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Vaikuttavin toimenpitein vuoteen 2020
Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2020 perustuu yhteistyössä toteutettaviin toi-
menpiteisiin, joilla vaikutetaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen koko maakunnan 
alueella. Ohjelman valmistelussa kartoitettiin laajasti maakuntaan kohdistuvia kestävän kehityk-
sen tavoitteita ja todettiin, että niitä on asetettu riittävästi ja kattavasti. Tavoitteiden toteutumi-
nen riippuukin nyt ennen kaikkea onnistuneista toimenpiteistä.

Näitä toimenpiteitä Varsinais-Suomen kunnat ja muut toimijat ovat jo ansiokkaasti toteuttaneet. 
Maakunnan kestävän kehityksen ohjelmiin perustuva 1990-luvulla alkanut yhteistyö jatkuu vah-
valta pohjalta kohti vuotta 2020. Samalla tämä yhteistyö on muodostunut kansallisesti ja kansain-
välisesti tunnetuksi esimerkiksi ja hyväksi käytännöksi, josta haettua oppia pyritään soveltamaan 
myös muualla. Yhteistyön edut ovat kiistattomat: yhteisen ohjelman ja palvelukeskus Valonian 
avulla kunnat pystyvät paremmin ja edullisemmin edistämään kestävää kehitystä sekä palvele-
maan kuntalaisiaan ja sidosryhmiään.

Toimenpideohjelman ensisijaisia hyödyntäjiä ja Valonian jäseniä ovat 
Varsinais-Suomen kunnat. 2000-luvulla maakunnan kaikki kunnat 
ovat lähes poikkeuksetta olleet toiminnassa mukana. Kuntien rahoi-
tusosuudet muodostavat kuitenkin vain alle neljänneksen ohjelman 
budjetista suurimman rahoituksen tullessa maakunnallisista, kansal-
lisista ja eurooppalaisista rahoitusohjelmista. Yhteisten hankkeiden 
avulla ohjelma tarjoaa kunnille merkittäviä mahdollisuuksia, joita 
niillä ei muuten olisi. 

Vuosi 2020 on kestävän kehityksen työssä merkittävä rajapyykki. Se 
on ilmastotavoitteiden etappi, johon sekä kansainväliset että kansal-
liset tavoitteet on asetettu. Siihen tähtäävät myös liikennepolitiikan, 
kestävän tuotannon ja kulutuksen sekä kulttuuriympäristön tavoit-
teet. Kansallisella tasolla asetettuja tavoitteita tulevat vielä täyden-
tämään Varsinais-Suomen maakuntastrategia sekä Lounais-Suomen 
ympäristöohjelma. Onkin varsin luontevaa, että myös Varsinais-Suo-
men kestävän kehityksen toimenpideohjelma on asettanut maalik-
seen vuoden 2020.

Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat niin julkisen sektorin resurssi-
tehokkuuteen kuin vihreään yrittäjyyteen. Kuntalaisten laajapoh-
jaista ympäristönlukutaitoa ja kykyä tehdä kestäviä arjen valintoja 
vahvistetaan. Myös kestävää yhdyskuntarakennetta ja asumisen 
energiatehokkuutta edistetään. Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa 
merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen koko 
maakunnan hyödyksi. Samalla ohjelman toteuttaminen on yhteinen 
haasteemme, johon kutsun mukaan Valonian johtoryhmän puolesta 
kaikki Varsinais-Suomen kunnat ja muut toimijat.

Risto Veivo
Kehittämispäällikkö,  Turun kaupungin konsernihallintoValonian johtoryhmän puheenjohtaja
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1. Johdanto
Varsinais-Suomessa on pitkät perinteet alueelliselle kestävän kehityksen yhteistyölle. Vuonna 
2008 perustettu Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelu-
keskus liitti kaksi pitkäaikaista projektiorganisaatiota yhteen, jolloin syntyi laaja-alainen kestävän 
kehityksen palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio. Lähes kahden vuosikymmenen ajan on kestävän 
kehityksen yhteistyöhön sitouduttu alueellisten ohjelmien toteuttamisen kautta. Ohjelmakausi  
2011–2014 on päättymässä ja on aika sopia uusista linjauksista sekä suunnitelmista.

Varsinais-Suomi on samanlaisten haasteiden edessä kuin muutkin maakunnat, maat ja maanosat. 
Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä luonnolle että yhteiskunnalle ovat arvaamatto-
mia ja tuovat mukanaan kasvavia riskejä. Viime vuosien aikana olemme kuluttaneet vuosittaiset 
käytettävissä olevat luonnonvaramme jo elo-syyskuussa ja siten ylittäneet maapallon kantoky-
vyn. Luonnonvarojen käyttö on saatava kestävälle tasolle, jotta voimme säilyttää hyvät elämisen 
mahdollisuudet jatkossakin. Parhaat tulokset on aina saatu laajalla yhteistyöllä. Siihen meillä on 
hyvät eväät, sillä Varsinais-Suomessa on toteutettu kestävän kehityksen yhteistyötä systemaat-
tisesti ja pidempään kuin missään muussa Suomen maakunnassa. Käytetään näitä vahvuuksia 
hyödyksi myös uuden kestävän kehityksen ohjelmakauden aikana.

”Viime vuosien aikana  olemme kuluttaneet vuosittaiset käytettävissä  olevat luonnonvaramme jo  elo-syyskuussa ja siten  ylittäneet maapallon  kantokyvyn.”
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1.1. Kestävän kehityksen työhön  
kannattaa panostaa juuri nyt

Kestävä kehitys on tällä hetkellä ajankohtaisempi kuin kos-
kaan. Se on välttämätöntä ja se edellyttää nykyistä paljon 
laajempaa yhteistyötä niin hallinnon, järjestöjen, yritysten, 
tutkijoiden kuin kansalaisten kesken. Tarvitsemme yhteistä 
tahtoa, vastuunottoa, osaamista ja rohkeutta tehdä suu-
riakin yhteiskunnallisia muutoksia. Erilaisia ratkaisuja voi ja 
pitää aktiivisesti hakea.

Kunnat ja niiden tekemät päätökset ovat ratkaisevia tule-
vaisuuden suuntaajia. Globaalit haasteet voidaan ratkaista 
vain yhteistyöllä, joka lähtee paikallisten toimijoiden rat-
kaisuista ulottuen aina suurvaltojen välisiin sopimuksiin. 
Päätösten vaikutuksia on ajateltava yli sukupolvien, mutta 
samalla on keskityttävä myös nykyisiin sukupolviin, otettava 
vastuu nyt. Meidän kaikkien on oltava valmiita kestävien va-
lintojen tekemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kestävään tulevaisuuteen sijoittaminen tuo myös mahdol-
lisuuden muutokseen. Osallistuminen ja yhteisöllisyys, uu-
det kokeilut ja innovaatiot kehittyvät, kun niille annetaan 
mahdollisuus. Muutos lisää innokkuutta ja ratkaisuhaluk-
kuutta. Yhteistyö laajenee. Maailman muuttaminen kohti 
kestävää tulevaisuutta on valtava mahdollisuus parempaan 
elämiseen. Se voi pian olla myös ainoa mahdollisuus.

Kestävään kehitykseen panostaminen on kaikkien etu: Pit-
källä tähtäimellä katsottuna panostukset kestävään yh-
dys  kuntarakenteeseen ja vihreään yrittäjyyteen tuovat 
sel  keitä taloudellisia säästöjä. Maakunnan ja kunnan asuin-
alueet ovat ympäristöltään ja palveluiltaan sellaisia, että 
ne houkuttelevat sekä vanhoja että uusia asukkaita. Ym-
päristön luonto- ja kulttuuriarvot on nostettu arvoonsa. 
Lapset ja nuoret ovat avainasemassa. Yritystoiminta on vi-
reää ja resurssiviisasta. Varsinais-Suomi on hyvän asumisen 
maakunta. 
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2. Suomi, jonka haluamme vuonna 2050
Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän kehityksen toimi-
kunta päätti perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen 
Suomi, jonka haluamme vuonna 2050. Yhteiskuntasitoumuksessa hallitus ja hallinto yhdessä yh-
teiskunnallisten toimijoiden kanssa sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään 
ja toiminnassaan. Sitoumukseen kirjatut tavoitteet konkretisoituvat teoilla, joihin yhteiskunnan 
eri toimijat sitoutuvat. Yhteiskuntasitoumuksilla haetaan yhteistä tahtotilaa sekä laajaa toimijoi-
den ja kumppaneiden määrää eri sektoreilta. 

Suomen kansallista Energia- ja ilmastotiekarttaa vuodelle 2050 on valmisteltu parlamentaarisen 
energia- ja ilmastokomitean johdolla. Komiteassa on kaksi jäsentä jokaisesta eduskuntapuolu-
eesta. Tiekartassa arvioidaan keinoja ja kustannuksia vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi 
ja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi 80–90 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 
mennessä. Tämä tarkoittaa mm. energiapoliittisia ratkaisuja, resurssiviisaita päätöksiä sekä hii-
lineutraalia Suomea. Ratkaisevana käännekohtana on vuosi 2020. Mikäli vuodelle 2020 asetetut 
tavoitteet ovat toteutumassa, olemme hyvällä tiellä kohti sitä Suomea, jonka haluamme vuonna 
2050. Tiekartta valmistuu kesällä 2014. 

”Yhteiskuntasitoumuksessa  hallitus ja hallinto yhdessä  
yhteiskunnallisten toimijoiden  
kanssa sitoutuvat edistämään  
kestävää kehitystä kaikessa  työssään ja toiminnassaan.”
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2.1. Ratkaiseva käännekohta vuosi 2020 

Vuodelle 2020 on asetettu lukuisia tavoitteita, jotka ovat merkittäviä sekä kansainvälisesti että 
kansallisesti. Kunnat ovat aivan uusien haasteiden edessä, sillä tavoitteiden toteutuminen tulee 
olemaan yhä enemmän kuntien vastuulla. Kunnat ovat myös niitä toimintaympäristöjä, joissa 
tavoitteet voivat toteutua. Vuodelle 2020 on asetettu mm. seuraavia tavoitteita, joiden toteutta-
misessa kunnilla on ratkaiseva rooli:

  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (2009) vuodelle 
2020 keskittyy liikenteen ympäristöpäästöjen vähentämiseen ja viisaan liikkumisen edistämi-
seen. Tavoitteet voivat toteutua vain kuntien hyvillä päätöksillä ja sitoutumisella. 

  Vuonna 2008 valmistunut ja valtioneuvoston hyväksymä Kansallinen energia- ja ilmasto-
strategia (viimeisin päivitys tehty vuonna 2013) sisältää Euroopan unionin vuoteen 2020 liittyvät 
tavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutu-
vien energialähteiden lisäämiseksi. Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategioiden (2011) ta-
voitteet pohjaavat tähän asiakirjaan. Päämääränä vuoteen 2020 on, että Varsinais-Suomi kulkee 
kohti hiilineutraaliutta. Keskeisiä toimenpiteitä julkiselle sektorille on mm. ilmastoystävällisten 
ja energiatehokkaiden hankintakäytäntöjen luominen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja 
siihen sopeutumisen sisällyttäminen kuntien strategioihin ja ohjelmiin.

  Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman uudistuksen (2012) tavoitteena on maapal-
lon mittainen kulutus vuonna 2020. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. energia- ja liikenne- sekä 
kuluttamiseen liittyvät ratkaisut. Julkisen sektorin osalta esiin nousevat julkiset ruokapalvelut 
sekä kestävät julkiset hankinnat. Ruokahävikin pienentämiseksi on asetettu tavoitteita myös EU:n 
tasolla.

  Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän esityksessä kansalliseksi materiaalitehokkuusoh-
jelmaksi (2013) tavoitteena on: ”Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella”, jolla pyritään sa-
manaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja irtikytkentään haitallisista 
ympäristövaikutuksista. Tavoitteen saavuttamiselle on kaksi nk. kriittistä menestystekijää: tieto, 
osaaminen ja asenteet sekä kannustava toimintaympäristö. Näidenkin tavoitteiden toteutumi-
nen on mahdollista vain, mikäli kunnat mahdollistavat suopeat toimintaympäristöt.

  Kulttuuriympäristöstrategiassa (2014) vuodelle 2020 nähdään kulttuuriympäristö hyvinvoin-
nin ja elinvoiman lähteenä, jonka hyvinvoinnista niin ikään julkishallinto ja viime kädessä kunnat 
ovat vastuussa. Strategian yhtenä tavoitteena on saada tyhjilleen jääneet rakennukset ja ympä-
ristöt innovatiiviseen uusiokäyttöön; tavoite, johon kunnat voivat ratkaisevasti vaikuttaa.

Kuntien lisääntyvät velvoitteet ja toisaalta kiristyvä taloustilanne ovat yhtälö, joka tekee ani har-
valle kunnalle mahdolliseksi hoitaa nämä asiat kuntoon yksin. Yhteistyön ja Valonian rahoitus-
mallin ansiosta kunnilla on mahdollisuus päästä näihin tavoitteisiin.
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2.2. Alueelliset asiakirjat

Alueellisissa asiakirjoissa Varsinais-Suomen Maakuntastrategiassa (Maakuntasuunnitelma 
2035+  / Maakuntaohjelma 2014–2017) ja Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2014–2020, 
on aivan uudenlainen lähestymistapa, jossa korostetaan yhteistyötä, kumppanuutta, avoimuutta 
ja rohkeutta kokeilla. Osallistuminen on keskeistä. Maakuntastrategiassa yhteistyötä lisätään 
kumppanuusfoorumeiden avulla. Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa lähdetään liikkeelle 
haastekampanjan kautta. Tavoitteena on uudenlaisen, keskustelevamman toimintakulttuurin 
luominen ohjelmien toteuttamisessa. Ohjelma2020:n tarkoituksena on toimia tukena ja työka-
luna, jolla toteutetaan vuoden 2020 tavoitteita sekä maakunnallisten asiakirjojen kestävän kehi-
tyksen tavoitteita. (Ks. liite 1) 
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3. Valonian rooli maakunnan kestävän   
  kehityksen toimijana
Valonia on organisaationa herättänyt suurta mielenkiintoa muualla Suomessa ja lähialueilla. Näin 
laaja-alaista kuntien kestävän kehityksen yhteistoimintaa, joka olisi jatkunut näin pitkään, ei ole 
missään muualla Suomessa. Valonia on saanut paljon positiivista palautetta ja monet ovat sitä 
mieltä, että Valonia toimintakonseptina on vertaansa vailla. Suurin merkitys Valonian pysyvyy-
delle on kuntien tahto tehdä laajaa alueellista yhteistyötä.

Valonian rooli maakunnallisena kestävän kehityksen toimijana on selkeä. Annamme kunnille, yri-
tyksille ja muille toimijoille ajankohtaista kestävän kehityksen palvelua. Toimintamme kehittyy 
yhteiskunnallisen muutoksen ja ajankohtaisuuden mukana, joten uudistamme toimintaamme 
tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tehtävämme on myös kertoa kunnille, yrityksille ja kuntalaisille, 
mitkä teot ovat merkittäviä ja mihin kannattaa panostaa.

Valonia toimii maakunnallisten ohjelmien toimeenpanijana yhdessä kuntien kanssa. Keskeinen 
resurssi ovat projektit, joilla rahoitetaan Valonian toimintaa. Kuntien perusmaksuosuus mah-
dollistaa laajan hanketoiminnan, jonka avulla kunnilla on mahdollisuus saavuttaa kestävän kehi-
tyksen tavoitteita keskitetysti sekä yhteistyössä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa. Valonian 
avulla kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ratkaisevat ongelmia, ideoivat ja toteuttavat 
yhdessä niitä toimenpiteitä, jotka koetaan oman kunnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi. 

”Valonian avulla kunnat,  

yritykset, asukkaat ja  

asiantuntijat ratkaisevat  

ongelmia, ideoivat ja  

toteuttavat yhdessä niitä  

toimenpiteitä, jotka koetaan 

oman kunnan kannalta 

tarkoituksenmukaisiksi.”
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3.1. Kuntien tukena konkreettisessa toteutuksessa

Valonian rahoituspohja on laaja-alainen. Kuntien rahoitusosuus on alle neljännes. Loput noin mil-
joonan euron vuosibudjetista koostuu kansallisista ja kansainvälisistä hankerahoista sekä asian-
tuntijapalveluista. Rahoitusmallin ansiosta Valonia kykenee tuottamaan jäsenkunnilleen huomat-
tavasti kuntien maksuosuutta suuremman määrän palveluita.

Valonia tavoittaa vuositasolla parhaimmillaan välittömästi noin 50 000 kuntalaista ja välillisesti 
useita satoja tuhansia. Valonian verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuosina voi-
makkaasti. Verkkosivut ovat tietopankki kuntalaisille, viranhaltijoille, yrityksille ja muille yhtei-
söille. Toimintatapojamme ovat koulutukset, seminaarit ja infotilaisuudet, näyttely ja materiaali-
pakettien tuottaminen, osallistavat työpajat ja keskusteluillat, teematapahtumat, monipuolinen 
viestintä sekä asiantuntija-apu kunnissa ja yrityksissä.

Kuntien energiatehokkuutta ja uusia energiaratkaisuja Valonia edistää mm. vaikuttamalla kuntien 
energia- ja ilmastotyöryhmissä, tuomalla esille uusiutuvien energioiden mahdollisuuksia sekä 
tiedottamalla, kouluttamalla ja osallistumalla suunnitteluun. Myös yritykset kysyvät energianeu-
vontaa entistä enemmän. Yritysten ympäristötietoisuus ja tiedon tarve onkin kasvanut viime vuo-
sina. Valonia on vastannut tarpeeseen kehittämällä työkaluja, materiaaleja ja luentoja vihreäm-
pään yrittäjyyteen. Kestävään liikkumiseen kannustetaan erilaisin kampanjoin ja tempauksin. 
Tuemme työpaikkoja liikkumissuunnitelmien laatimisessa, annamme koulutusta ja järjestämme 
seminaareja.

”Kestävään liikkumiseen  kannustetaan erilaisin  kampanjoin ja tempauksin.  Tuemme työpaikkoja liikkumissuunnitelmien  laatimisessa, annamme  koulutusta ja järjestämme  seminaareja.”
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Asiantuntevaa jätevesineuvontaa on tarjottu kunnille yli kymmenen vuotta. Vuosina 2011–2014 
ympäristöministeriön tuki on mahdollistanut kiinteistökohtaisen neuvonnan noin kahdessatu-
hannessa kiinteistössä. Vesihuolto vastaa paikallisiin tarpeisiin mm. kannustamalla jätevesiosuus-
kuntien perustamiseen sekä järjestämällä tarpeiden mukaista toimintaa kunnissa.

Kotitalouksien kestävää kulutusta tuetaan antamalla tietoa ja koulutusta sekä tarjoamalla selkeitä 
seurannan työkaluja ja kannustamalla ekotiimien perustamiseen. Tavoitteena on kehittää kotita-
louksille palveluita, jotka tekevät arjesta mukavampaa ja samalla vastuullisempaa.

Ympäristökasvatuspalvelut ovat keskeinen osa Valonian työtä. Valonia tarjoaa mahdollisuuden 
luokan ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen tarjoamalla erilaisia oppimisympäristöjä ja ope-
tuspaketteja. ELY-keskuksen VELHO-hanke mahdollisti vesistökouluopetuksen yli 20 koulussa 
vuonna 2013. Ekosysteemipalvelut-opetusmateriaali esiopetukseen ja peruskoulun alaluokille on 
uusi polku ympäristökasvatuksessa. (Valonian vuosiraportti 2013, liite 2)  
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Kestävän kehityksen ohjelma toimii kuntien ja muiden toimijoiden työkaluna. Sen avulla voi valita 
ne tavoitekokonaisuudet, jotka tuntuvat tarpeellisilta. Ohjelman tavoitteista voi räätälöidä sisäl-
töjä esimerkiksi kunnan omaan strategiaan tai suunnitelmaan. Tavoitteet toimivat myös uusien 
hankehakemusten pohjana.

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma vuosille 2011–2014 sisälsi neljä teemakokonai-
suutta: energia- ja materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötie-
toisuus ja -kasvatus. Kunnat valitsivat teemat alueellisiksi kestävän kehityksen painopisteiksi 
jo vuonna 1999, jolloin ensimmäinen maakunnallinen kestävän kehityksen ohjelma julkaistiin. 
Vuosina 2011–2014 Valonia on edelleen vahvistanut teemojen sisältöjä ja luonut uudenlaisia 
toiminta tapoja, jotka jatkuvat myös uudella ohjelmakaudella. 

Ohjelma2020:ssa teemat ovat yhä vahvasti mukana, mutta teemakokonaisuuksista on siirrytty 
painopistealueisiin. Ne sisältävät erilaisia toimintaympäristöjä, kuten kuntaorganisaatiot, pk-yri-
tykset, erilaiset asuinalueet, työpaikat, lounasruokalat, koulut ja päiväkodit, jolloin teemat ovat 
poikkileikkaavia. Ohjelmassa korostuu eri toimijoiden välinen yhteistyö ja kumppanuus, sillä par-
haat tulokset saadaan silloin, kun suunnittelussa ovat mukana kaikki ne toimijat, joiden kanssa 
työtä tehdään. Painopistealueet toimivat myös hankkeiden suunnittelun alustoina. 

3.2. Kestävän kehityksen ohjelman merkitys suunnannäyttäjänä

”Kestävän kehityksen ohjelma  toimii kuntien ja muiden  toimijoiden työkaluna.  Sen avulla voi valita ne tavoitekokonaisuudet, jotka  tuntuvat tarpeellisilta.”
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4. Toimeenpano-ohjelman  
  painopiste alueet ja tavoitteet
OHJELMA2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi -toimeenpano-ohjelmassa 
on viisi painopistealuetta, jotka sisältävät tavoitteita. Valonia toteuttaa painopisteiden tavoit-
teita yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa, jolloin Valonia antaa tukea ja asiantun-
tija-apua sekä kehittää tarpeeseen sopivia työkaluja. Keskeistä tavoitteiden toteuttamisessa on 
kuitenkin laaja toimijoiden joukko. Aktiivinen osallistuminen ja yhteistyö mahdollistavat tavoit-
teiden toteutumisen. (Ks. kaavio 1)

Painopistealueita toteutetaan hankerahoituksen avulla, jolloin saadaan kaivattua lisäresurssia 
tavoitteiden toteuttamiseen. Kuntien ja muiden tahojen osallistumismaksu toimii hankkeiden 
perusmaksuosuutena ja näin mahdollistaa hankehaun. Painopistealueet luovat kunnille, yrityk-
sille ja muille toimijoille mahdollisuuden sekä puitteet profiloitua laajasti kestävän kehityksen 
edelläkävijänä. 

Painopistealueet ovat:

  Julkinen sektori edelläkävijänä

  Vastuullinen yritystoiminta, vihreä yrittäjyys

  Kestävä yhdyskuntarakenne, resurssitehokkaat ja vähähiiliset alueet

  Osallistuva ja vastuullinen asuminen

  Laajapohjainen ympäristönlukutaito
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Yritykset

Kunta

Asukkaat

5. Laajapohjainen  
ympäristön lukutaito

4. Osallistuva ja 
vastuullinen 

asuminen

3. Kestävä  
yhdyskuntarakenne, 
resurssi tehokkaat ja 
vähähiiliset alueet

2. Vastuullinen 
yritystoiminta, 

vihreä yrittäjyys

1. Julkinen sektori 
edelläkävijänä

kunnan johto

asiantuntijaorganisaatiot

suunnittelutoimistot

luottamushenkilöt

Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen ELY-keskus

lähituottajat

ministeriöt

tukkuliikkeet

hankintarenkaat

kuntien viranhaltijat

lapset ja nuoret

alueen pk-yritykset

yritysverkostot

kehittämiskeskukset

yrityshautomot

koulutus- ja  
tutkimusorganisaatiot

Turun seudun joukkoliikenne

media

yritykset

kauppakamarit

valtakunnalliset organisaatiot

yrittäjäjärjestöt

SYKE
Kuntaliitto

energiayhtiöt

Sitra

Turun AMK

päivähoito

seurakunnat

kuntalaiset

laitevalmistajat

Turku Energia

asukasyhdistykset ja muut  
paikalliset yhdistykset ja järjestöt

luontokoulut

jätehuoltoyhtiöt

Kaavio	1:	Toimeenpano-ohjelman	painopiste	alueet	ja	toimijat.	Ohjelman	toteuttaminen	 
edellyttää	aktiivista	osallistumista	ja	laajaa	yhteistyöverkostoa.	
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4.1. Julkinen sektori edelläkävijänä 

  Luottamushenkilöt, johto ja kunnan viranomaiset saavat koulutusta, tietopaketteja ja työka-
luja kestävän kehityksen mukaisen päätöksenteon ja kunnan kehittämisen tueksi. Kunnan verkos-
tot ovat laajoja ja tukevat alueellisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. 

  Kunta ottaa energia- ja ympäristönäkökulman huomioon kaikissa hankinnoissaan, kuten val-
tioneuvosto edellyttää ja suosittelee periaatepäätöksessään, joka koskee julkisia hankintoja ja 
kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämistä.

  Kunta mahdollistaa energiatehokkaan rakentamisen ja yritystoiminnan omalla alueellaan. 
Kaavoitus- ja rakennusmääräyksiin sisällytetään uusiutuvien energialähteiden käyttömahdolli-
suuksien parantaminen sekä hajautettu energiantuotanto. 

  Kuntien kiinteistöhoito ja kunnossapito on energiatehokasta. Kulutusseuranta kattaa 80 % 
kulutuksesta, kulutustietojen seuranta ja analysointi on säännöllistä. Energiankulutus on laskenut 
30 % vuoden 1990 tasosta. Tilojen käyttö on tehokasta ja tarkoituksenmukaista. 

  Kunta edistää viisaiden, kestävien kulkumuotojen käyttöä ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
muodostumista. Tavoitteena on mahdollistaa sujuva vähähiilinen liikenne. Päätöksiä tehtäessä 
varmistetaan, että päätöksellä ei ole haitallisia vaikutuksia seudullisen liikennejärjestelmäsuun-
nitelman toteutumiseen. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuudet kulkumuotojakaumassa 
ovat nousseet.

  Kunnan ruokapalvelut tarjoavat ravitsemussuositusten mukaista sekä luonnonmukaisesti 
tuotettua, kasvispainotteista tai sesonginmukaista ruokaa. Ruokapalvelut ovat vakiinnuttaneet 
uusia käytäntöjä ruokahävikin vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. 

  Kunnassa toimii ekotukihenkilöverkosto. Kunnan työntekijöistä 10 prosenttia on koulutettuja 
ekotukihenkilöitä.  

  Koulut ja päiväkodit ovat kestävän kehityksen opetuksen kärjessä. Ympäristökasvatus on lä-
pileikkaavana opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmissa ja se tähtää aktiiviseen ympäristökansa-
laisuuteen kasvamiseen. Luonnon- ja rakennetun ympäristön lisäksi huomioidaan kulttuurinen 
ja sosiaalinen ympäristö. Vihreä lippu tai muu sertifikaatti on 30 %:lla kunnan oppilaitoksista ja 
päiväkodeista. 

Yhteistyökumppaneita:

Kunnat, Varsinais-Suomen liitto, ELY-keskus, alueen jätehuoltoyhtiöt, alueen energiayhtiöt, minis-
teriöt (ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetusmi-
nisteriö), Liikennevirasto, Motiva Oy, Kuntaliitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, korkea-
koulut, hankintayksiköt
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4.2. Vastuullinen yritystoiminta, vihreä yrittäjyys

  Yrityksille on tarjolla monipuolisia yrityspalveluita, joiden avulla yritys voi edistää resurssi-
tehokkuutta, vastuullisuutta ja elinkaariajattelua. Yritysten on mahdollista ottaa käyttöön pk-yri-
tyksille suunnattu kevennetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Vuosittain järjestelmän ottaa 
käyttöön vähintään 15 yritystä. 

  Varsinais-Suomi on vihreän liiketoiminnan edelläkävijä ja vastaa näin dynaamisesti elinkeino-
elämän rakennemuutokseen. Uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita kehitetään ja niitä nos-
tetaan esille. Yrityksille ja kuluttajille järjestetään kohtaamisia uusien palvelutarpeiden määritte-
lemiseksi. Yritysten ympäristövastaavien vahvana vertaisverkostona toimii esimerkiksi aktiivinen 
Y-klubi.

  Kunnan ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö on aktiivista ja vireää. Valonia toimii yhteistyön 
kasvualustana.

 Varsinais-Suomessa toimii aktiivinen Ilmastokumppanit-verkosto. Vuosittain 10 uutta yri-
tys tä solmii kunnan kanssa Ilmastokumppanit-sitoumuksen, jossa yritykset määrittelevät omat 
ilmas to tavoitteensa.

Yhteistyökumppaneita:

Kunnat, pk-yritykset, yritysverkostot, Varsinais-Suomen liitto, ELY-keskus, Varsinais-Suomen Yrittä-
jät ry, kehittämiskeskukset, korkeakoulut, elinkeinojärjestöt, Tekes, kauppakamarit 

”Yrityksille on  tarjolla monipuolisia  yrityspalveluita, joiden  avulla yritys voi edistää resurssitehokkuutta,  vastuullisuutta ja  elinkaariajattelua.”
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4.3. Kestävä yhdyskuntarakenne, resurssitehokkaat ja 
vähähiiliset alueet

  Varsinais-Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta. Kunnilla, työpaikoilla, kouluilla ja asuinalueilla 
on mahdollisuus profiloitua hiilineutraaleiksi. Malleja ja esimerkkejä hiilineutraalista arjesta on 
tarjolla myös asukkaille. Vuoteen 2020 mennessä valtaosa maakunnan asukkaista asuu kunnissa, 
jotka ovat ottaneet tavoitteeksi hiilineutraaliuden.  

  Yhdyskuntarakenteen kestävyys nousee keskeiselle sijalle koko maakunnan kaavoituksessa. 
Asiantuntijoille järjestettävien seminaarien ja koulutuksen avulla sekä nostamalla aihetta julki-
seen keskusteluun opetellaan luomaan kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta, 
joka samalla vastaa ihmisten asumiseen liittämiin preferensseihin.

  Varsinais-Suomessa on kansainvälisesti kiinnostavia hy-
vän ja laadukkaan asumisen alueita, joissa on hyödynnetty 
paitsi energiatehokkaita ratkaisuja, myös mm. innovatiivisia 
viherrakenne-, kuivakäymälä-, hulevesi- ja uusiutuvan ener-
gian ratkaisuja. Asukkaat ovat perustaneet toimijaryhmiä ja 
alueilla toimii yhteisöllisiä työtiloja.  

  Varsinais-Suomi on Suomen johtavia alueita etätyös-
kentelyssä. Ympäri maakuntaa on joustavaan työntekoon 
soveltuvia tiloja, jotka parantavat samalla alueiden elinvoi-
maisuutta. Työnantajat ymmärtävät nykyistä paremmin etä-
työn edut.

  Varsinais-Suomessa toimii seutukuntakohtainen ener-
gianeuvontaverkosto, joka on erikoistunut uusiutuviin 
ener gioihin. Seutukuntakohtaisia lähitoimintaryhmiä on 
perustettu.

  Kunnissa on varmistettu tärkeimpien palveluiden saa-
vutettavuus ilman yksityisautoa; kävellen, pyöräillen tai 
joukkoliikenteellä. Yhdessä naapurikuntien kanssa on pa-
rannettu kuntakeskusten välisiä pyöräily-yhteyksiä ja otettu 
käyttöön innovatiivisia palveluliikenteen ratkaisuja.

Yhteistyökumppaneita:

Kunnat, kuntalaiset, Varsinais-Suomen liitto, Liikenne virasto, 
ELY-keskus, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, kehittämiskeskuk-
set, Turun AMK, Turun yliopisto, Suomen Kuntaliitto, SYKE, 
ympäristöministeriö, seurakunnat
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4.4. Osallistuva ja vastuullinen asuminen

  Asukkaille on tarjolla toimivia osallistumis- ja vaikuttamiskanavia, joiden kautta he voivat 
osallistua omien lähi- ja piha-alueiden suunnitteluun sekä ympäristön kunnostus- ja hoitotal-
koisiin. Kaupunkiviljelyä toteutetaan monipuolisesti. Varsinais-Suomessa toteutetaan vuosittain 
kunnostus- ja hoitotalkoita.  

  Asukkaat huolehtivat pinta- ja pohjavesien hyvästä tilasta osana viihtyisää ja turvallista 
asuin ympäristöä. Haja-asutusalueen kiinteistönomistajille on tarjolla neuvontaa jätevesien kä-
sittelyvaihtoehdoista, kuivakäymälöistä sekä järjestelmien huollosta ja ylläpidosta. Jätevesijär-
jestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille ja huoltoyrittäjille on tarjolla ammattitaitoa ylläpitävää 
koulutusta.

  Kotitalouksille on kehitetty helppokäyttöisiä seurannan välineitä omien ympäristövaikutus-
ten arvioimiseen, kuten energian ja veden kulutuksen seurantaan. Ekotiimejä toimii jokaisessa 
seutu kunnassa 10–20.

  Kuntien käyttämättömiä rakennuksia ja toimitiloja on muutettu yhteisöllisiksi tiloiksi, joita 
kunnan asukkaat, pienyrittäjät ja järjestöt voivat käyttää etätyötiloina, yritystiloina sekä harras-
tus- ja kerhotiloina. Kunnissa on selvitetty julkisten ja yksityisten tilojen mahdollisuudet joustavan 
työn tekemiseen. Jokaisessa seutukunnassa on käytössä joustavaan työntekoon soveltuva tila.  

Yhteistyökumppaneita:

Kunnat, kuntalaiset, ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, taloyhtiöt, omakotiyhdistykset, Mar-
tat, Ammattiopisto Livia, Humak, yhteisöpedagogit, luonnonsuojeluyhdistykset, kyläyhdistykset, 
vesistöjen- ja järvien suojeluyhdistykset, jätevesiyritykset, seurakunnat, osakaskunnat, Turku 
Energia

”Haja-asutusalueen kiinteistönomistajille on tarjolla neuvontaa jätevesien käsittelyvaihtoehdoista, kuivakäymälöistä sekä  järjestelmien huollosta  ja ylläpidosta.”
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4.5. Laajapohjainen ympäristönlukutaito

  Kunnan päättäjät ja virkamiehet tunnistavat ihmisten hyvin-
vointia edistävät paikalliset ekosysteemipalvelut sekä niitä mah-
dollisesti heikentävät prosessit. Luonnon monimuotoisuuden 
säilymiseksi kunnilla on paikallisen luonnon erityispiirteet huo-
mioonottava ympäristönhoitosuunnitelma esimerkiksi julkisten 
tilojen hoidon yhteydessä.

  Koulujen ja päiväkotien lähellä on rakentamiselta säästy-
neitä koulumetsiä ja muita alueita, joita käytetään oppimisym-
päristöinä.  Luontokoulut ja muut asiantuntijatahot ovat mukana 
suunnittelemassa ja kehittämässä uusia oppimisympäristöjä ja 
opetussisältöjä. 

  Koulut tekevät yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten, yli-
opistojen ja korkeakoulujen kanssa. Opiskelijat osallistuvat en-
tistä enemmän harjoittelujen kautta yhteiskunnan suunnitteluun 
ja kehittämiseen. Työelämän ja oppilaitoksen väliseen yhteistyö-
hön työharjoittelujen osalta on saatu selkeät pelisäännöt, jotka 
tukevat opiskelijan harjoittelua ja työhön ohjautumista. 

Yhteistyökumppaneita:

Kunnat, Ammattiopisto Livia, asukasyhdistykset, kuntalaiset, 
luonnonsuojelujärjestöt, Varsinais-Suomen ympäristökasvatus-
yhdistys Haavi, luontokoulut, OKL, luontoalan yrittäjät (Green 
Care -toimijat), seurakuntayhtymät, jätehuoltoyhdistykset
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5. Toimeenpano ja seuranta
Ohjelma2020:n toteutus on Valonian, kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteinen pon-
nistus. Se toimii alueellisena kestävän kehityksen työkaluna vuosina 2015–2020. Ohjelman si-
sältämiä tavoitteita työstetään kuntien ja yhteistyökumppaneiden tarpeiden ja toiveiden sekä 
hankerahoituksen mahdollistavassa järjestyksessä. Valonia ohjelman keskeisimpänä toimeenpa-
nijana vastaa suunnittelusta, rahoituksen hankkimisesta, toteutuksesta ja koordinoinnista maa-
kuntatasolla sekä huolehtii siitä, että tarvittavat keskeiset toimijat ja yhteistyökumppanit saadaan 
mukaan tavoitteiden toteutukseen. 

Toimeenpanoa ohjaa Valonian johtoryhmä, jossa on edustajia kunnista, korkeakouluista, yrityk-
sistä, ELY-keskuksesta ja Varsinais-Suomen liitosta. Johtoryhmässä kunnilla ja muilla yhteistyö-
kumppaneilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen jo alkuvaiheessa.   

Ohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Tavoitteet sisältävät muutoksen, johon halutaan 
päästä. Seurannan avulla näemme, mihin suuntaan olemme menossa ja voimme tarpeen tul-
len korjata tai jopa muuttaa suuntaa sekä ottaa uusia toimintatapoja käyttöön. Tarkoituksena on 
luoda ja kokeilla uusia toimintatapoja sekä kehittää vanhoja, hyviksi havaittuja toimintamalleja. 
Toiminnan tuloksellisuutta seurataan sekä laadullisin että määrällisin keinoin. Laaja ja monipuoli-
nen viestintä on niin ikään keskeinen työkalu ohjelman toteuttamisessa.

Vuosittain julkaistaan seurantaraportti, johon kootaan ohjelman toteutumisen seurantaan liitty-
vät keskeiset asiat. Kolmen vuoden välein laaditaan väliraportti, johon kootaan tuloksia ja arvioi-
daan toimintaa. Tarvittaessa ohjelmaa kehitetään ja päivitetään.

”Tavoitteet sisältävät muutoksen,  
johon halutaan päästä. Seurannan  
avulla näemme, mihin suuntaan  
olemme menossa ja voimme  

tarpeen tullen korjata tai jopa  
muuttaa suuntaa sekä ottaa uusia  

toimintatapoja käyttöön.”
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”Tavoitteet sisältävät muutoksen,  
johon halutaan päästä. Seurannan  
avulla näemme, mihin suuntaan  
olemme menossa ja voimme  

tarpeen tullen korjata tai jopa  
muuttaa suuntaa sekä ottaa uusia  

toimintatapoja käyttöön.”

Liitteet
Liite 1: Tiivistelmä Maakuntastrategian ja Lounais-Suomen 
ympäristöohjelman kärkitavoitteista ja -toimenpiteistä

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

Varsinais-Suomen maakuntastrategia sisältää sekä maakuntasuunnitelman vuoteen 2035+ että 
maakuntaohjelman kaudelle 2014–2017. Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strategi-
nen suunnitelma, jossa on asetettu maakunnan kehittämisen tavoitteet ja strategia. Visiona on: 
 Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakenne-
taan yhteistyöllä ja kumppanuudella.  Asiakirjan keskeisenä teemana on kumppanuus ja yhdessä 
toimiminen. Strategia on nimetty kumppanuusstrategiaksi. (Ks. taulukko 1)

Kumppanuus tarkoittaa laajaa osallistumista ja sitoutumista yhteiseen työhön sekä yhteisiä kei-
noja tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeistä on, että yhdessä asetetaan tavoitteita maakunnan 
tulevaisuuden rakentamiseksi. Tarkoituksena on tehdä uusia kokeiluja ja toimia uusilla tavoilla.

Varsinais-Suomen kumppanuusstrategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien 
kesken. Maakuntaohjelma sisältää mm. kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja toimen-
piteet. Ohjelma on koko maakunnan yhteinen tahtotila. Kunnat, alueviranomaiset, järjestöt, elin-
keinoelämä ym. kumppanuustahot vastaavat yhdessä sen toteuttamisesta. 

Strategian kärkiteemoja on neljä:

1) Vastuullisuus – tulevaisuus on valintoja nyt

2) Yhteistyötaidot – yhdessä rajat ylittäen

3) Saavutettavuus – lähestyttävä Itämeren portti

4) Resurssiviisaus – innovoivaa edelläkävijyyttä

Maakuntasuunnitelman kärkiteemat luovat käsityksen siitä miten vastuullisuus, yhteistyötaidot, 
saavutettavuus ja resurssiviisaus toteutuvat ja näkyvät Varsinais-Suomessa vuonna 2035.  

Maakuntastrategia on luonnosvaiheessa. Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä se 16. kesä-
kuuta 2014. Asiakirjaluonnos on luettavissa osoitteessa: www.varsinais-suomi.fi. 
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Taulukko	1:	Maakuntastrategia	pähkinänkuoressa	

maakuntastrategiaehdotus 26.5.2014

VARSINAIS-SUOMESSA ELÄMISEN LAATU ON PARASTA     Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella
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VASTUULLISUUS

YHDESSÄ RAJAT YLITTÄEN
YHTEISTYÖTAIDOT

LÄHESTYTTÄVÄ ITÄMEREN PORTTI
SAAVUTETTAVUUS

INNOVOIVAA EDELLÄKÄVIJYYTTÄ
RESURSSIVIISAUS

KUMPPANUUSFOORUMI ON STRATEGIAN PÄÄTOIMENPIDE
Kumppanuusfoorumi on ajatus, malli, ideologia. Se on uusi näkökulma maakunnalliseen yhteistyöhön, toimintamuotoihin ja yhteistyörakenteisiin. Ihmiset ja tieto ovat kumppanuusfoorumin perusta. Foorumi kokoaa yhteen avoimen tiedon sekä tekijät, joiden 
tavoite on saavuttaa yhdessä ja tietoa jakamalla enemmän. Maakunnan liitto järjestää kumppanuustapaamisia, joissa maakuntastrategian toteutumista edistetään ja esille tulleita ideoita välitetään oikeille tahoille. Lounais-Suomen aluetietopalvelu mahdollistaa 
tiedon esille tuomisen, helpomman välittämisen ja hyödyntämisen sekä luo uudenlaisen alueellisen yhteistyömallin. Kumppanuusfoorumin teemakokonaisuudet kuvastavat strategian toiminnallisia sisältöjä ja tavoitteita, joita toimenpiteillä toteutetaan. Kump-
panuustiimit kehittävät teemojen sisältöä, kokoavat yhteen kumppanuustoimijoita ja auttavat heitä muodostamaan verkostoja. Kumppanuusfoorumi on alati muuttuva ja kehittyvä. 

TP Y1.  Otetaan käyttöön eri toimialoilla uusia innostavia yh-
teistyö- ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kokeiluhankkeita, 
joiden avulla ylitetään maakunnan yleistä kehitystä rajoittavia 
omien sektoreiden edunvalvontarajoja.

TP Y2.  Toteutetaan osana aluetietopalvelua maakunnan 
kansalaisportaali, jota järjestöt ja asukkaat voivat käyttää sekä 
keskinäiseen viestintään että tiedon löytämiseen mm. kansa-
laisyhteiskunnan palveluista.

TP Y3.  Kehitetään ennakointimenetelmiä osana aluetieto-
palvelua. Toteutetaan koulutusta enenevässä määrin yhdessä 
elinkeinoelämän kanssa mm. hyödyntämällä ennakkoluulot-
tomia osaamisyhdistelmiä

TP Y4.  Varmistetaan elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja ai-
kuiskoulutuksenkilpailukykyisyys kehittämällä opiskelumene-
telmiä ja -ympäristöjä mm. erilaisten pilottikokeilujen avulla. 

TP Y5.  Edistetään yrittäjyyttä, omistajanvaihdoksia ja kasvu-
yrittäjyyteen sekä innovaatiovalmiuksien kehittämiseen täh-
täävää toimintaa ja työelämän laatua. Vahvistetaan yrittäjyys-
kasvatuksen roolia maakunnan oppilaitoksissa.

 TP Y6.  Luodaan toimiva maakunnallinen yrityspalveluorga-
nisaatio monialaisen huippuosaamisen varmistamiseksi. Kehi-
tetään ensiasteen neuvontaa seutukunnissa. 

TP V1.  Luodaan toimintamalleja, joilla on mahdollista näyt-
tää kuluttajavalintojen ja -käyttäytymisen voima muuttaa elin-
ympäristöämme, esimerkiksi vähentää ravinnekuormitusta ve-
sistöihin, ja sitä kautta parantaa ympäristömme vetovoimaa ja 
kansainvälistä näkyvyyttä.

TP V2.  Luodaan lähitoimijaryhmiä, jotka välittävät hyviä käy-
täntöjä ja tietoa. Esimerkkeinä lähi-ideologiasta ovat lähiruoka, 
lähienergia, lähimatkailu sekä kylien ja kaupunginosien kehit-
täminen. 

TP V3.  Lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
maankäytön suunnitteluun mahdollistamalla varhainen vuo-
rovaikutus asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta veto-
voimaisen ympäristön rakentamiseksi.

TP V4.  Otetaan nuoret ja opiskelijat paremmin mukaan maa-
kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. 

TP V5.  Kehitetään nuorten maakunnallinen työ- ja harjoitte-
lumalli: kaikki kesäduunaa sovellettavaksi sekä perus- että toi-
sella asteella hyödyntämällä mm. kummiyritystoimintaa sekä 
jo olemassa olevia työharjoittelumalleja.

TP V6.  Kehitetään opiskelijoiden työelämätaitoja sekä yrit-
täjyys- ja innovaatiovalmiuksia yhteistyössä niiden toimenpi-
teiden kanssa, jotka tähtäävät työn ja opiskelun tiiviimpään 
yhteyteen. Kehitetään nuorten ja muiden erityisryhmien ura-
ohjausta.

TP V7.  Kehitetään ympäristön lukutaitoa laajentamalla ym-
päristökasvatuksen sisältöä käsittämään oman elinpiirin raken-
netun ympäristön merkitys osana maakunnan vetovoimaa.

TP V8. Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty- ja arkiliikun-
taa sekä kestäviä liikennevalintoja.

TP S1.  Luodaan saavutettavuuden ilmapiiri: tulevaisuuden 
kestävä ja älykäs alue- ja yhdyskuntarakenne edellyttää rajat 
ylittävää suunnittelu- ja kehittämisyhteistyötä. Edesautetaan 
sekä henkisten että fyysisten kohtaamispaikkojen luomista, 
joissa päättäjät, yrittäjät, opiskelijat, sidosryhmien edustajat 
ja muut toimijat voivat kohdata ja verkostoitua. Tehostetaan 
julkisten tilojen monikäyttöä.

TP S2.  Kehitetään Varsinais‐Suomesta kansainvälisten yhte-
yksien ja toiminnan keskus Itämeren alueella. Hyödynnetään 
pohjoisen kasvuvyöhykkeen (Tukholma–Turku–Pietari) mah-
dollisuudet sekä edistetään rannikon ja sisämaan liikenneyh-
teyksiä. Varmistetaan Espoo–Salo-oikoradan suunnittelun ete-
neminen.

TP S3.  Kehitetään myyntiosaamista erityisesti potentiaalisil-
la vientialoilla.

TP S4.  Tuotteistetaan koulutusosaamista ja kehitetään yh-
teistä koulutusvientiä hyödyntäen maakunnallisia ja valtakun-
nallisia yhteenliittymiä.

TP S5.  Edistetään ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja 
työelämälähtöisyyttä sekä opiskelujen joustavuutta ja modu-
lointia esimerkiksi toteuttamalla avoin ammattiopisto.

TP S6.  Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaa-aikakonsep-
tia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansal-
lispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö tarjoavat 
elämyksiä ympäri vuoden.

TP R1.  Tuetaan materiaali-, energia-, ravinne- ja resurssite-
hokkaita sekä vähähiilisiä ratkaisuja, ja luodaan edellytyksiä 
uusiin avauksiin ja olemassa olevien alojen vahvistumiseen.

TP R2.  Hyödynnetään julkisen sektorin innovatiivisia hankin-
toja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi ja varsinaissuoma-
laisen elinkeinoelämän edistämiseksi.

TP R3.  Aktivoidaan maahanmuuttajien olemassa oleva tie-
totaito yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön ja tuetaan 
maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä.

TP R4.  Tuetaan avoimen tiedon käyttöä ja asiantuntijoiden 
välistä tiedon jakamista. Parannetaan suunnittelun laatua ja 
päätösten kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia.

TP R5. Kehitetään Varsinais-Suomen vetovoimaa erityisesti 
vanhojen rakennusten ja ympäristöjen innovatiivisella uudella 
käytöllä.

Tänään tekemämme päätökset ovat tärkeitä. Rakennamme tu-
levaisuuttamme aktiivisesti. Muutoksia ei ennakoida vaan nii-
hin vaikutetaan omalla toiminnallamme. Varsinais-Suomessa 
tekeminen ja yrittäminen ovat arvostettuja ja sisäistettyjä toi-
mintatapoja. Ympäristömme ainutlaatuisuutta pitää vaalia jo-
kaisella päätöksellä ja ratkaisulla. Varsinais-Suomen menestys 
rakentuu uudistuvalle elinkeinoelämälle, työlle ja hyvinvoin-
nille, jota luodaan vastuullisilla, kestävillä valinnoilla. 

Entistä vankemmalla yhdessä tekemisellä ja kumppanuudella 
saavutetaan uudenlaista innostusta ja tekemisen kulttuuria 
maakuntaamme. Kumppanuus on toimintatapa, joka hyödyt-
tää kaikkia osapuolia. Yhteistyökyky lisää osaamista. Korkea-
tasoinen lopputulos syntyy monialaisen osaamisen luovasta 
yhteensovittamisesta. Maakunnassa ei jumiuduta olemassa 
oleviin rakenteisiin vaan vahvistetaan uuden luomisen perus-
taa.

Henkinen ja fyysinen saavutettavuus on alueemme elinehto 
ja voimavara. Kansainvälinen Varsinais-Suomi on pohjoisen 
kasvuvyöhykkeen keskeinen toimija. Varsinais-Suomessa on 
toimiva infrastruktuuri – kestävä yhdyskuntarakenne ja äly-
käs liikennejärjestelmä. Avoin, innostava ja keskusteleva Var-
sinais-Suomi on hyvä paikka asua ja toimia. Puhdas Itämeri ja 
vetovoimainen ympäristö sekä helposti lähestyttäväksi ja yh-
teistyökykyiseksi tunnistettu alue mahdollistavat toimimisen 
keskeisenä kumppanina ja yhteistyöalustana. 

Varsinais-Suomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti 
resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta, jossa avoin tieto on 
kaikkien käytössä. Maakunnassa hyödynnetään kestävästi 
luonnon- ja kulttuuriympäristön, aluerakenteen ja ihmisten 
sekä organisaatioidenkin voimavaroja yhdessä tulevaisuu-
teen tähdäten. Resursseja kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla 
Varsinais-Suomesta tulee kiertotalouden ja resurssiviisauden 
edelläkävijä ja mallialue. Toiminta yhteisten voimavarojen hy-
väksi on tapa ajatella ja kykyä nähdä kaikille osapuolille toi-
mintatavasta tuleva suuri hyöty.

Visiota toteutetaan kumppanuudella, jossa yhdessä asete-
taan tavoitetila maakunnan tulevaisuuden rakentamiseksi. Se 
tarkoittaa sitoutumista yhteiseen työhön ja yhteisiä keinoja 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntastrategia haluaa mu-
kaan varsinaissuomalaiset asukkaat, yritykset, koulutuksen 
tuottajat, järjestöt - kaikki maakunnan toimijat.

Visio voidaan saavuttaa innovatiivisessa ilmapiirissä, jossa 
on mahdollista tehdä kokeiluja ja toimia uusilla tavoilla sekä 
saa myös erehtyä ja epäonnistua menettämättä kasvojaan. 
Maakunnassa keskitytään erityisesti osallisuutta, avoimuutta, 
kohtaamista, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä parantaviin 
toimenpiteisiin.

Kumppanuus on ajattelutapa, jossa yhteinen päämäärä näh-
dään tärkeämpänä kuin yksittäinen hyöty. Jokaisella alueella 
on oma identiteettinsä ja merkityksellinen rooli kokonaisuu-
dessa, jossa merkitystä on vahvuuksien ja ominaispiirteiden 
kehittämisellä, ei lopulta enää henkisillä ja maantieteellisillä 
rajoilla.    

Varsinais-Suomessa panostetaan osallistumisen edistämiseen, 
asukaslähtöisen palvelukulttuurin kehittämiseen, hyvään uu-
distuvaan johtamiseen sekä henkilöstön osaamisen paranta-
miseen. Lähivaikuttamisesta tehdään helppoa ja innostavaa. 
Asukaslähtöisen kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta ja luo-
vuutta tuetaan ja edistetään. 
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maakuntastrategiaehdotus 26.5.2014

VARSINAIS-SUOMESSA ELÄMISEN LAATU ON PARASTA     Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella
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TULEVAISUUS MUODOSTUU VALINNOISTA NYT 
VASTUULLISUUS

YHDESSÄ RAJAT YLITTÄEN
YHTEISTYÖTAIDOT

LÄHESTYTTÄVÄ ITÄMEREN PORTTI
SAAVUTETTAVUUS

INNOVOIVAA EDELLÄKÄVIJYYTTÄ
RESURSSIVIISAUS

KUMPPANUUSFOORUMI ON STRATEGIAN PÄÄTOIMENPIDE
Kumppanuusfoorumi on ajatus, malli, ideologia. Se on uusi näkökulma maakunnalliseen yhteistyöhön, toimintamuotoihin ja yhteistyörakenteisiin. Ihmiset ja tieto ovat kumppanuusfoorumin perusta. Foorumi kokoaa yhteen avoimen tiedon sekä tekijät, joiden 
tavoite on saavuttaa yhdessä ja tietoa jakamalla enemmän. Maakunnan liitto järjestää kumppanuustapaamisia, joissa maakuntastrategian toteutumista edistetään ja esille tulleita ideoita välitetään oikeille tahoille. Lounais-Suomen aluetietopalvelu mahdollistaa 
tiedon esille tuomisen, helpomman välittämisen ja hyödyntämisen sekä luo uudenlaisen alueellisen yhteistyömallin. Kumppanuusfoorumin teemakokonaisuudet kuvastavat strategian toiminnallisia sisältöjä ja tavoitteita, joita toimenpiteillä toteutetaan. Kump-
panuustiimit kehittävät teemojen sisältöä, kokoavat yhteen kumppanuustoimijoita ja auttavat heitä muodostamaan verkostoja. Kumppanuusfoorumi on alati muuttuva ja kehittyvä. 

TP Y1.  Otetaan käyttöön eri toimialoilla uusia innostavia yh-
teistyö- ja vuorovaikutusmenetelmiä sekä kokeiluhankkeita, 
joiden avulla ylitetään maakunnan yleistä kehitystä rajoittavia 
omien sektoreiden edunvalvontarajoja.

TP Y2.  Toteutetaan osana aluetietopalvelua maakunnan 
kansalaisportaali, jota järjestöt ja asukkaat voivat käyttää sekä 
keskinäiseen viestintään että tiedon löytämiseen mm. kansa-
laisyhteiskunnan palveluista.

TP Y3.  Kehitetään ennakointimenetelmiä osana aluetieto-
palvelua. Toteutetaan koulutusta enenevässä määrin yhdessä 
elinkeinoelämän kanssa mm. hyödyntämällä ennakkoluulot-
tomia osaamisyhdistelmiä

TP Y4.  Varmistetaan elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja ai-
kuiskoulutuksenkilpailukykyisyys kehittämällä opiskelumene-
telmiä ja -ympäristöjä mm. erilaisten pilottikokeilujen avulla. 

TP Y5.  Edistetään yrittäjyyttä, omistajanvaihdoksia ja kasvu-
yrittäjyyteen sekä innovaatiovalmiuksien kehittämiseen täh-
täävää toimintaa ja työelämän laatua. Vahvistetaan yrittäjyys-
kasvatuksen roolia maakunnan oppilaitoksissa.

 TP Y6.  Luodaan toimiva maakunnallinen yrityspalveluorga-
nisaatio monialaisen huippuosaamisen varmistamiseksi. Kehi-
tetään ensiasteen neuvontaa seutukunnissa. 

TP V1.  Luodaan toimintamalleja, joilla on mahdollista näyt-
tää kuluttajavalintojen ja -käyttäytymisen voima muuttaa elin-
ympäristöämme, esimerkiksi vähentää ravinnekuormitusta ve-
sistöihin, ja sitä kautta parantaa ympäristömme vetovoimaa ja 
kansainvälistä näkyvyyttä.

TP V2.  Luodaan lähitoimijaryhmiä, jotka välittävät hyviä käy-
täntöjä ja tietoa. Esimerkkeinä lähi-ideologiasta ovat lähiruoka, 
lähienergia, lähimatkailu sekä kylien ja kaupunginosien kehit-
täminen. 

TP V3.  Lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta 
maankäytön suunnitteluun mahdollistamalla varhainen vuo-
rovaikutus asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta veto-
voimaisen ympäristön rakentamiseksi.

TP V4.  Otetaan nuoret ja opiskelijat paremmin mukaan maa-
kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. 

TP V5.  Kehitetään nuorten maakunnallinen työ- ja harjoitte-
lumalli: kaikki kesäduunaa sovellettavaksi sekä perus- että toi-
sella asteella hyödyntämällä mm. kummiyritystoimintaa sekä 
jo olemassa olevia työharjoittelumalleja.

TP V6.  Kehitetään opiskelijoiden työelämätaitoja sekä yrit-
täjyys- ja innovaatiovalmiuksia yhteistyössä niiden toimenpi-
teiden kanssa, jotka tähtäävät työn ja opiskelun tiiviimpään 
yhteyteen. Kehitetään nuorten ja muiden erityisryhmien ura-
ohjausta.

TP V7.  Kehitetään ympäristön lukutaitoa laajentamalla ym-
päristökasvatuksen sisältöä käsittämään oman elinpiirin raken-
netun ympäristön merkitys osana maakunnan vetovoimaa.

TP V8. Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty- ja arkiliikun-
taa sekä kestäviä liikennevalintoja.

TP S1.  Luodaan saavutettavuuden ilmapiiri: tulevaisuuden 
kestävä ja älykäs alue- ja yhdyskuntarakenne edellyttää rajat 
ylittävää suunnittelu- ja kehittämisyhteistyötä. Edesautetaan 
sekä henkisten että fyysisten kohtaamispaikkojen luomista, 
joissa päättäjät, yrittäjät, opiskelijat, sidosryhmien edustajat 
ja muut toimijat voivat kohdata ja verkostoitua. Tehostetaan 
julkisten tilojen monikäyttöä.

TP S2.  Kehitetään Varsinais‐Suomesta kansainvälisten yhte-
yksien ja toiminnan keskus Itämeren alueella. Hyödynnetään 
pohjoisen kasvuvyöhykkeen (Tukholma–Turku–Pietari) mah-
dollisuudet sekä edistetään rannikon ja sisämaan liikenneyh-
teyksiä. Varmistetaan Espoo–Salo-oikoradan suunnittelun ete-
neminen.

TP S3.  Kehitetään myyntiosaamista erityisesti potentiaalisil-
la vientialoilla.

TP S4.  Tuotteistetaan koulutusosaamista ja kehitetään yh-
teistä koulutusvientiä hyödyntäen maakunnallisia ja valtakun-
nallisia yhteenliittymiä.

TP S5.  Edistetään ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja 
työelämälähtöisyyttä sekä opiskelujen joustavuutta ja modu-
lointia esimerkiksi toteuttamalla avoin ammattiopisto.

TP S6.  Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaa-aikakonsep-
tia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansal-
lispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö tarjoavat 
elämyksiä ympäri vuoden.

TP R1.  Tuetaan materiaali-, energia-, ravinne- ja resurssite-
hokkaita sekä vähähiilisiä ratkaisuja, ja luodaan edellytyksiä 
uusiin avauksiin ja olemassa olevien alojen vahvistumiseen.

TP R2.  Hyödynnetään julkisen sektorin innovatiivisia hankin-
toja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi ja varsinaissuoma-
laisen elinkeinoelämän edistämiseksi.

TP R3.  Aktivoidaan maahanmuuttajien olemassa oleva tie-
totaito yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön ja tuetaan 
maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä.

TP R4.  Tuetaan avoimen tiedon käyttöä ja asiantuntijoiden 
välistä tiedon jakamista. Parannetaan suunnittelun laatua ja 
päätösten kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia.

TP R5. Kehitetään Varsinais-Suomen vetovoimaa erityisesti 
vanhojen rakennusten ja ympäristöjen innovatiivisella uudella 
käytöllä.

Tänään tekemämme päätökset ovat tärkeitä. Rakennamme tu-
levaisuuttamme aktiivisesti. Muutoksia ei ennakoida vaan nii-
hin vaikutetaan omalla toiminnallamme. Varsinais-Suomessa 
tekeminen ja yrittäminen ovat arvostettuja ja sisäistettyjä toi-
mintatapoja. Ympäristömme ainutlaatuisuutta pitää vaalia jo-
kaisella päätöksellä ja ratkaisulla. Varsinais-Suomen menestys 
rakentuu uudistuvalle elinkeinoelämälle, työlle ja hyvinvoin-
nille, jota luodaan vastuullisilla, kestävillä valinnoilla. 

Entistä vankemmalla yhdessä tekemisellä ja kumppanuudella 
saavutetaan uudenlaista innostusta ja tekemisen kulttuuria 
maakuntaamme. Kumppanuus on toimintatapa, joka hyödyt-
tää kaikkia osapuolia. Yhteistyökyky lisää osaamista. Korkea-
tasoinen lopputulos syntyy monialaisen osaamisen luovasta 
yhteensovittamisesta. Maakunnassa ei jumiuduta olemassa 
oleviin rakenteisiin vaan vahvistetaan uuden luomisen perus-
taa.

Henkinen ja fyysinen saavutettavuus on alueemme elinehto 
ja voimavara. Kansainvälinen Varsinais-Suomi on pohjoisen 
kasvuvyöhykkeen keskeinen toimija. Varsinais-Suomessa on 
toimiva infrastruktuuri – kestävä yhdyskuntarakenne ja äly-
käs liikennejärjestelmä. Avoin, innostava ja keskusteleva Var-
sinais-Suomi on hyvä paikka asua ja toimia. Puhdas Itämeri ja 
vetovoimainen ympäristö sekä helposti lähestyttäväksi ja yh-
teistyökykyiseksi tunnistettu alue mahdollistavat toimimisen 
keskeisenä kumppanina ja yhteistyöalustana. 

Varsinais-Suomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti 
resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta, jossa avoin tieto on 
kaikkien käytössä. Maakunnassa hyödynnetään kestävästi 
luonnon- ja kulttuuriympäristön, aluerakenteen ja ihmisten 
sekä organisaatioidenkin voimavaroja yhdessä tulevaisuu-
teen tähdäten. Resursseja kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla 
Varsinais-Suomesta tulee kiertotalouden ja resurssiviisauden 
edelläkävijä ja mallialue. Toiminta yhteisten voimavarojen hy-
väksi on tapa ajatella ja kykyä nähdä kaikille osapuolille toi-
mintatavasta tuleva suuri hyöty.

Visiota toteutetaan kumppanuudella, jossa yhdessä asete-
taan tavoitetila maakunnan tulevaisuuden rakentamiseksi. Se 
tarkoittaa sitoutumista yhteiseen työhön ja yhteisiä keinoja 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntastrategia haluaa mu-
kaan varsinaissuomalaiset asukkaat, yritykset, koulutuksen 
tuottajat, järjestöt - kaikki maakunnan toimijat.

Visio voidaan saavuttaa innovatiivisessa ilmapiirissä, jossa 
on mahdollista tehdä kokeiluja ja toimia uusilla tavoilla sekä 
saa myös erehtyä ja epäonnistua menettämättä kasvojaan. 
Maakunnassa keskitytään erityisesti osallisuutta, avoimuutta, 
kohtaamista, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä parantaviin 
toimenpiteisiin.

Kumppanuus on ajattelutapa, jossa yhteinen päämäärä näh-
dään tärkeämpänä kuin yksittäinen hyöty. Jokaisella alueella 
on oma identiteettinsä ja merkityksellinen rooli kokonaisuu-
dessa, jossa merkitystä on vahvuuksien ja ominaispiirteiden 
kehittämisellä, ei lopulta enää henkisillä ja maantieteellisillä 
rajoilla.    

Varsinais-Suomessa panostetaan osallistumisen edistämiseen, 
asukaslähtöisen palvelukulttuurin kehittämiseen, hyvään uu-
distuvaan johtamiseen sekä henkilöstön osaamisen paranta-
miseen. Lähivaikuttamisesta tehdään helppoa ja innostavaa. 
Asukaslähtöisen kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta ja luo-
vuutta tuetaan ja edistetään. 



26

LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖOHJELMA

Lounais-Suomen ympäristöohjelma on Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimijoiden yhteinen 
tavoitteellinen ohjelma. Yhteistä ohjelmatyötä on tehty 1990-luvun lopulta alkaen. Edellisen oh-
jelmakauden 2010–2013 tulokset raportoitiin vuoden 2014 alussa. Arviointiin osallistui noin 150 
asiantuntijaa eri puolilta maakuntia. Uutta ohjelmakautta on suunniteltu vuoden 2013 alusta al-
kaen ja sen visiona on: ”Rikkaasta ympäristöstä voimansa ammentava ekotehokas Lounais-Suomi 
2030”.

Ympäristöohjelman seminaareihin ja työpajoihin osallistuneet toimijat ovat yhteistyössä valin-
neet viisi kehityspolkua vuoteen 2030 ja niille toiminnalliset painopisteet, joihin paneudutaan 
lähivuosina 2014–2020. (Ks. taulukko 2) Ympäristöohjelma on yksi maakuntastrategioita toteut-
tavista ohjelmista ja valmistelu on tapahtunut rinnan näiden kanssa. Vuoteen 2030 asetetuilla 
tavoitteilla pyritään vaikuttamaan muun muassa ihmisten arkivalintoihin, julkisiin hankintoihin, 
resurssiviisaan kiertotalouden kehittymiseen, ja näiden kautta luonnon ja vesien tilaan, luonnon-
varojen käyttöön, kulttuuriympäristön arvostukseen sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varau-
tumiseen. Vuosien 2014–2020 painopisteitä toteutetaan syksyllä 2014 käynnistyvän haastekam-
panjan avulla.

Ohjelman viisi kehityspolkua ovat: 

  Kestävät valinnat käyttöön

  Luonto ja kulttuuriympäristö hyvinvointia parantamaan

  Lähivedet hyvään kuntoon

  Ruokalautanen ympäristövaikuttajana

  Resurssiviisaus alueen vahvuutena

Lisää Lounais-Suomen ympäristöohjelman valmistelutyöstä voi lukea osoitteesta:  
ymparisto.lounaispaikka.fi 
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Taulukko	2:	Lounais-Suomen	ympäristöohjelman	kehityspolut	vuoteen	2030	ja	painopisteet	
vuosille	2014–2020.



Mikä on Valonian rooli kestävän kehityksen edistäjänä Varsinais-Suomessa? 
OHJELMA2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi  

vastaa tähän kysymykseen sekä listaa tavoitteita ja keinoja,  
joilla Valonia pyrkii edistämään kestävää kehitystä.

Ohjelma on työkalu, joka tukee ja täydentää kuntien kestävän kehityksen työtä.  
Se on toimeenpano-ohjelma, jonka avulla toteutetaan sekä valtion että  

alueellisen tason keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita.

Ohjelman painopisteitä vuosille 2015–2020 ovat julkinen sektori edelläkävijänä, 
vastuullinen yritystoiminta, vihreä yrittäjyys, kestävä yhdyskuntakuntarakenne, 

resurssitehokkaat ja vähähiiliset alueet, osallistuva ja vastuullinen asuminen  
sekä laajapohjainen ympäristönlukutaito.

Tavoitteet ja toimenpiteet ovat konkreettisia sekä keskittyvät toiminnan muutoksiin. 
Keskeistä ohjelmassa on yhdessä tekeminen ja kumppanuus.


