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TAVOITTEENA: 
− Edistää viheralan hankkeissa: 

o luonnon monimuotoisuutta 
o ympäristönsuojelua 
o kiertotaloutta 
o ympäristövastuullisuutta 
o yhteiskuntavastuullisuutta 
o yhteisöllisyyttä  
o osallisuutta 
o kulttuuriperinnön tunnistamista, tunnustamista, säilyttämistä ja hoitoa 
o eko- ja kustannustehokkuutta. 

− Kuvata aiemmin laaditun viherhankkeiden prosessikuvausten (KESY1) ja kestävän 
ympäristörakentamisen toimintamallin (KESY2) pohjalle kuvaus, miten eri työvaiheet pitäisi 
toteuttaa, jotta hanke olisi KESYn mukainen. Kuvauksessa huomioidaan myös KESY2-
hankkeen työpajoissa kootut ideat. 

− Kirjata auki toimenpiteet, joilla "normi" työskentely "muutetaan" KESYn mukaiseksi.  
− Tarkastella toimenpiteitä neljästä näkökohdasta: 1) ekologisesta, 2) eettisestä ja sosiaalisesta, 

3) kulttuurisesta ja 4) taloudellisesta näkökohdasta. Katso näkökohtien tarkemmat sisällöt 
oheisesta liitteestä. 

− Listata olemassa olevat aputyökalut (lait, oppaat, ohjeet, muistilistat, tarkastuslistat, 
lomakepohjat, laskurit, mittarit yms.), joita hyödyntäen työtehtävä toteutetaan KESYn 
mukaisesti. 

− Ehdottaa tarvittaessa olemassa olevien aputyökalujen täydentämistä/ korjaamista KESY-
näkökulmat huomioiden. 

− Ideoida uusia aputyökaluja KESY-näkökulmien toteuttamiseen. 
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LIITE 
 
EKOLOGISESTI KESTÄVÄ KEHITYS: Toimenpiteet, joilla varmistetaan biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen 
ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Keskeistä 
on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen mukaan ympäristön tilan heikkenemistä 
estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen 
toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset. Muita tärkeitä periaatteita ovat 
haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Lisäksi 
haittojen kustannukset peritään mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta. (Lähde: 
Ympäristöministeriö http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys)  
 
EETTISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ KEHITYS: Toimenpiteet, joilla varmistetaan 
hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Yhä jatkuva väestönkasvu, 
köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen 
järjestäminen ovat maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden haasteita, joilla on merkittäviä 
vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Kestävään kehitykseen vaikuttaa 
olennaisesti se, kuinka taloudellinen ja muu yhteiskunnan kehitys edistää maan asukkaiden 
hyvinvointia. Kansalaisten perushyvinvointi on yksi tärkeä edellytys ekologisen kestävyyden 
edistämiselle ja sen yhteiskunnalliselle hyväksyttävyydelle. (Lähde: Ympäristöministeriö 
http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys) 
 
KULTTUURISESTI KESTÄVÄ KEHITYS: Toimenpiteet, joilla vahvistetaan kulttuuri-
identiteettiä sekä lisätään erilaisten kulttuurien tuntemusta ja arvostusta. Se edistää 
ihmisten ja alueiden hyvinvointia sekä mahdollistaa eri kulttuurien säilymisen ja 
kehittymisen. Vaalimalla alueellisia ominaispiirteitä, kuten kansanperinnettä, maisemaa ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja elinympäristöjä, voidaan edistää kulttuurisesti 
kestävää kehitystä. Kulttuurin määritelmä on moninainen, sillä siihen kuuluu sekä aineellisia kuin 
aineettomiakin asioita. Kestävä kulttuuri ei ole pysähtynyt vaan elää ja muuttuu 
vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristön kanssa. Kestävässä kulttuurissa hyväksytään 
ihmisten erilaisuus, kunnioitetaan jokaisen oikeuksia ja perustavanlaatuisia vapauksia. 
(Lähde: Ympäristöministeriö http://www.ym.fi/fi-
fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys) 
 
TALOUDELLISESTI KESTÄVÄ KEHITYS: Toimenpiteet, joilla varmistetaan sisällöltään ja 
laadultaan tasapainoinen kasvu, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai 
varantojen hävittämiseen. Pitkäjänteinen talouspolitiikka luo otolliset olosuhteet kansallisen 
hyvinvoinnin vaalimiselle ja lisäämiselle. Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös 
kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita, kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia 
sosiaaliturva- ja terveysmenoja. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalista 
kestävyyttä vaalivat mekanismit taas auttavat osaltaan lievittämään niitä vaikeuksia, joita nopeasti 
muuttuvassa maailmantaloudessa voi syntyä. (Lähde: Suomen YK-liitto 
http://www.ykliitto.fi/yk70v/kulttuurinen)  
 

 Ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon 
päätöksenteossa ja toiminnassa. 
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TYÖPAJATYÖSKENTELYN YLEISET OHJEET: 
1. KATSOKAA TULEVAISUUTEEN – ÄLKÄÄ KUVATKO NYKYTILANNETTA! 
2. TOIMIKAA RIPEÄSTI – ÄLKÄÄ JÄÄKÖ VATVOMAAN SAMAA KOHTAA! 
3. KUN EHDOTUS ON HUONO, IDEOIKAA TILALLE UUTTA JA PAREMPAA! 
4. ÄLKÄÄ PIILOTTAKO KYNTTILÄÄ VAKAN ALLA – KERTOKAA TIEDOSSANNE OLEVISTA 

HYVISTÄ KESY-KÄYTÄNTEISTÄ JA TYÖKALUISTA! 
5. VAIKUTTAKAA – TYÖSTETÄÄN YHDESSÄ ALALLE KESY-TOIMINTATAPA! 
 
 
TYÖPAJARYHMIEN OHJEET: 
1. Työpajassa on neljä (4) työpajaryhmää: 

− Ryhmä 1: Vihertöiden (suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito) tilaaminen ja valvonta 
− Ryhmä 2: Viheralueiden suunnittelu 
− Ryhmä 3: Viheralueiden rakentaminen 
− Ryhmä 4: Viheralueiden kunnossapito 

2. Työpajaryhmiin on ilmoittauduttu etukäteen. 
3. Kukin työpajaryhmä jaetaan kolmeen 2-4 hengen pienryhmään:  

− Pienryhmät: 1A, 1B, 1C 
− Pienryhmät: 2A, 2B, 2C  
− Pienryhmät: 3A, 3B, 3C  
− Pienryhmät: 4A, 4B, 4C  

4. Kukin työpajaryhmä (ryhmät 1-4) saa käsiteltäväksi omaa toimenkuvaansa käsittelevät taulukot 
(4 kpl), joissa on kuvattu toimenkuvaan kuuluvia KESY-työtehtäviä viherhankkeen eri vaiheissa 
(tilaamis-/hankintavaiheessa, suunnitteluvaiheessa, rakentamisvaiheessa ja 
kunnossapitovaiheessa). Lisäksi annetaan myös yksi taulukko, jossa on kuvattu KESY-
työtehtäviä, joilla edistetään yleisesti alan kehittämistä. 

5. Kukin pienryhmä (A-C) käsittelee vuorollaan oman työpajaryhmän käsittelyssä olevaa 
taulukkomateriaalia jatkaen siitä, mihin edellinen pienryhmä on päässyt. Kunkin pienryhmän 
työskentelysessio yhtä taulukkomateriaalia kohti kestää 20 minuuttia, jonka jälkeen 
kommentoidut taulukot siirretään seuraavalle pienryhmälle jatkotyöstettäväksi. Tämä 
työskentelyvaihe kestää kokonaisuudessaan noin 60 minuuttia. Työpajan vetäjä ohjeistaa 
vaihdot tarkemmin työpajassa.  

6. Pienryhmätyöskentelyn päätteeksi pidetään kahvi-/teetauko n. 15 minuuttia 
7. Tauon jälkeen pienryhmät yhdistyvät uudelleen työpajaryhmiksi, jossa tehdään yhteenveto 

seuraavista asioista: 
− Millaisia aputyökaluja (työohjeita, oppaita, tarkastus-/muistilistoja, lomakepohjia, 

laskureita, mittareita tms.) tarvitaan oman toimenkuvan mukaisissa työtehtävissä, jotta 
KESY:n mukainen työskentely olisi helpompaa? Kuvatkaa tarkemmin myös, mitä 
työkalujen sisältö pitäisi olla. 

− Miten työkalut pitäisi toteuttaa (painotuotteena, ladattavana tiedostona, sähköisenä 
lomakkeena tms.) 

− Mitkä työkalut pitäisi olla vapaasti kaikkien saatavilla ja mitkä työkalut voisivat olla 
maksullisia palveluita? 

− Mitä muita KESY-ideoita syntyi materiaalia läpikäytäessä? 
8. Tämä työskentelyvaihe kestää kokonaisuudessaan noin 40 minuuttia. 
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TAULUKKOMATERIAALIN KÄSITTELYOHJEET: 
1. Kirjatkaa kunkin taulukon alkuun työpajaryhmänne jäsenten nimet. 
2. Yliviivatkaa ehdotukset, jotka eivät mielestänne ole tarpeellisia ja voidaan poistaa. 
3. Kirjatkaa huonojen ehdotusten kohdalle uusi ja parempi ehdotus. 
4. Jos jokin työtehtävä sisältyy, jonkin jo mainitun työtehtävän sisälle, merkitkää se näkyviin. 
5. Merkitkää kysymysmerkillä (?) kohdat, joiden sisältö jää epäselväksi. 
6. Kirjatkaa lisäehdotukset ja täydennykset selkeällä käsialalla. 
7. Jos merkinnät eivät mahdu taulukkoon, jatkakaa kirjaamista paperin tyhjälle puolelle. Merkitkää 

näkyviin työtehtävän numero, johon kirjaus liittyy. 
8. Kootkaa yhteenveto aputyökaluihin liittyen napakaksi tiivistelmäksi fläppitaululle. 
 


