
Kuntakohtaisen
vähähiilisyystrategian  &
toimenpidesuunnitelman
laatiminen  

Ilmastotyö 
osaksi kunnan arkea

Itä-Lappi



Jotta ilmastotyöstä tulee osa kunnan arkea, on ymmärrettävä miksi se on tärkeää,
mitä seon ja mikä sen merkitys on kunnan imagolle ja taloudelle.

Kunnan ilmastotyön merkitys



Mitä ilmastotyö merkitsee kunnassasi?
Mistä päästöjä syntyy?
Mistä löytyy potentiaalia päästöjen
vähentämiseen?
Mitä keinoja on päästövähennysten
toteuttamiseen?
Millaisia sopeutumistoimia tarvitaan? 

1.
2.
3.

4.

5.

Tavoitteellisella ja tuloksellisella ilmastotyöllä on kiire. 
 Jotta kuntasi ilmastotyö on vaikuttavaa, tunnista:



toiminnot kiinteistöt ja

maankäyttö

liikkuminen

Ilmasto-
työn
merkitys

luontoympäristö 
kunnan koko ja asukasmäärä
yhdyskunta- ja elinkeinorakenne 
kuntaorganisaation rakenne
tytäryhtiöineen ja osakkuuksineen
mahdollisuudet kumppanuuksiin 
poliittinen tahtotila

Ilmastotyön merkityksen sisäistäminen ja ilmastotyön
hallinta edellyttää kokonaisuuden näkemistä.
Ilmastotyötä tehdään aina  paikallisista olosuhteista
lähtien. 

Ilmastotyön tekemiseen ja sen painopisteisiin
vaikuttaa:

Kaikki kaaviossa esitetyt osa-alueet ovat sidoksissa
toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa välillisesti.  Kunnan
ilmastotyötä voi lähteä tekemään mistä tahansa osa-
alueen kautta, mutta vaikuttava ja taloudellinen
ilmastotyö on kokonaisuuden hallintaa.
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Ilmaston muuttuminen ja muutokset
kansallisessa ja kansäinvälisessä
toimintaympäristössä vaikuttavat
kuntaasi. 

MIKSI? MILLÄ TAVALLA? 
PESTEL- ANALYYSI AUTTAA HAHMOTTAAMAAN
TOIMINTAYMPÄRISTÖN VAIKUTUKSIA KUNNAN
ILMASTOTYÖHÖN



PESTEL- analyysityökalu

ympäristötekijöiden vaikutuksen

arviointiin.

Toiminta-
ympäristön
analyysi

Suomi hiilineutraali 2035 ja  pyrkii
ensimmäiseksi fossiilivapaaksi
yhteiskunnaksi.
 Eu hiilineutraali maanosa 2050:
Green deal.
hiilidioksidipäästöjen pudottaminen
45 % vuoden 2010 tasosta.

digitaaliset sovellukset 
energia- ja materiaalitehokkuuden
parantaminen
prosessien ja koneiden sähköistäminen
energiankulutusjoustoteknologiat
sivuvirtojen hyödyntäminen
hukkalämmön hyödyntäminen

kestävään kehitykseen ja
innovaatiotoimintaan suunnataan
rahoitusta (ehtona usein sitoutuminen
päästövähennyksiin)
energiaverotus muuttuu vuonna 2022
pankkien vihreä rahoitus

etätöiden lisääntyminen
kestävien valintojen lisääntyminen
kasviruoan kulutuksen lisääntyminen
kertakäyttökulttuurin vähentyminen
kierrätyksen lisääntyminen

Millaiset vaikutuksia on mm. ympäristölain-
säädännöllä, ilmastonmuutoksella, ihmisten
suhtautumisessa vastuullisuuteen tai
jätteiden käsittelyyn?

ilmastonmuutos näkyy konkreettisilla
tavoilla
Suomen kiertotalouden strateginen
ohjelma käynnissä
biodiversiteetin heikkeneminen

Millaiset vaikutuksia meihin on  mm. työvoima-
lainsäädännöllä, kilpailulainsäädännöllä,
 uusien lakien ja asetusten toimeenpanolla?

maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu
ilmastolain uudistustyö käynnissä
laki puhtaista ajoneuvohankinnoista
hankintalaki uudistuu;
hankintakriteeriksi hiili- ja
ympäristöjalanjälki
vaatimus kunnan
ilmastosuunnitelmasta

Millaiset poliittiset päätökset vaikuttavat
toimintaan tällä hetkellä?

P poliittinen ympäristö

Millaiset vaikutukset on teknologian
kehityksellä ja käyttöönotolla? 

T teknologinen ympäristö

Tilanne mm. suhdanne-markkinoiden,
rahoitusmarkkinoiden ja korkotaso osalta?

E ekonominen ympäristö

Tilanne ja näkymät  kulutuskäyttäytymisen,
kuluttajatrendien, elämäntyylin osalta ja
esimerkiksi työhön liittyvien asenteiden ja
ajankäytön suhteen?

S sosiokulttuurinen
ympäristö

E ekologinen ympäristö L lainsäädännöllinen
ympäristö

Mihin osa-alueista voidaan vaikuttaa?

Mikä on toiminnan kannalta tärkeää?

Miten vaikuttaviin osa-alueisiin voidaan

varautua?

Millä ei ole vaikutusta toimintaan nyt, eikä

tulevaisuudessa?

Lisääkö jokin kunnan vetovoimaa vai

heikentääkö?

KUNNAN ILMASTOTYÖN TAUSTATEKIJÄT



Kartoita tärkeimmät 
päästövähennyskohteet &
varautusmistarpeet

# 1

Selvitä kuntasi suurimmat
päästöjen lähteet sekä Suomen
hiilineutraaliustavoitteiden osalta
kriittiset päästövähennystarpeet.

Kunnan suurimmat päästölähteet
HINKU- päästölakentatietojen
pohjalta. 
Miten Suomen
hiilineutraaliustavoitteiden
täyttäminen vaikuttaa
yhteiskuntaan?

# 2

Tunnista oman kunnan
eritysipiirteet.

Estääkö joku erityispiirre
päästöjen vähentämisen tietyllä
osa-alueella tai tietyn tavan
vähentää päästöjä? Mihin kunta
voi itse vaikuttaa?

# 3 

Tunnista tärkeimmät riskit  &
mahdollisuudet &
sopeutumistarpeet.

Mihin toimiin on ryhdyttävä
ilmastonmuutokseen
sopeutumiseksi? Millaisia riskejä
ilmastonmuutos ja
hiilineutraaliustavoitteiden
toimeenpano synnyttää kunnan
toimintaan? Ja mitä 
mahdollisuuksi se synnyttää?

Strategiset linjaukset, 
toimenpiteiden
suunnittelu 
& jalkauttaminen

# 4

Parhaimmillaan kunnan ilmastotyö on
päättäjien, kuntalaisten & alueen
yritysten yhteinen asia. Ilmastotyön
linjauksia ja tavoitteita on tärkeä laatia
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

Miten ilmastotyö tuodaan 
esiin eri sidosyhmille? Millaista
yhteistyötä voidaan tehdä 
alueen toimijoiden kanssa?
Tarvitaanko ilmastotyöryhmä?

# 5

Vie osaksi kuntastrategiaa &
päätä toimenpiteet. Yhteinen
tahtotila toimii selkänojana
päätöksenteolle.

Millä tavalla ilmastyö näkyy
muissa strategisissa
painopisteissä?
Voiko ilmastotyö tai joku osa siitä,
olla strateginen painopiste?
Mitkä ovat tärkeimmät
toimepiteet?

# 6 

Resursoi ja vastuuta toiminta.
Viesti ilmastotyöstä ja seuraa
toimenpiteiden etenemistä.

Missä työryhmissä tai
toimielimissä toimepiteiden
etenemistä seurataan? Miten
toimenpiteistä & ilmastoasioista
viestitään & kenelle?

Kunnan ilmastotyö käyntiin



42,7 % maatalous
16,8 % tieliikenne
15,9 % työkoneet

5,4 % muu lämmitys
4,9 % öljylämmitys

24,4 % työkoneet
20,8 % maatalous
13,9 % tieliikenne

12,7 % sähkölämmitys
8,1 % kulutussähkö

24,1 %  tieliikenne
14,9 %  maatalous
13,2 %  työkoneet

12,9 %  kaukolämpö
7,1 %  kulutussähkö

32,3 % maatalous
22,4 % työkoneet
15,3 % tieliikenne

6,5 % kaukolämpö
5,1 % öljylämmitys

41 %    työkoneet
32,3 % maatalous
9,9 %   tieliikenne

4,0 % öljylämmitys
3,6 % muu lämmitys

Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski

TOP 3

Itä-Lapin kuntien suurimmat
päästölähteet ovat yhteneväiset; 
TOP 3 tieliikenne, työkoneet ja
maatalous.
Olisiko tässä yhteistyön paikka?

# 1 Itä-Lapin kuntien suurimmat päästöt
Hinku-päästölakennan mukaan

Mihin kunta voi vaikuttaa suoraan ja mihin välillisesti?

maatalouskoneet, metsäkoneet, kaivuutyökoneet,
tietyökoneet, moottorikelkat, agrikaatit yms.

Työkoneet osion päästöihin lasketaan: 

Päästölaskelma perustuu osittain työkoneiden rekisteröityyn
määrään , mutta esimerkiksi metsätyökoneiden osalta
päästöt lasketaan suhteutettuna koko Suomen
metsäkoneiden määrää ja metsien pinta-alaan. Metsien
pinta-alasta vähennetään suojelualueet ja kansallispuistot.
llisiin konemääriin. 

rekisteröidyt autot ja niillä ajetut
kilometrit (auton viimeisimmän
katsastuksen ajokilometrien mukaan). 

Tieliikenne määritetään Traficomin
tilastotietojen perusteella: 

Arvioitu läpiajoliikenne vähennetään
päästöjen osalta.

eläinmäärät ja eläinlajiin sidonnaiset päästöt; naudat, lampaat, porot
yms.
lannankäsittely (eläinmäärään sidottuna)
viljelyalat, huomioituna viljelyalojen tyyppi eli onko pelto turvepohjaista
vai kivennäismaata ( turvemaiden päästöt suuremmat)
keinolannoitus
maanmuokkaus
kalkitus

Maatalous (tiedot Tilastokeskuksesta):

Lisätietoa päästölaskennasta:
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi
Katso myös liite 1 Hinku-päästöt Itä-Lappi



Poliittiset linjaukset

Millaisia linjauksia päättäjät ovat tehneet uusiutuvan
energian määrän- ja tavan lisäämiseen?

Päätökset kaukolämmön tuotantoon ja sen
kehittämiseen liittyen.

Vaikuutavatko tehdyt päätökset päästöjä
vähentävästi vai lisäävätkö ne päästöjen
muodostumista?

# 2 Kunnan ominaispiirteet

Kunnan maapohja

Suoalueiden määrä
Metsien määrä
Maatalousmaiden määrä
Vesistöjen määrä

Kasvilajisto
Eläinlajisto

Kunnan elinkeinorakenteen vaikutus

Kunnan omistamat yhtiöt ja niiden
päästövähennystoimenpiteiden edistäminen.
Omistaako kunta metsiä?
Kuka omistaa kunnan alueella olevat metsät?
Minkä tyyppistä maataloutta kunnan aluueella harjoitetaan?
Millaista teollista toimintaa kunnan alueella on?
Muu yritystoiminta kunnan alueella?
Kuinka moni yritys kunnan alueella tähtää
päästövähennystoimiin?

Mihin kunta voi vaikuttaa suoraan? 
Mihin ei voi vaikuttaa? 
Estääkö joku erityispiirre päästöjen vähentämisen tietyllä osa-
alueella tai tietyn tavan vähentää päästöjä?
Millä tavalla kunta voi auttaa alueensa toimijoita?
Millä tavalla toimijat voivat edistää alueen ilmastotyötä? 

Soiden ennallistaminen
Suojelumetsät

Vesistöjen suojelu ja 
ennallistaminen
Uhanalaisten lajien suojelu
Vieraslajien hävittäminen

Kunnan alueella toimivat

Asukasmäärä ja ikärakenne
Järjestöt ja yhdistykset
Oppilaitokset
Matkailijat
Mökkiläiset
Muut toimijat?

Tunnista kuntasi eritysipiirteet päästöjen syntymisen ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta.



Huolellinen suunnittelu
mahdollistaa sopeutumistoimien
onnistumisen ja muutosten
luomien mahdollisuuksien
hyödyntämisen.

Mitkä ovat alueen merkittävimmät sää- ja ilmastoriskit ? 
Miten sää- ja ilmastoriskeihin tulee varautua?

Millaisia taloudellisia investointeja sopeutumistoimet vaativat?
Onko varauduttava riskien toteutumisen kustannuksiin?
Millä tavalla riskien toteutumista voidaan estää? 
Miten niiden toteutumiseen voidaan varautua?
Miten kunta voi auttaa alueen toimijoita riskeihin sopeutumisessa tai
niihin varautumisessa?

Onko soputumistoimet tai riskit sellaisia, jotka vaativat linjauksia
kunnan strategiaan ja vaikuttavat ilmastotyön tavoitteisiin?

# 3 
Tunnista tärkeimmät riskit & 
mahdollisuudet &
sopeutumistarpeet



Ilmastonmuutoksen riskit & mahdollisuudet
Arktinen alue lämpenee ilmastonmuutoksen myötä nopeimmalla tahdilla maailmassa. Lämpeneminen on voimakkainta Pohjois-Suomessa. Vaikka
ilmaston muutoksen hillintätoimia tehdään, pysyviä muutoksia on jo tapahtunut, ja vaikutukset tulevat jatkossa voimistumaan. 
Ilmaston muuttumiseen ja äärimmäisten sääilmiöiden riskeihin on varauduttava ja sopeuduttava.Tässä on listattuna ilmastonmuutokseen liittyvä
riskejä ja mahdollisuuksia lappilaisiin elinkeinoihin liittyen. 

Matkailuelinkeino ja luonnon virkistyskäyttö ovat
hyvin riippuvaisia ilmastosta ja luonnonolosuhteista
Lumivarmuus vähenee etenkin Etelä-Suomessa
Lumiolosuhteet vaihtelevat ja lumen tulo voi
viivästyä Pohjois-Suomessa
Leväkukintojen yleistyminen vesien lämpenemisen
takia haasteena kesämatkailussa

Kesämatkailukausi ja -virkistyskausi pitenevät
Vesistöjen lämpötila nousee
Pohjois-Suomen talvimatkailun vetovoiman kasvu,
kun lumitilanne Etelä-Suomessa ja Keski-
Euroopassa heikkenee

Riskit 

Mahdollisuudet

Matkailu

Happipitoisuus vesissä pienenee
Lohikalojen poikastuotanto kärsii
Lohikalojen merkitys saaliina vähenee
(riippuvainen istutusten määrästä)
Särkikalojen määrä kasvaa
Kalanviljelyssä lämpimät kesät voivat aiheuttaa
tuotantokatkoksia, kasvun hidastumista ja laadun
huononemista
Kalojen hoito viljelyssä vaikeutuu
Pilkkimisen ja jäänalta kalastamisen aika lyhenee
Tuulisuus ja myrkyt lisääntyvät ja kasvattavat
aallokkoja

Lämpimän veden lajit levittäytyvät pohjoiseen päin
Kalojen kasvu lisääntyy
Kalojen nuoruusvaiheet hyötyvät vesien
lämpenemisestä
Saaliit kasvavat
Vesien lämpeneminen lisää kalanviljelylaitosten
tuotantoa
Pidempi sulanveden kausi lisää uistinkalastuksen
mahdollisuutta

Riskit 

Mahdollisuudet

Kalatalous

Pienpetokannat kasvavat lisäten petopainetta
sekä loisten ja taudinaiheuttajien esiintymistä
Lumisuuden väheneminen ja hankien
laadullinen heikentyminen huonontavat
metsäkanalintujen talvehtimismenestystä
Talven pituuden muutos altistaa talvivärin
omaavat riistaeläimet ylimääräiselle
petopaineelle

Pienriista- ja pikkunisäkäskannat vakaantuvat ja
runsaudenvaihtelut tasaantuvat
Petojen paine vaihtoehtoiseen ravintoon, kuten
riistalintuihin, vähenee
Talvehtivat vesilinnut hyötyvät leudoista talvista
Aikaisin saapuvat muuttolinnut hyötyvät maa-
ja vesialueiden aikaisemmasta vapautumisesta
lumen alta
Hirvieläimet hyötyvät vähenevästä
lumipeitteestä
Kasvu- ja lisääntymiskauden piteneminen
edistävät poikasten kehittymistä ja talviaikaista
elossa säilymistä parantuvan syyskunnon
myötä

Riskit 

Mahdollisuudet

Riistatalous

Lumiolosuhteet vaikeutuvat
Talven ajan jäätymis-sulamissykli tihentyy;
lumipeitteeseen muodostuu pakastumisen jälkeen kovia
kerroksia tai vesi voi läpäistä ohuehkon lumikerroksen ja
jäätyä maanpintaan, jolloin jäkälä ja muu kasvillisuus
jäävät jääkuoren alle tai kokonaan jään sisään. 
Laitumet heikentyvät
Porojen kilpailu ravinnosta kiihtyy
Porojen ravinnon laatu ja saatavuus heikkenee;
vasantuotanto alenee.
Alkutalven säävaihtelut ja talviset vesisateet lisäävät
riskiä homeen muodostumiseen kasvipeitteeseen
Lämpötilan nousu lisää hyönteisten määrää, joka
aiheuttaa poroille stressiä
Ilmaston lämpeneminen lisää loisten ja
taudinaiheuttajien esiintymistä
Metsäpaloriskit lisääntyvät ja suurpalojen
todennäköisyys kasvaa

Varhainen kevään tulo helpottaa ravinnonsaantia ja
parantaa porojen kuntoa ja lisää tuottavuutta
Kesän kuivuusjaksot vähentävät hyönteisten määrää ja
siten niiden poroille aiheuttamaa stressiä
Luppo- ja jäkälälaidunten kunto paranee, ne uusiutuvat
nopeammin ja uusia laitumia tulee lisää
Kasvukauden piteneminen ja lämpeneminen lisäävät
kasvibiomassan tuotantoa (myös sienten), mikä johtaa
parempiin teuras- ja talvehtimiskuntoihin

Riskit 

Mahdollisuudet

Porotalous

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö,  Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia.



Ilmastonmuutoksen riskit & mahdollisuudet

Ravinteiden huuhtoutumisriski kasvaa
Tuulituhoriski kasvaa, ja puiden ankkuroituminen maahan heikkenee roudan
vähetessä
Ilmansaasteiden (otsoni) ja UV-säteilyn yhdysvaikutukset ekosysteemeihin
vahvistuvat ilmastomuutoksen myötä
Hyönteistuhot; tuhohyönteisten kannat kasvavat ja levinneisyysalue laajentuu
pohjoisemmaksi
Myrskyjen aiheuttamat metsätuhot
Mahdollinen vähentynyt routa vaikeuttaa puunkorjuuta
Kelirikkoajan piteneminen lisää konekapasiteetin ja puun varastoinnin tarvetta
Havupuun laatu voi kärsiä
Metsäpaloriskit lisääntyvät ja suurpalojen todennäköisyys kasvaa

Hiilidioksidin, lämpötilan ja sadannan kasvu lisää boreaalisen-vyöhykkeen
tuottavuutta
Hakkuumahdollisuudet kasvavat
Kasvien käytössä on enemmän ravinteita
Puiden siemensadot paranevat, ja luontainen uudistuminen helpottuu
Pohjois-Suomessa ja karuhkoilla paikoilla.

Riskit 

Mahdollisuudet

Metsätalous

Sään ääri-ilmiöiden vaikutus satoon; liiallinen kuivuus, liiallinen märkyys
Eroosio ja ravinteiden huuhtoutumisriski kasvaa
Savimaiden tiivistyminen voi haitata viljelyä,mikäli routaantuminen vähenee
Ilmansaasteiden (otsoni) ja UV säteilyn yhteisvaikutukset ekosysteemeihin
vahvistuvat
Hyönteistuho- ja kasvitautiriski kasvaa
Kasvien talvehtiminen voi vaikeutua
Kasteluveden tarve voi kasvaa
Ääri-ilmiöiden lisääntymisen vaikutukset pelto- tuotannon sadon määrään ja
laatuun

Kasvien tuotantopotentiaali kasvaa
Kasvien viljelyrajat siirtyvät pohjoisemmaksi
Puutarhatuotanto hyötyy
Ulkolaidunnusta voidaan lisätä
Talvehtiminen helpottunee monivuotisilla kasveilla

Riskit 

Mahdollisuudet

Maatalous

Sadanta lisääntyy; pohjaveden pinta nousee, maan lujuus alenee, eroosioriski lisääntyy ja ulkopintojen
kosteuskuorma kasvaa, kellaritilojen tulvat lisääntyvät
Lumikuorma kasvaa ja aiheuttaa rasitusta kattorakenteille
Kosteushaitat sekä huollon tarve lisääntyvät
Jäätymis-sulamissykli tihentyy eli lämpötila vaihtelee; korroosio lisääntyy
Pohjavedenpinnan nousu voi estää perustusten kuivatusrakenteiden toiminnan ja aiheuttaa
rakenteiden vaurioitumista
 Ääri-ilmiöiden vaikutukset, mm. tuulisuuden ja tuulen voimakkuuksien mahdollinen lisääntyminen
 Viistosade aiheuttaa lisärasitusta ulkoverhoilulle
Kuivina ja lämpiminä kesinä pohjavedenpinta voi myös merkittävästi alentua. Tällöin savipohjien
painuessa saattaa aiheutua perustus- ja seinävaurioita rakennuksille, jotka on perustettu
maanvaraisesti.
Sadevesien imeytyminen hidastuu

Riskit 

Rakennukset, rakentaminen & aluerakenteet

Rakennusten lämmitysenergian tarve voi alentua
Puurakentaminen lisääntyy, puun toimiessa
pitkäaikaisena hiilinieluna; puutuote-
elinkeinotoiminnalla kasvumahdollisuuksia myös
Itä-Lapissa

Mahdollisuudet

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö,  Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia.



Suurimmat päästöjen lähteet 
& kriittiset

päästövähennystarpeet
tunnistettu

Kunnan ilmastotyö vaatii laaja-alaista näkemystä
Kunnan laadukas ilmastotyö vaatii laaja-alaista ymmärrystä ja
tarkastelutapaa. Parhaimillaan ilmastotyö parantaa aluetaloutta ja tulee
kunnan positiivista imagoa.

 

Nyt tarvittavat
taustatiedot on hallussa

Kunnan erityispiirteet
tunnistettu

Riskit & mahdollisuudet
& soputumistarpeet

tunnistettu



Strategiset linjaukset, toimenpiteiden 
suunnittelu & jalkauttaminen

# 4

Parhaimmillaan kunnan ilmastotyö on
päättäjien, kuntalaisten & alueen
yritysten yhteinen asia. Ilmastotyön
linjauksia ja tavoitteita on tärkeä laatia
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

Miten ilmastotyö tuodaan 
esiin eri sidosyhmille? Millaista
yhteistyötä voidaan tehdä 
alueen toimijoiden kanssa?
Tarvitaanko ilmastotyöryhmä?

# 5

Vie osaksi kuntastrategiaa &
päätä toimenpiteet. Yhteinen
tahtotila toimii selkänojana
päätöksenteolle.

Millä tavalla ilmastyö näkyy
muissa strategisissa
painopisteissä?
Voiko ilmastotyö tai joku osa siitä,
olla strateginen painopiste?
Mitkä ovat tärkeimmät
toimepiteet?

# 6 

Resursoi ja vastuuta toiminta.
Viesti ilmastotyöstä ja seuraa
toimenpiteiden etenemistä.

Missä työryhmissä tai
toimielimissä toimepiteiden
etenemistä seurataan? Miten
toimenpiteistä & ilmastoasioista
viestitään & kenelle?



Parhaimmillaan kunnan ilmastotyö on päättäjien,
kuntalaisten & alueen yritysten yhteinen asia.
Ilmastotyön linjauksia ja tavoitteita on tärkeä laatia
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. 

#4 
Valmistele ja sitouta

Kunnan ilmastotyö ei  saa olla näkymätöntä, vaan siitä tulee tiedottaa ja
siihen tulee osallistaa ainakin tärkeimmät tahot; kunnan oma organisaatio
ja päättäjät.
 
Kun toimintaan sitoutetaan ja osallistetaan riittävästi eri tahoja mukaan,
kunnan ilmastotyön linjaukset koetaan kunnan, alueen yrittäjien ja
kuntalaisten yhteiseksi ja tällöin työ saa alusta asti oikean suunnan,
aikataulun ja painoarvon.

Ilmastotyö on yhteinen asia

Yhdessä asetetut tavoitteet toimivat selkänojana päätöksenteolle ja ne
näkyvät aidosti kunnan tekemisessä ja kuntalaisten arjessa sekä kunnan
viestinnässä. 

Tietoa arjen kestävimmistä ratkaisuista ja toimintatavoista voidaan jakaa
kaikille sidosryhmille kiinnostavalla ja hyödyttävällä tavalla.

Säännöllinen asioiden läpikäyminen tarvittavissa työryhmissä ja
toimielimissä, vie ilmastotyön osaksi kunnan arkea ja tulee tutuksi ja
näkyväksi.

Yhteistyöllä ja informatiivisen viestinnällä ilmastotyö tulee
näkyväksi

Oppilaitokset ja koulut
Kyläyhdistykset
Kansalaisopisto
Järjestöt
Paikalliset yrittäjät
Kuntalaiset

Tunnista & aktivoi 
sidosryhmät

Perusta työryhmä tai vie osaksi jo olemassa
olevaa työryhmää. 
Aikatauluta ilmastotyöhön liittyvä toiminta ja
kutsu mukaan tarvittavat asiantuntijat eri
sidosryhmistä.
Vie ilmastotyö asialistan kohdaksi eri
toimielimien palavereihin.

Työryhmätyöskentely

Hyödynnä VähäC- hankkeessa laadittua kuntalaiskyselyaineistoa.

Teetä kuntalaiskysely



Kunnan ilmastotyössä yhdistyy yhteiskunnan
asettamat vaatimukset ja kunnan omat
tavoitteet.

#5 
Suuntaa tavoitteet

Peilaa aikaisemmat tavoitteet ilmastotyön
näkökulmasta tai tee ilmastotyöstä uusi
strateginen painopiste.

Strategiset linjaukset antavat suuntaa, mutta
asioita eteenpäin vievät konkreettiset
toimenpiteet.

Vie osaksi kuntastrategiaa

Hinku-verkoston kautta jaetaan käytännön
tietoa mm. hyvien toimenpide-esimerkkien
muodossa.  

Toimenpiteitä suunnitellessa voidaan
hyödyntää myös Suomen ympäristö keskuksen
kunnille kehittämää päästövähennysten
skenaariotyökalua.

Hinku - kohti hiilineutraalia kuntaa
verkosto

Tarvittavat ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistarpeet sekä
Suomen ja EU:n hiilineutraalisuustavoitteiden toimeenpano vaikuttavat
kuntien toimintaan, joten ilmastotyötä on tarkasteltava useasta
näkökulmasta.

Ilmastotyöhön sitoutumisen tulisi kantaa myös valtuustokausien yli.

Asioita voidaan tarkastella aina resursseina ja ne tulisi hyödyntää
mahdollismman tehokkaasti ja kestävästi. 

Ilmastotyö vaatii laaja-alaista & pitkäjänteistä ajattelutapaa

omiin hankintoihin
omiin kiinteistöihin ja niiden energiankulutukseen
omistaamiinsa yhtiöihin

kaavoituksella
viestinnällä

ilmastosuunnitelman laatimisvelvoite?
hankintojen vähähiilisyyskriteerit

Mihin kunta voi vaikutta suoraan?

Millä taas välillisesti?

Millaisia vaatimuksia kunnille tulee Suomen
hiilineutraaliustavoitteen totuttamisen myötä?

Tunnista vaikutusmahdollisuudet ja vaatimukset

Päästövähennystoimenpide-ehdotuksia on erillisessä taulukossa. 
Tutustu liitteeseen 1. Päästövähennys toimenpiteet Itä-Lapissa

Laadi aikataulutettu toimenpidesuunnitelma



Recruit more doctors.
Our first key focus.

Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi
fossiilivapaaksi yhteiskunnaksi.

Jotta ilmastotyö on tuloksellista, on keskityttävä merkittävien
päästövähennystoimenpiteiden konkreettiseen toteuttamiseen.
Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kaikkia päästöjä tulee vähentää.

Hiilineutraali Suomi 2035
Fosiilivapaa yhteiskunta

Itä-Lapin kuntien suurimmat päästölähteet ovat yhteneväiset; 

TOP 4-5  päästölähteet Itä-Lapissa sähkönkulutus, kaukolämpö, öljylämmitys
ja sähkölämmitys.
Olisiko tässä yhteistyön paikka?

Pienennä ja tehosta energiankäyttöä.

Kasvata vähäpäästöisen energian osuutta

Korvaa fossiiliset polttoaineet ja turve
energiantuotannossa vähäpäästöisillä
energiantuotantomuodoilla.



Recruit more doctors.
Our first key focus.

Päästövähennystoimenpiteet
Itä-Lapissa taulukot

Liikkuminen &
logistiikka

Jätteiden käsittely &
kiertotalous

Maatalous

Työkoneet

Energia

Taulukot kuntakohtaisen
toimenpideohjelman laatimiseksi



Sisäinen viestintä
Ulkoinen viestintä
Henkilöstön koulutus
Varhaiskasvatus ja perusopetus
 

Koulutus- ja viestintä

Johdonmukainen eteneminen vaatii
resurssien varmistamista, vastuuttamista,
aikataulutusta ja seurantaa.

#6 Vie käytäntöön

Ilmastotyössä on tärkeää hyödyntää jatkuvan
parantamisen mallia; 
seuraa tai mittaa toimintaa, 
tee parannuksia ja 
tarkastele uudelleen.

Seuranta- ja jatkuvan parantamisen malli

Uuden tiedon jalkauttamiseen voidaan soveltaa sellaista tapaa, millä
kunnassa viedään muutkin uudet asiat arkeen ja käytäntöön. 

Omasta organisaatiossa, on tärkeä hyödyntää ne henkilöt, jotka ovat
aidosti kiinnostuneita ja innostuneita ilmastotyöstä.

Miltä kuulostaisi seutukunnan yhteinen ilmastokoordinaattori?

Kunnan ilmastotyön jalkauttaminen

kehittämishankkeet
investointituet
suorat avustukset

seutukunnallinen yhteistyö
maakunnallinenyhteistyö
HINKU-verkosto (valtakunnallinen
yhteistyö)

Resurssoi ja vastuuta toiminta.

Valitse toimenpiteet ja aikatauluta toteutus.

Hyödynnä tuet- ja rahoituskanavat; 

Tee verkostoyhteistyötä 

Toimenpidesuunnitelma

Suunnittele

Arvioi

Paranna

Toteuta



Sitoutunut
johtajuus

Roolit & vastuut

Yhteisöistä
voimaa 

Kuinka ilmastotavoitteiden
johtamisen vastuut ja roolit 
 määritetään ja viestittään
selkeästi?

Kuinka  ilmastotavoitteita voidaan
edistää yhteistyössä kunnan alueen
yritysten ja erilaisten yhteisöjen
kanssa?

Kuinka toimialojen välille
saadaan luotua aitoa
yhteistyötä tavoitteiden
saavuttamiseksi ja uusien
ratkaisujen luomiseksi?

Millä tavoilla kuntalaisille annetaan
mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa kunnan ilmastotavoitteiden
toteuttamiseen ja tavoiteista
päättämiseen?

Miten tunnistetaan eri
toimialojen ja tytäryhtiöiden
merkittävimmät
mahdollisuudet vaikuttaa
ilmastotyöhön? 

Miten kunta ja erityisesti kunnan
johto voi hyödyntää alueellista
yhteistyötä ja kuntaverkostoja
ilmastotyön tukena?

Miten varmistetaan, että
kunnan johdolla ja päättäjillä
on kokonaiskuva kunnan
ilmastotyöstä?

Miten ilmastotavoitteet
saadaan sisällytettyä
kuntastrategiaan? Ja johdettua
käytännön toimiksi? 

Millä tavoin kunnan johto ja
päättäjät, voivat omalla
viestinnällään ja teoillaan näyttää
sitoutumista ilmastotavoitteisiin?

Tavoitteista
tuloksiin 

Miten ilmastotavoitteiden
toteuttaminen viedään osaksi
toiminnan ja talouden
vuosisuunnittelua kaikille
toimialoilla?

Miten asetettujen ilmasto- ja
resurssiviisaustoimenpiteiden 
 toteutumista seurataan ja mitataan? 
 Miten toimintaa kehitetään
seurannan pohjalta?

Millä tavalla ilmastotavoitteet ja
vähähiiliset hankintakriteerit
tuodaan  osaksi hankintoja,
johtamista, maankäytön
suunnittelua ja päätöksenteon
vaikutusten arviointia?

Miten tieto
saadaan
kulkemaan 
 kuntaorganisaatio
n läpi?

Ohjaavia kysymyksiä



Viestintä
TASO 1 

Teot, jotka tekevät
tavoitteita todeksi.

Missä viestitään,
milloin viestitään, 
kuka viestii?

TASO 2 

Tarkoituksen mukainen,
vaikuttavuuteen tähtäävä;
innostavaa, tietoa lisäävää,
positiivista ja
ratkaisukeskeistä.

Missä viestitään,
milloin viestitään, 
kuka viestii?

TASO 3 

Suullisesti leviävä tieto
kuntalaisten ja muiden 
 alueella toimivien &
matkailevien kautta.

Ilmastotyön näkyväksi tekeminen

Millä tavoin tähän on
mahdollista vaikuttaa?
Miten tätä voidaan
hyödyntää?



Miksi kuntasi haluaa tehdä
ilmastotyötä? Kiteytty vastaus,
kysmykseen miksi, toimii muistutuksena
ja innoittajan arjen työssä.

MIKSI?

KITEYTÄ



Puhdas, kaunis & kestävä

MEIDÄN ITÄ-LAPPI

#hinku # ympäristö #puhdasluonto 

#vastuullisuus # kiertotalous #uusiutuvaenergia


