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Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle
kehitykselle
• Tampereen periaatteellisena kestävän kehityksen ohjelmana on
keväästä 2007 alkaen toiminut kaupunginvaltuuston päätöksen
mukaisesti Aalborgin sitoumukset
– eurooppalaisten kaupunkien ja kuntien yhteinen kestävän
kehityksen asiakirja
– kaupungit asettavat tavoitteita asiakirjassa mainittujen kestävän
kehityksen teemojen edistämiseksi ja sitoutuvat ottamaan
kestävän kehityksen osaksi kaupungin kehittämistä
– edistävät kestävän kehityksen huomioon ottamista
kaupunkistrategiaa ja strategisia tavoitteita laadittaessa
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Aalborgin sitoumusten 10 teemaa
• Hallinto (osallistuvan demokratian lisääminen, yhteistyö naapurikuntien kanssa)
• Johtaminen kohti kestävää kehitystä (johtamismallin kehittäminen tavoitteiden
asettamisesta toteutukseen ja arviointiin)
• Yhteiset luonnonvarat (energian ja veden tehokas käyttö sekä luonnon
monimuotoisuuden, maaperän ja ilman suojelu)
• Vastuullinen kulutus ja elämäntapavalinnat (jätteen synnyn välttäminen, tehokas
jätehuolto, energiansäästö, kestävät hankinnat)
• Suunnittelu (kaupunkisuunnittelu, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan,
talouteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat)
• Parempi liikkuvuus, vähemmän liikennettä (kestävien liikenneratkaisujen
edistäminen)
• Paikallinen toiminta terveyden puolesta (kuntalaisten terveyden edistäminen)
• Vahva ja kestävä paikallinen talous (paikallisen työllisyyden lisääminen ja yritysten
perustamisen tukeminen, hyvien yrityskäytäntöjen edistäminen)
• Sosiaalinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus (avoimen ja kannustavan yhteisön
turvaaminen, köyhyyden ehkäiseminen, turvallisuuden parantaminen)
• Paikallisesta maailmanlaajuiseen (maailmanlaajuisen vastuumme kantaminen,
ilmastonmuutoksen lieventäminen, kansainvälinen yhteistyö)
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Kaupunkistrategia ohjaa kehityksen kestävyyttä
• Sitoumusten teemoista valitaan joka neljäs vuosi Tampereen
kehittämisen kannalta tärkeimmät kun laaditaan uusi
kaupunkistrategia
– valtuutetut valitsevat mielestään tärkeimmät teemat
– taustana valinnalle Aalborgin sitoumusten peruskartoitus sekä
kestävän kehityksen indikaattoreiden kehitys
• Tärkeimpinä pidetyt teemat kaupunkistrategiaan
– valituista teemoista muokataan valtuustokaudelle tavoite tai
useampia tavoitteita
• Sitoumuksista johdetuille valtuustokauden tavoitteille laaditaan
vuositavoitteet
• Palvelustrategiat konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia kunkin
ydinprosessin osalta, tuotantostrategiat toimeenpanevat
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Lasten ja nuorten kasvun tukemisen
palvelustrategia 2010-2013 (hyv. 24.9.2009)
Tampere Virtaa –
kaupunkistrategia

Lasten ja nuorten kasvun tukemisen palvelustrategia

Painopiste eheässä
kaupunkirakenteessa
ja ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä

Päämäärä 2020

Tavoite 2013

Kasvatus ja koulutus ovat
keskeisiä tekijöitä
kestävässä kehityksessä ja
ilmastonmuutoksen
vastaisessa työssä.

13. Tavoitteena on
tarjota
opetuksessa
mahdollisuudet
ympäristöä
säästävään
elämäntapaan ja
vastuun
kantamiseen
ympäristöstä.

13.1 YK:n kestävää kehitystä
edistävän koulutuksen
vuosikymmenen
tavoitteet on otettu
huomioon
varhaiskasvatuksessa
sekä esi- ja
perusopetuksessa
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•

Toimenpiteet ja niiden
toteutuminen
varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen
tuotantostrategiassa
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Kestävän kehityksen edistäminen käytännössä
• Kestävän kehityksen teemat
– valitaan kaupungille noin kahden vuoden välein
– liittyvät kaupunkistrategian kestävää kehitystä edistäviin
tavoitteisiin
• Yksiköihin nimetyt kestävän kehityksen vastaavat
– välittävät tietoa ja kehittävät valittuihin teemoihin liittyen
yksikkönsä jokapäiväistä toimintaa pyrkien saamaan aikaan
pysyviä muutoksia yksikön toimintatavoissa
– muodostavat toisiaan tukevan verkoston
• Koulutus, tiedotus, neuvonta
– koulutusta valituista teemoista kestävän kehityksen vastaaville
sekä kaupungin koko henkilöstölle
– keke-vastaavien jakelulistalta ajankohtaista tietoa ja vinkkejä
– muiden tuottamat neuvontapalvelut

TAMPEREEN

KAUPUNKI

6

Kestävän kehityksen käytännöt päivähoidossa
• Palvelualueiden keke-vastaavat ja yksiköiden keke-yhdyshenkilöt
• Keke-vastaavien työryhmä
• Keke-iltapäivät
• Auditoinnit
• Alueiden omaa toimintaa
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Päivähoidon tukipalvelut
• Kestävän kehityksen suunnittelijan tuki
• Luontokoulu Korento
• Luontokoulupäivät
• Vihreä lippu -tuki
• Vierailut, teemapäivät ja henkilökunnan
koulutukset

• Ympäristötietokeskus Moreenia
• Neuvontaa
• Näyttely

• Uutena tulossa 4V-hankkeen kestävän
kehityksen käsikirjat
• Käyttöön syksyllä 2011
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Kiitos!
Lisätietoja kestävän kehityksen edistämisestä Tampereen
kaupungilla: www.tampere.fi/kestavakehitys
Sanna Mari Huikuri
Kestävän kehityksen suunnittelija
Tampereen kaupunki
Kaupunkikehitysryhmä, Kestävä yhdyskunta –yksikkö
sanna.m.huikuri@tampere.fi, p. 050 432 4022
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