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Aisapari ry hankkeiden kestävyys 
 

Mitä kestävyys on? 
 
Kestävyyden käsite on laaja. Tavallisimmin määritelmissä kuvaillaan sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja 
taloudellinen kestävyys, jotka ovat sidoksissa toisiinsa, vaikka ovat hahmotettavissa erillisinäkin tekijöinä. 
Hanketyön kestävyyden osatekijöitä on siis näkökulmasta riippuen lukuisia: 
 

• Sosiaalinen kestävyys on myötäelämistä, yhteisöllisyyttä, lämpöä, oikeudenmukaisuutta, 
kohtaamista, inhimillisyyden ja humaaniuden huomioon ottamista kaikessa toiminnassa. 
Sosiaalisen kestävyyden mitta on ihmisten hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Hyvinvointia kuvaavat 
mm. ihmisten välinen tasa-arvoisuus, riittävä toimeentulo, turvallisuus, viihtyvyys, esteettömyys, 
perusoikeuksien toteutuminen, osallisuus ja vaikuttaminen, koulutuksen saatavuus, 
vastuullisuuteen kasvaminen, syrjäytymisvaaran väheneminen ja terveydenhuollon toimivuus. 
 

• Kestävä kulttuuri hyväksyy erilaisuudet ja kunnioittaa kaikkien ihmisten oikeuksia. Kulttuurisesti 

kestävä hanketyö vahvistaa osallisten kulttuuri-identiteettiä vaalimalla alueellisia ominaispiirteitä, 

kansanperinnettä, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisemia, rakennuksia ja elinympäristöjä, 

mutta toisaalta edistää myös erilaisten kulttuurien tuntemusta ja arvostusta. 

 

• Ekologinen kestävyys pyrkii turvaamaan maapallon säilymisen elinkelpoisena sopeuttamalla kaiken 
toiminnan maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. Ekologinen kestävyys turvaa 
biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa. Hanketyössä ekologista kestävyyttä 
voidaan lisätä esimerkiksi vähentämällä kulutusta ja edistämällä jätehierarkian toteutumista tai 
toimilla, jotka suojelevat luontoa, vähentävät ympäristökuormitusta ja säästävät luonnonvaroja. 
 

• Taloudellinen kestävyys rakentuu mahdollisimman ekologiselle mutta tehokkaalle luonnonvarojen 
kulutukselle ja hyvinvoinnin tasaiselle jakautumiselle. Elinkaariajattelu kuvaa hyvin taloudellisen 
kestävyyden perusajatusta luonnon ja elinkeinojen sopusoinnusta. Taloudellinen kestävyys liittyy 
hanketyössä mm. siihen, kuinka paljon on halua ja mahdollisuuksia panostaa ympäristöä säästäviin 
teknologisiin ratkaisuihin, ja miten käytettävissä oleva teknologia kehittyy. Toisaalta hankkeiden 
taloudellista kestävyyttä kuvaa toiminta-alueen työllisyystilanteen paraneminen ja uusien 
työpaikkojen syntyminen myös heikoimmin työllistyville. 

 
Kestävyyden sisäistäminen elämäntavaksi vaatii ymmärrystä kestävyyden eri ulottuvuuksista. Kun 
maaseutua kehitetään hanketyönä, kestävyys ja kestävät toimintatavat ovat usein hyvin arkipäiväisiä 
asioita - maalaisjärjellä tehtävää parastamista, vanhojen hyväksi havaittujen toimintojen muokkaamista 
nykymaailmaan sopiviksi. Toisinaan kehitystyö on kuitenkin aivan uutta luovaa tekemistä, jossa kestävyys ja 
sen taustatekijät on mietittävä alusta asti ensi kertaa, ja niitä on tarkennettava matkan varrella aina 
uudelleen.  
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Kestävyys hanketyössä 
 
Kestävyys hanketyössä tarkoittaa mm. parempia osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia, 
tehokkaampaa tiedottamista ja monenlaisten ympäristövaikutusten huomioimista. Toisaalta hankkeiden 
kestävän toteutuksen tavoitteena on myös tukea työn johdonmukaisuutta ja uusien kehityskohteiden 
tunnistamista. Jos hankkeen suunnittelijoilla, toteuttajilla tai arvioijilla ei ole osaamista kestävyydestä tai 
kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta, on hyvä tehdä yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa.  
 
Kestävyys ja sen arviointi hanketyössä voi kohdistua: 

• ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, yhteisöllisyyden toteutumiseen 

• maaperään, vesistöihin, ilmaan, ilmastoon ja ilmastotekijöihin, kasvillisuuteen, eläimiin ja muihin 
eliöihin sekä luonnon monimuotoisuuteen 

• yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan, aineelliseen 
omaisuuteen, kulttuuriperintöön, mukaan lukien rakennusperintö ja muinaisjäännökset 

• luonnonvarojen hyödyntämiseen, liikenteeseen, kuljetuksiin, jäte- tai vesihuoltoon, 
energiatuotantoon 

• edellä mainittujen osatekijöiden vuorovaikutukseen keskenään 
 
Hanketyön kestävyyden arviointi lyhyesti: 

• Yhteenveto kestävyyteen vaikuttavasta toiminnasta ja sen vaikutuksista 

• Perustelut arvioinnin toteuttamiselle: Miten kestävyyden arviointi toteutettiin, miksi valitulla 
tavalla ja ketkä osallistuivat 

• Taustaa kestävälle toiminnalle: Mitä aiotaan tehdä ja mihin liittyen, onko kestävyyden suhteen 
erityisesti huomioitavaa eli nykytilan kuvaus, tulevaisuuskuva ilman hanketta, hanketyön tavoitteet 
ja merkitys kestävyyden kannalta 

• Toiminnan eri vaihtoehdot, perustelut valintoihin ja ratkaisuihin, arvioidut vaikutukset / tulokset 

• Miten toimintaa seurataan, miten haitalliset vaikutukset minimoidaan, miten tuloksia arvioidaan 
kestävyyden suhteen, miten vaikutuksista ja tuloksista tiedotetaan 

 
Toiminnan kestävyyttä ja tuloksia selvitetään erilaisten tekijöiden suhteen: 

• Todennäköisyys, varmuus tai epävarmuus – Kuinka varmasti hanke vaikuttaa kestävyyteen?  

• Kesto, toistuvuus, jatkuvuus, tilapäisyys, pysyvyys – Kestävyysvaikutusten ajallinen ulottuvuus? 

• Palautuvuus, kertyvyys – Erityisesti haitallisten vaikutusten minimoinnissa tärkeää miettiä! 

• Riskit ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle tai luonnolle ja ympäristölle, myös onnettomuusriskit 
– Riskiarviointi on tärkeää kestävyydenkin näkökulmasta! 

• Ulottuvuus ja kohdentuminen, suuruus ja alueellinen laajuus – Missä määrin ja millä alueella 
vaikutukset näkyvät tai vaikuttaako esim. vain tiettyyn kasvilajiin tietyllä niityllä? 

• Osallisen väestön määrä ja laatu – Koskeeko ihan kaikkia vai esim. vain tietyn kylän työikäisiä? 

• Alueen arvo ja herkkyys, luonnon erityispiirteet, kulttuuriperintö, ympäristötekijöiden laatunormit 
tai raja-arvot – Kestävyysvaikutusten suhteen erityisesti huomioitavat asiat 

• Kansalliset, alueelliset ja kansainväliset sopimukset ja säädökset, esim. alueiden suojelumääräykset 
– Kestävyyttä edistävät taustatekijät, jotka saattavat rajoittaa hankkeen toimintaa  
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Hankkeessa on aina aluksi pohdittava, mihin kestävyystekijöihin toiminta aidosti vaikuttaa. Kun 

kestävyystekijät on tunnistettu, arvioidaan, vaikuttavatko hankkeen toimenpiteet myönteisesti tai 

kielteisesti kestävyyteen, ja ovatko vaikutukset merkittäviä vai vähäisiä. Samalla vertaillaan hankkeen eri 

toteutusvaihtoehtoja. Tavoitteena on löytää kestävyyden kannalta myönteisimmät ja haitoiltaan 

vähäisimmät ratkaisut toteutettaviksi.  

Hankkeen aikana pidetään kestävyyttä edistävät tavoitteet mielessä ja tallennetaan mahdolliset havainnot 
myönteisistä tai kielteisistä kestävyysvaikutuksista. Hankkeessa voi tulla kirjattavaksi myös uusia 
näkökohtia, joita ei suunnitteluvaiheessa ole osattu ottaa huomioon. 
Hankkeen lopuksi tarkastellaan, ovatko suunnitelman mukaiset myönteiset vaikutukset toteutuneet, ja 
onko haitat kyetty pitämään pieninä tai olemattomina. 
 
Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa toimitaan aina mahdollisimman kestävästi. Kestävyysarviointi on 
osa laadunvarmistusta ja yksi keinoista tarkastella tavoitteiden toteutumista. Hanketta tarkastellaan 
kokonaisuutena, jossa ovat mukana eri toimenpiteet, kaikki osalliset tahot ja koko vaikutusalue. 
Kestävyyden arviointiin liittyvät seikat voidaan esittää erillisenä kappaleena hankesuunnitelmassa ja -
raportoinnissa, mutta kestävyyden on oltava kiinteä osa toteutusta alusta loppuun. Kestävyys on 
luonteeltaan joustavaa: Tehtyjä ratkaisuja muutetaan, jos ilmenee selviä haittoja tai myönteiset vaikutukset 
uhkaavat jäädä toteutumatta. Parhaimmillaan järjestelmällinen kestävyyden ennalta-arviointi selkeyttää 
työskentelyä sekä vähentää turhaa tekemistä ja päällekkäisyyksiä. 
 
Hankkeen kestävyyden arviointi jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää. Arvioinnin tulokset voivat sellaisenaan 
toimia perusteluna hankkeen hankinnan tai toiminnan toteuttamiselle. Kestävyyden arviointi sisältää 
kuvauksen nykytilasta ennen hankkeen toteuttamista, arvion tilanteesta, jos hanketta ei toteuteta, ja mihin 
hanke erityisesti vaikuttaa. Arviointi tehdään keskeisistä ratkaisu- ja valintatilanteista – Mitä sellaista 
voidaan valita tai toteuttaa, joka vaikuttaa kestävyyteen? Suunnitelmassa määritellään lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä mahdolliset haitalliset ja tavoitellut myönteiset kestävyysvaikutukset sekä kestävyyden kannalta 
epävarmat tekijät. Mahdollisuuksien mukaan on esitettävä, kuinka ehkäistään, vähennetään tai poistetaan 
haitalliset kestävyysvaikutukset ja kuinka vahvistetaan kestävyyttä. 
 
Suunnitelmaan kirjataan ne näkökulmat, joihin hankkeen aikana ja tulosten arvioinnissa erityisesti 
keskitytään: 
 

• Mitä kestävyystekijöitä seurataan? 

• Mitä laadullisia tai määrällisiä mittareita käytetään? 

• Mihin tiedot kerätään 

• Miten tietoja hyödynnetään? 

• Kuka arvioi kestävyysvaikutukset?

Kestävässä hankkeessa tiedotus hoidetaan suunnitelmallisesti. Hyvällä tiedottamisella osalliset voidaan 
sitouttaa mukaan aina suunnittelusta loppuarviointiin asti. Tiedotteet, palautelomakkeet, yleisötilaisuudet 
ja yhteistyötahojen kokoukset ovat keskeisiä hanketiedottamisen välineitä. Eri vaiheissa kerätään 
mielipiteitä ja ideoita toimenpiteistä, tavoitteista ja tuloksista myös kestävyysnäkökulma huomioiden.  
 
Hankkeiden suunnitelman, toiminnan ja tulosten kestävyysvaikutuksia arvioitaessa käytetään 
johdonmukaisesti yhtenäisiä mittareita. Arviointia toki kohdennetaan erilaisten hankkeiden toimintaa 
vastaavaksi. Myönteiset kestävyysvaikutukset ovat merkittäviä, jos toiminta ratkaisee oleellisen kestävyyttä 
heikentävän ongelman, jos vaikutukset kohdistuvat erityisen arvokkaaseen tavoitteeseen tai jos 
toteutuksen avulla päästään raja-arvoja ja normeja parempaan tulokseen. Kestävyyttä voidaan kuvailla 
vaikutusten ominaisuuksilla, vertailemalla nykytilaa ja tavoitetilaa, vertailemalla tavoitetta normeihin tai 
raja-arvoihin, esittämällä miten kestävyyteen vaikutetaan tai arvioimalla vaikutusten merkittävyyttä.  


