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1. Kuntatalouden (poliittinen) liikkumavara hyvin rajallinen 

Kohdennettuja uusia panostuksia on mahdollista tehdä, 
mutta ”ylimääräistä” rahapottia ei ole olemassa 

Koko maan tasolla 
tilikauden tulos 

2019 oli  
alijäämäinen 225 

kunnassa

C-21 kunnista tulos 
2019 ylijäämäinen 

ainoastaan 4 
kaupungissa, 

selvästi ainoastaan 
Helsingissä   

Koko maan tasolla on 
kuntien  

”liikkumavara” hyvin 
rajallinen –
lähempänä 
”kymmeniä 

miljoonia” kuin 
”satoja miljoonia”

Porvoon talous 
kohtuullisen 
tasapainossa, 

talouden 
liikkumavara silti 

vähäinen  

Sote-uudistus puolittaa 
kuntatalouden –

heikentääkö kuntien 
panostuksia ilmasto-

asioihin? 



1. Kuntatalouden (poliittinen) liikkumavara hyvin 

rajallinen…esimerkiksi tilinpäätökset 2019… 



2. Hankinnoilla ilmastoasioiden edistäminen

Hankintojen volyymi on suuri ja strategisia tavoitteita 
on mahdollista edistää, mutta ei hinnalla millä hyvänsä 

Koko maan 
tasolla kuntien 

hankintojen 
kokoluokka ~20 
miljardia euroa

Hankinnoissa 
tapahtuu paljon, 
mm. kansallinen 
hankintastrate-

gia

Tarvitaan silti  
konkreettisempiä 
käytäntöjä siitä, 
mitkä kriteerit 
ovat toimivia 

tarjouspyynnössä  

Hankintojen 
tarkoituksena on 

edelleenkin 
verorahojen 

tehokas 
hyödyntäminen 

Porvoon uusissa 
hankintalinjauksissa 
ilmastoasioilla vahva 

painoarvo – seuraavaksi 
kehitetään mittaamista ja 

analysointia



2. Hankinnoilla ilmastoasioiden edistäminen…  

otteita Porvoon hankintalinjauksista…



3. Kaupunkien ilmastotyön rahoitus – riittävää ja tehokasta?

Ilmastonmuutoksen torjunnan rahoittamisen 
työnjako ei ole selvää!

EU:lla on laaja 
toimivalta 

ilmasto-asioissa, 
mutta 

rahoitusmahdollis
uudet ovat 
rajalliset

Kunnilla 
kunnianhimoiset 

tavoitteet 
strategioissa ja 

laaja 
keinovalikoima: 

energiantuotanto 
rakentaminen, 

kaavoitus, 
liikenne

Ilmasta-asiat 
eivät sellaisenaan 

ole kuntien 
lakisääteisiä 

tehtäviä – niihin 
ei saada 

valtionosuutta tai 
muuta suoraa 

rahoitusta

Onko 
rahoitus 

riittävää ja 
tehokasta?

Valtiolta saatava 
hankemuotoinen 

rahoitus on 
työlästä, ja 

vaikuttavuus 
vaihtelee 

hankkeittain 

Ilmasto-asiat 
näkyvät kuntien 
talousarvioissa 

yleensä eri 
toimialojen 
kautta, eivät 

suoraan  
”ilmastoasioin”  



3. Kaupunkien ilmastotyön rahoitus – riittävää ja tehokasta? 

....Porvoon esimerkkejä…



4. Talouden ja ilmastotyön laskentatapojen kehittäminen, 

yhdenmukaistaminen ja yhdistäminen

Talousarvio kokoaa ja ohjaa kunnan toimintaa 
tuleville vuosille, kun taas ilmastonäkökulmat ovat 

vahvasti esillä kuntien strategioissa   

Talouden laskentaa 
ohjaa mm. 

kirjanpitolaki, AURA-
käsikirja, KILA:n

kuntajaosto   

Ilmastopäästöje
n laskentatavat  
kehittymässä,  
mm. HINKU-

laskenta 

TA:n ja TA-
suunnitelman 

tulisi kuitenkin 
vahvemmin 

tuoda näkyville 
ilmastotavoit-

teiden 
toteutumista  

Talouden 
näkökulmasta 

olennaista on missä 
hankkeissa / kohteissa 
eurolla voidaan saada 
tehokkaimmin aikaan 

päästövähennyksiä  

”Ilmastobudjetti” 
talousarviossa on 
hyvä lähtökohta –
Tampere aloitti, 
Porvoon malli 

keskittyy 
investointeihin 



4. Talouden ja ilmastotyön laskentatapojen kehittäminen, 

yhdenmukaistaminen ja yhdistäminen…ilmastotyö Porvoon 

talousarviossa 2021…



4. Talouden ja ilmastotyön laskentatapojen kehittäminen, 

yhdenmukaistaminen ja yhdistäminen…hankintojen, talouden 

ja ilmastotyön yhdyspinta kehittyy…
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