistysaskelia, 

julkaisujen määrä, kävijöiden määrä 

 

 

Kampanjat nuorille 

 

 

Vuosittainen tunnustus 

 

 

 

 

 

 

Jätteen vähentämisen viikko, energi-

ansäästöviikko, vihreäviikko 

Kasvu vuoteen 2020 mennessä 30 % 

 
jatkuu 
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Tiedotusta ympäristövastuul-

lisesta matkailusta matkaili-

joille ja matkailuyrittäjille 

 

Otetaan käyttöön sosiaalisen 

median välineitä viranomais-

ten ja kansalaisten välisen 

viestinnän, osallistumisen ja 

vuorovaikutuksen lisäämisek-

si ja julkisen keskustelun 

edistämiseksi ympäristöky-

symyksistä. 

 

Kannustetaan paikallisia 

yrityksiä tekemään omia 

ympäristöohjelmia, energia-

katselmuksia 

 

 

Infojulkaisut, kävijämäärät 

Kunnan organisaation 

sisäisen kestävän 

kehityksen edistämi-

nen 

Koulutukset  

 

 

Järkevä tilan käyttö 

 

Ekotukitoiminta tai kestävän 

kehityksen työryhmä 

 

Seudullinen yhteistyö ympä-

ristöhankkeiden osalta 

 

Liikkumisen ohjaus 

 

 

Elinkaariarviointi osaksi 

päätöksentekoa 

 

Kirjekuorien uudelleenkäyttö 

sisäisessä postissa 

 

Materiaalitehokkuuden paran-

taminen toimintatapoja muut-

tamalla toimipisteissä 

 

Ekotekotyöntekijä palkin-

to/tunnustus 

Kestävä toimistotyöskentely, kestä-

vän kehityksen johtaminen 

 

Koulutukset, osallistuminen, tapah-

tumat 

 

 

 

 

 

 

Työmatkaliikkuminen, kimppakyydit 

 

 

Elinkaariarviointi hankintojen kritee-

riksi 

 

Kirjekuorien määrä 

 

 

Jätteenmäärä, paperinkulutus, sähköi-

nen arkistointi, kertakäyttötuotteiden 

määrä, veden kulutus 

Rakentamisen ekolo-

gisuus ja uusiutuvan 

energian käyttö 

Uusiutuvien energioiden 

käytön mahdollisuuden selvit-

täminen 

 

Ekotehokas ja laadukas yh-

dyskuntasuunnittelu 

 

Joukkoliikenne verkoston 

hyödyntäminen suunnittelussa 

 

Neuvontaa asukkaille ekolo-

gisen rakentamisen ja asumi-

sen ratkaisuista 

 

 

Kierrätysmahdollisuuksien 

parantaminen 

 

Kunta ostaa 100 % uusiutuvaa 

energiaa 

 

Uudisrakentamisessa energia-

Julkiset rakennukset, uudet asuinalu-

eet, saneerattavat kohteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnan kiinteistöjen jätekartoitukset 

kpl 

 

Uusituvan energian osuus/ 

käyttömahdollisuus 

 

Vuosittainen energiatehokkuus seu-
jatkuu 
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tehokkuus paranee enemmän 

kuin 30 % verrattuna vuonna 

2009 voimassa oleviin raken-

nusmääräyksiin. Uudet raken-

nukset rakennetaan energiate-

hokkuudeltaan vähintään A-

luokkaan. 

 

Selvitetään kohteet, joissa 

lämpöä hukkaantuu. Selvite-

tään myös lämmön talteen-

oton mahdollisuudet alueella. 

 

Puolitetaan öljyn käyttö läm-

mityspolttoaineena vuoteen 

2020 mennessä. 

 

Energiankulutuksen vähentä-

minen katuvalaistuksessa 

 

ranta 

 

 

 

 

 

 

 

Selvitys asiasta 

 

 

 

 

Öljyn käytön vähennys verrattuna 

edelliseen vuoteen 

 

 

Katuvalaistuksen energiakulutus/led-

valaimien osuus 

Ympäristökasvatus 

osaksi oppimista 

Vihreä lippu – työn jatkami-

nen kouluissa ja päiväkodeis-

sa 

 

Luonnossa oppiminen osaksi 

opetusta 

 

Kouluvierailut, retket luonto-

kohteisiin  

Vihreälippu joka päiväkotiin ja kou-

luun 

 

 

Luontotuntien järjestäminen 

 

Kouluvierailujen ja retkien mää-

rä/vuosi 

Yleinen kestävän 

kehityksen edistämi-

nen 

Huolehditaan matkailukohtei-

den ja virkistysreittien kun-

nossapidosta ja jätehuollosta 

 

Ruokahävikin vähentäminen, 

hyödyntämismahdollisuuksien 

kartoittaminen 

 

Kouluruuan kotimaisuusaste 

 

Kestävän kehityksen vuosi-

kello Internet-sivuille 

 

Palautteet kunnossapidosta 

 

 

 

Ruokahävikin määrä, ylijäämä ruoan 

myynti mahdollisuudet 

 

 

Selitys mahdollisuuksista 

 

Kalenteri koko vuoden tapahtumista, 

päivistä, jossa kestävä kehitys teema-

na 

Monimuotoisuuden 

lisääminen  

Metsien tuottotavoitteiden 

poistaminen 

 

Hoidetaan perinnebiotooppeja 

ja ‐maisemia mm. niitolla ja 

laidunnuksella 

 

Kannustetaan paikallisia 

asukkaita ja toimijoita mu-

kaan luonnon monimuotoi-

suuden edistämistyöhön 

 

 

Kylä- ja asukasyhdistyksiä 

kannustetaan omiin ylläpito- 

ja kunnostushankkeisiin 

 

Monimuotoisuutta lisäävien 

alueiden rakentamismahdolli-

suuksien selvittäminen 

 

Metsien monimuotoisuuden lisään-

tyminen, virkistyskäyttö 

 

Alueiden perinnebiotooppien hoito 

 

 

 

Lisää tiedotusta ja neuvontaa 

 

 

 

 

 

Tiedottaminen avustuksista, avustus-

ten määrä 

 

 

Selvitys mahdollisista monimuotoi-

suus kohteista 
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7.3 Kunnan sitoumus kestävän kehityksen edistämiseksi 

Ideana on se, että kukin osasto tekee oman sitoumuksensa, johon sitoutuu 

neljäksi seuraavaksi vuodeksi. Sitoumus on jokin tavoite, jolla on toimen-

pide tai toimenpiteet, mitä osasto seuraa seuraavan neljän vuoden aikana. 

Sitoumus voi olla jokin valmiiksi ehdotetuista tavoitteista ja toimenpiteistä 

tai jokin osaston itse esittämä toimenpide.  Kunnan kestävän kehityksen 

ohjelma 2016–2020 olisi koonti jokaisen osaston sitoumuksista. 

 

Näin ollen kunnan jokainen osasto olisi omalla tahollaan sitoutunut edis-

tämään kestävää kehitystä. Kun osasto itse saisi määritellä tavoitteen sekä 

toimenpiteen tai toimenpiteet, merkityksellisyys kasvaisi eli omat vaiku-

tusmahdollisuudet nähtäisiin kestävän kehityksen edistämisessä ja näin ol-

len pystyttäisiin vaikuttamaan jokapäiväiseen toimintaan. Sillä jos vain 

asetetaan toimenpiteet ja vastuutahot, ne yleensä jäävät paperille ja unoh-

tuvat. On puhuttu kuntalaisten omaehtoisesta kestävän kehityksen edistä-

misestä, tämä omaehtoisuus on yhtä pätevä teema myös kuntaorganisaati-

on sisällä.  

 

Sitoumus on koko kunnan yhteinen kokonaisuus, missä jokainen sitoutuu 

tekemään osuutensa yhteisten kuntastrategisten linjausten toteutumisessa. 

Sitoumuksen tarkoituksena on lisätä tuloksellisuutta ja kestävän kehityk-

sen vaikuttavuutta. Kestävän kehityksen laaja-alaisuus tuo osastoille mah-

dollisuuden panostaa juuri oman työn näkökulmasta. Painopisteen voi va-

lita ekologisen, taloudellisen tai sosiaalisen kestävyyden väliltä, tarkoituk-

sena on saada mukaan myös sosiaalisia ja taloudellisia sitoumuksia.  

 

Ehdotuksena on, että sitoumukset julkaistaan kunnan kestävän kehityksen 

Internet-sivuilla, jossa kuntalaiset ja sidosryhmät näkisivät ne toimenpiteet 

joihin kunta on sitoutunut. Jos Internet-sivuilla julkaistaan vain kestävän 

kehityksen toimenpideohjelma, se jää helposti kuntalaiselta lukematta. Si-

toumuksen toteutumista voitaisiin seurata Internet-sivuilla tiedottamalla 

säännöllisesti, mitä sitoumuksen eteen on tehty ja kuinka siinä on onnistut-

tu. 

7.4 Internet-sivut kestävän kehityksen työkaluna 

Kunnan internet-sivuille ehdotetaan omaa kestävän kehityksen sivua, joka 

ei olisi ympäristönsuojelun alla, vaan se voisi olla oma pääotsikkonsa. 

Kestävän kehityksen sivujen tulee olla kuntalaiselle helposti löydettävissä. 

Internet-sivujen avulla on mahdollista lisätä kuntalaisten ympäristötietoi-

suutta, mikä taas vaikuttaa kuntalaisen jokapäiväisiin valintoihin. Juurikin 

valintoihin vaikuttamalla kunta kehittyy kestävään suuntaan.  

 

Kestävän kehityksen edistämiseen keksitään jatkuvasti uusia käytäntöjä ja 

hyviä toimintamalleja. Nelivuotisilla sitoumuksilla voitaisiin edistää yleis-

tä kestävää kehitystä kunnassa ja Internet-sivut muuttuisivat sitä mukaan 

kuin maailmalla tapahtuu ja mitkä ovat juuri sillä hetkellä puhuttavia kes-

tävän kehityksen teemoja. Kestävän kehityksen sivut voisivat olla rennot 

ja mielenkiintoiset, sillä nykyiset kunnan Internet-sivut perustuvat tällä 
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hetkellä virallisten asioiden tiedottamiseen. Kestävän kehityksen teeman ei 

tarvitsisi perustua virallisuuteen vaan vaikuttamiseen. 

 

Kunnan kestävän kehityksen sivujen tulisi olla aktiiviset ja niitä tulisi päi-

vittää säännöllisesti. Sivuilla voisi käsitellä teemoittain erilaisia ajankoh-

taisia aiheita kestävän kehityksen näkökulmasta. Sivuilla voisi kertoa 

myös erilaista kestävän kehityksen edistysaskelista, joita kunnassa on teh-

ty sekä mitä on suunnitteilla. Näin ollen kuntalaiset ja sidosryhmät näkisi-

vät, miten kunnassa tehdään kestävän kehityksen työtä. 

 

Kunnan tiedottaminen kestävästä kehityksestä on jäänyt vähäiselle. Sivuil-

le ehdotetaan julkaistavan kestävän kehityksen vuosikello, joka on vuosit-

tainen suunnitelma, jossa näkyisi kootusti vuoden kaikki kestävään kehi-

tykseen liittyvät tapahtumat ja toiminnat. Kukin osasto voisi omalta osal-

taan täyttää vuosikellon tulevista tärkeistä päivämääristä. Kuntalaiset voi-

sivat omalta osaltaan kommentoida ja osallistua vuosikellon täyttöön.  

 

Kuntalaiset ja sidosryhmät, mukaan lukien yhdistykset ja yritykset voisi-

vat osallistua sivujen päivittämiseen ja lähettää juttuvinkkejä. Sivujen tar-

koituksena olisi nostaa esille hyviä käytäntöjä. Toisaalta sivuilla voitaisiin 

haastaa kuntalaisia toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukai-

sesti. Sivuilla voitaisiin kertoa tapahtumista ja illoista, missä on kestävän 

kehityksen teema mukana. (Esimerkiksi asukasillasta, jolloin teemana olisi 

kestävä elämäntapa.) Sivut toimisivat siis informaatiokanavana, johon 

kuntalaisetkin voisivat osallistua. Internet-sivuja päivitettäisiin vuorovai-

kutuksessa kunnan ja sidosryhmien välillä, näin saataisiin lisättyä yhteis-

työtä koko kunnassa. Tämä edistäisi Pirkkalan kunnan kuntastrategian vi-

siota siitä, että kunta kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hy-

vinvointia ja on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudis-

taja 

7.5 Toiminnan seuraaminen  

Seuranta on osa kestävän kehityksen työnhallintaa, jonka mukaan järjeste-

tään kestävään kehitykseen liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa sekä 

toiminnan seurantaa ja arviointia. Kyseessä on valtuustokauden välein 

toistuva prosessi, jossa eri tahojen välinen vuorovaikutus ja keskustelu 

ovat ensisijaisen tärkeässä asemassa. Kestävän kehityksen avuksi luotiin 

kuvio, joka havainnollistaa työn kulkua. Kuviossa 4 (s. 37) on mukailtu 

jatkuvan parantamisen mallia, jossa periaatteena on se, että toimintaa seu-

rataan ja kehitetään jatkuvasti. 
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Kuvio 4. Kestävän kehityksen työn malli. (Lahden kaupunki 1996.) 

Seurannan tärkeys perustuu tuloksiin. Tuloksia tulee pystyä esittämään, 

jotta resurssit kestävän kehityksen työhön ovat perusteltuja. Kun tuloksia 

on saatu pitkältä aikaväliltä, pystytään tekemään pidemmän aikavälin sel-

vityksiä siitä, mihin suuntaan esimerkiksi energiankulutus tai hiilidioksi-

dipäästöt ovat kehittyneet vuosien aikana. Seurannan avulla nähdään, mit-

kä tavoitteista toteutuvat ja mitkä eivät. Toteutumattomia tavoitteita tulee 

työstää edelleen, jotta päästään haluttuihin tuloksiin. 

 

Isoimpana kysymyksenä on se, kuka tai ketkä työtä jatkossa koordinoivat 

ja kenelle tuloksista raportoidaan? Raportoidaanko toimenpiteiden onnis-

tumisesta vuosittain? Ongelmaan voisi olla ratkaisuna aktiiviset Internet-

sivut.  Jos jokainen kunnan osasto itsenäisesti päivittäisi yhteisiä Internet-

sivuja, raportointia pystyttäisiin korvaamaan osittain aktiivisella tiedotta-

misella. Kuntalaiset näkisivät suoraan Internet-sivuilta, mitä lähiaikoina 

tulee tapahtumaan. Toisaalta taas kuntalaiset voisivat lukea helposti, mitä 

on tehty ja millaisin tuloksin. 

7.6 Yhteenveto 

Ehdotus on tehty niin, että kestävän kehityksen ohjelma tehtäisiin alusta 

asti vuorovaikutuksessa jokaisen kunnan tahon kanssa. Näin ollen jokai-

nen olisi itse tekemässä kestävän kehityksen työtä. Kuntalaiset pyritään 

huomioimaan kestävän kehityksen työssä Internet-sivujen avulla, sillä he 

ovat se suuri ryhmä, joka tekee jokapäiväiset valinnat. Interaktiivisuus on 

myös nykypäivän keino, jota pystytään käyttämään hyödyksi monessa asi-

assa, myös kestävän kehityksen edistämisen työkaluna. 

 

Ehdotetut jatkotoimenpiteet kootusti ovat seuraavat: 

 Edellinen ohjelma 2012–2016 käydään läpi ja pisteytetään. 

 Kestävän kehityksen määritelmä avataan kunnan työntekijöille. 

 Jokainen osasto esittää ohjelmaan sitoumuksensa. 

 Sitoumukset kirjataan ohjelmaan, kestävä kehityksen ohjelma jul-

kaistaan kunnan kestävän kehityksen sivuilla. 
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 Kuntalaiset ja sidosryhmät voivat kirjata omia sitoumuksia ja ker-

toa kestävän kehityksen edistysaskelista. 

 

Ulkoasullisesti ohjelmasta tulee Pirkkalan kunnan ulkonäkömallin mukai-

nen, jolloin ohjelma vastaa kunnan yhteistä ilmettä.  

 

 



Kestävän kehityksen edistäminen kunnassa – Tapaustutkimus Pirkkalan kunnan johto-

ryhmän näkemyksistä 

 

 

39 

8 POHDINTA 

Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin onnistuneesti. Työlle oli asetutettu 

tavoitteeksi kartoittaa johtoryhmän näkemystä kestävän kehityksen tilasta 

Pirkkalan kunnassa ja löytää kehittämisehdotuksia haastattelujen pohjalta. 

Haastattelu oli menetelmänä onnistunut valinta, sillä haluttuihin kysymyk-

siin saatiin vastaukset. Suunnitellun kohderyhmän haastattelu onnistui hy-

vin, sillä kaikki johtoryhmän jäsenet saatiin haastateltua ajallaan. Kiitos 

siitä kuuluu johtoryhmän sihteerille, joka avusti haastatteluaikojen kanssa.  

 

Tutkimusongelmaan saatiin yhdenlainen näkökulma, joka ei riitä yleistä-

mään kestävän kehityksen edistämisen työtä koko kunnan kannalta, tulok-

set voidaan yleistää johtoryhmän näkemyksiin. Toivottavasti keväällä jat-

kuvassa projektissa otetaan huomioon myös esimerkiksi asukkaan näkö-

kulma. Jatkon kannalta voisi olla mielenkiintoista selvittää se, kuinka 

muut kunnan työntekijät näkevät kestävän kehityksen edistämisen, nou-

seeko mahdollisesti eri teemoja eri osastojen työntekijöiltä.  

 

Opinnäytetyön tuloksien arvioinnin kannalta on tärkeää huomioida se, että 

kyseessä on tapaustutkimus, jolloin tutkimuksen onnistumiseen vaikuttaa 

se, vastaako asetetut tutkimukselliset kysymykset lopputulosta. Vastausten 

merkittävyyttä tulee arvioida Pirkkalan kunnan kannalta, ovatko tulokset 

heille tärkeitä jatkotyön kannalta. Tutkimus voidaan toistaa, mutta huomi-

oon tulee ottaa tutkimuksen tapauskohtaisuus. Tämän tutkimuksen kannal-

ta yleistettävyys ei ole mahdollista, koska tutkimustuloksena on vain Pirk-

kalan johtoryhmän näkemys tämän hetkisestä ja tulevasta kestävän kehi-

tyksen edistämisestä. Jos tuloksia halutaan vertailla, olisi hyvä tehdä sa-

mantyyppinen tutkimus toisesta kunnassa, jolloin voidaan vertailla kunta-

tasolla tuloksia. Toinen vaihtoehto haastatella jotain muuta työryhmää 

kunnassa, jolloin tuloksia voidaan vertailla kunnan sisällä. 

 

Opinnäytetyöprojekti onnistui aikataulullisesti. Opinnäytetyö valmistui 

ajallaan, eikä viivästyksiä tullut. Prosessi lähti hyvin käyntiin, ja hyvä työ-

tahti säilyi koko neljä kuukautta. Aineisto saatiin kokoon noin parissa 

kuukaudessa ja siitä saatiin koottua järkevä kokonaisuus kahdessa kuu-

kaudessa.  Ohjaaja ja työntilaaja pidettiin aktiivisesti ajan tasalla työn ete-

nemisvaiheista.  

 

Kestävän kehityksen työ jatkuu keväällä, tilaajan mukaan opinnäytetyö on 

hyvä pohja sille, mitä kevään aikana aletaan tekemään. Seuraavaksi ryhdy-

tään pohtimaan sitä, miten toimenpidetaulukkoa, sitoumusta ja Internet-

sivut ehdotusta saataisiin täydennettyä niin, että ehdotukset voitaisiin hyö-

dyntää jatkossa. Jatkoa ajatellen tulee selvittää, kuinka paikallislehteä 

Pirkkalaista pystyttäisiin hyödyntämään, sillä se on kunnan tärkein tiedo-

tuskanava. 
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Liite 1 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

 

- Miten ymmärrät käsitteen kestävä kehitys?  Mitä sen tulisi sisältää?  

Kuinka kestävä kehitys näkyy työssäsi vai näkyykö se? Mittaatko sitä?  

 

-  Kuinka kestävän kehityksen suunnitelma (ympäristöohjelma) 2012–2016 on 

onnistunut edistämään kestävää kehitystä ja ympäristöasioita? (Perustele.) Mi-

tä konkreettista on saatu aikaiseksi? Esimerkki! (Vaikka oman työn kautta) 

 

- Millaisiin asioihin tulisi kestävän kehityksen edistämisessä panostaa juuri Pirk-

kalan kunnassa? Onko jotain ongelmakohtia joihin ei ole vielä puututtu? 

 

- Mihin suuntaan kestävän kehityksen suunnitelmaa kannattaisi mielestäsi kehit-

tää? Millaista kestävän kehityksen työtä kunnassa tulisi tehdä? 

( Aktiiviset internetsivut? Toimenpidesuunnitelma?) 

 

- Kun uusi kestävän kehityksen edistämisen suunnitelma on saatu valmiiksi, mi-

ten työtä jatketaan? Toisin sanoen kun olen saanut työni tehtyä, kuka suunni-

telman pistää toimintaan ja jatkossa vastaa siitä?  

 

- Miten vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? Miten kuntalaisia ja sidosryhmiä saatai-

siin innostettua mukaan?  

 

- Miten kunnassa seurataan kestävän kehityksen edistymistä? 

 

 

 

 


