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Kunnan HINKU-työryhmä

Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on
edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä
pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen
toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.
Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan
johtoryhmä tai Kunta-alan
energiatehokkuussopimuksen työryhmä.

Yhteistyöllä HINKU-työ näkyväksi ja osaksi
kunnan arkea.

HINKU-verkoston
johtoryhmän jäsen

Kunnanjohtaja tai hänen
nimeämänsä muu kunnan
työntekijä toimii Hinku-
verkoston johtoryhmän
jäsenenä.

Kokoontuminen 2 kertaa
vuodessa.

Yhdyshenkilö

Kunta nimeää
yhteyshenkilön, joka toimii
tiedonvälittäjänä kunnan ja
SYKEn välillä.

Välittää tietoa kunnan
sisällä, kuntalaisllle ja
alueen yrittäjille sekä
toteuttaa ulkoista
viestintää.
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HINKU-prosessi

KETS- Kunta-alan enrgiatehokkuussopimus

Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja
Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS)
toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. 
Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät kunnat
liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa
asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.

Liitytään vuoden kuluessa HINKU-verkostoon liittymisestä.
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TYÖRYHMÄN JA YHTEYSHENKILÖN TEHTÄVIÄ:

Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä
vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään
seuraavan vuoden talousarviossa.

Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma, joka
osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla
kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan
alueella. Suunnitelma sisältää suunnitellut investoinnit sekä
keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.

Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet
kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Tieto
tehdyistä toimista toimitetaan myös SYKElle. Valtakunnallisesti
kiinnostavat hillintätoimet voidaan viedä myös Energialoikka-
verkkopalveluun. Toimenpiteisiin liitetään mahdollisuuksien
mukaan saavutetut päästövähennykset. SYKE voi tarvittaessa
täydentää tiedot Energialoikkaan.

Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan
vuosittain hankkeen saavutuksista.

Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille
viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

 

Lähde: www.hiilineutraalisuomi.fi/ Hinku 



HINKU 
osaksi 
kunnan arkea

Kunnan ilmastotyö on näkyvillä (myös julkisesti) merkittävänä osana
kunnan strategiaa. 

Ilmastotyö on jalkautettu ja vastuutettu osaksi jokaisen toimialan
tekemisiä. 

 Ilmastotyölle on riittävästi henkilöresursseja. 

Ilmastotyölle on allokoitu vuosittainen budjetti. 

Ilmastotyöhön aktivoidaan ja osallistetaan myös kuntaorganisaation
ulkopuolisia toimijoita, kuten yrityksiä, nuoria sekä erilaisia ryhmiä ja
yhdistyksiä. 

 Ensiapua haasteisiin on löydetty erillishankkeista ja rekrytoinneista. 

Päästövähennystyössä on seurattu ja monitoroitu tuloksia ja säästöjä,
jaettu onnistumisia ja epäonnistumisia avoimesti. 

Verkostovoimaa on hyödynnetty: on ideoitu ja vaihdettu kokemuksia
sidosryhmien ja muiden kuntien kanssa; pyydetty ja hyödynnetty rohkeasti
asiantuntijaorganisaatioiden, kuten SYKEn tarjoamaa apua ja palveluita.

Parhaat käytännöt



KETS -
Kunta-alan
energiatehokkuussopimus

Omistetut, vuokratut ja vuokralle annetut rakennukset
▪ Katu- ja muu ulkovalaistus
▪ Vesi- ja jätehuolto
▪ Joukkoliikenne
▪ Omat kuljetukset ja työkoneet

* Sopimuksen ulkopuolelle liittyjän kokonaan tai osittain omistama energian tuotanto, siirto ja jakelu tai vastaavat toimenpiteet.
Nämä toiminnat liittyvät niitä koskeviin Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiatuotantoa ja /tai energiapalveluja
koskeviin toimenpideohjelmiin. 
* Vuokra-asuntoyhtiöt ja asumisoikeusyhtiöt liittyvät ensisijaisesti kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-
asuntoyhteisöjä koskevaan toimenpideohjelmaan

Tavoitteena on 
liittää energiatehokkuus, energiansäästö ja
pyrkimys uusiutuvan energian osuuden
lisäämiseen osaksi kunnan toimintaa ja käytössä
olevia tai käyttöön otettavia
johtamisjärjestelmiä.

HINKU-verkostoon liittyvillä kunnilla velvoite liittyä 
KETS:iin vuoden sisällä HINKU-verkostoon liittymisestä.



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:

kunta

sidosryhmät
Yritykset

HINKU

Itä-Lappi

KETS

Vähähiilinen
rakentaminen

Kestävä
korjaustyö

KuljetusHenkilö-
liikenne

Palvelut

Hankinnat

Johtaminen
 ja hallinto

verkostot

Ainutlaatuinen luontoympäristö 
on kaiken toiminnan taustalla.

METSÄT
JÄRVET

SUOT

KALAVEDETJOETLINNUT

VILLIELÄIMET

NIITYT
HYÖNTEISET

MARJAT

imago/
brändi

PUROT

Kuntalaiset

Matkailijat

Yhdistykset ja
järjestöt

Energiatehok-
kuus

Kaavoitus
Pyöräily 
ja kävely

liikku-
minen



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?

Lähde: Motivan ilmasto-oppimo aineisto 



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?



Puhdas, kaunis & kestävä

MEIDÄN ITÄ-LAPPI

#hinku # ympäristö #puhdasluonto 

#vastuullisuus # kiertotalous #uusiutuvaenergia



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

MIKSI?

KITEYTÄ


