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VÄHÄ C



Vähä C-
vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa

Hankeaika: 1.9.2019 – 30.11.2021

Toteuttajat: Itä-Lapin kuntayhtymä ja Lapin AMK

Kohdealue: Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski, Posio

Rahoitus:
Lapin liitto EAKR / Kestävää kasvua ja 

työtä - rakennerahasto 80% 182 681 €

Itä-Lapin kunnat 37 933 €

Lapin AMK 7 738 €

228 351 €



Ilmastotyön merkityksen 
ymmärtäminen ja sen 
sisäistäminen

Ymmärrystä kunnan toiminnan 
ilmastovaikutuksista 

Tahtotila ja sitoutuminen

Kunnan systemaattisen ilmastotyön ensiaskeleet

Lähtötiedot haltuun
• päästötiedot ja oman kunnan 

erityispiirteet
• luonnontilan ja monimuotoisuuden 

häviämisen tunnistaminen
• millaiset ovat ilmastomuutoksen 

vaikutukset alueella
• mitä on jo tehty?

Riskien tunnistaminen
Sopeutumistarve
Mahdollisuuksien 
tunnistaminen
Rahoitusinstrumentit haltuun

1. 2. 3.

Keneltä päästötiedot; energiakulutuksesta, 
energianlähteistä, jätteiden määrästä yms?

Onko jossakin kunnan organisaatiossa käytetty 
ympäristökriteereitä hankinnoissa?

Lähiruoan käyttöaste?
Ruokahävikin määrä?

Miten sää muuttuu ilmastomuutoksen myötä?

Luonnontilaiset maa-alueiden määrä? 
Alueen uhanalaiset ja menetetyt eläin ja kasvilajit?

VALMISTELUVAIHE; TIEDON KERÄÄMINEN

Kenellä oltava osaamista ja ymmärrystä, jotta 
kunnan ilmastotyö saadaan liikkeelle?

Miten osaamista lisätään; millaisia koulutuksia ja 
tietoiskuja järjestetään ja missä aikataulussa?

Ketkä täytyy sitouttaa kunnan ilmastotyöhön, jotta 
työ saadaan käytännössä vauhtiin?

Ketä mukaan kunnan ilmastotyöryhmään?

Palkataan ilmastokoordinaattori; kunnan oma 
vaiko yhteinen useamman kunnan kanssa?

Mitä riskejä ilmastomuutos tuo 
mukanaan?

Mitä riskejä, jos ilmastotyöhön ei 
ryhdytä?

Millaisiin asioihin on 
sopeuduttava?

Mitä mahdollisuuksia muuttuva 
ilmasto tuo tullessaan?

Mistä avustuksia 
ilmastotyölle?



Päätetään, ketkä mukaan strategian 
ja toimenpide-suunnitelman 
valmisteluun ja valmistelun 
aikataulu?

Kunnan systemaattisen ilmastotyön ensiaskeleet

Toimeenpano ja 
jalkauttaminen4. 5. 6.

Määritettään
• päästövähennystoimet
• sopeutumistoimet
• hankintojen  ilmastotavoitteet
• toimenpiteiden  välitavoitteet ja aikataulun 
• toimenpiteiden seurantatapa

Miten ilmastotyö näkyy kunnan imagossa ja miten 
asiasta viestitään? Laaditaanko erillinen 
viestintäsuunnitelma?

Toimenpiteiden rahoituskanavien hyödyntäminen; 
kuka etsii, kuka hakee?

Laaditaan riskeihin varautumissuunnitelma
Liitytäänkö Hinku-verkostoon?

STRATEGIAN JA TOIMENPIDESUUNNITELMAN LAATIMINEN

Ketä mukaan strategian tai linjauksen valmisteluun?

Osallistetaanko
• nuoret?
• kuntalaiset?
• yrittäjät?
• järjestöt?
• kunnan työntekijät?

Mitkä ovat osallistamisen tavat?

Mikä on valmistelun aikataulu ja välitavoitteet?

Kirjataanko linjaukset ilmastostrategiaksi vai 
tehdäänkö lisäys kuntastrategiaan?
Strategian tai linjauksen hyväksyminen.

Koulutussuunnitelma ja sen 
toimeenpano
• kuntaorganisaatio
• Päättäjät
• Hankkijat

Viestintä
• kuntaorganisaatiolle
• kuntalaisille
• yrittäjille
• matkailijoille
• tuleville asukkaille

Ympäristökasvatus
• päiväkodit
• peruskoulu
• lukio ja ammattiopisto
• Kansalaisopisto

Hankkeistus

Strategia ja toimenpidesuunnitelman 
laatiminen



Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi 

tarvittava muutos on valtava 
Samalla se on Suomelle ja suomalaisille yrityksille 

suuri mahdollisuus,

sillä samoja ratkaisuja tarvitaan myös muissa maissa.
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