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Kuntien ilmastoselvitys

• Selvitys tehtiin marras-joulukuussa 2021 
verkkokyselynä.

• Kyselyyn vastasi 105 henkilöä, jotka edustivat 96:tta 
kuntaa.

• Kyselyssä selvitettiin kuntien ilmastotyön perustietoja, 
työn organisointia ja resursointia, ilmastonmuutoksen 
hillintää, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä 
ilmastotyön tulevaisuutta.

• Kyselyn vastaajiksi pyydettiin kunkin kunnan 
ilmastotyöstä parhaiten perillä olevaa henkilöä.

• Suurin osa vastaajista työskenteli kunnassa joko 
ympäristö-tittelillä tai ilmastotyön asiantuntijana.
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• 138 kunnalla on ilmastotavoite

• 11 kuntaa valmistelee 
ilmastotavoitteen asettamista

• Näissä kunnissa asuu n. 4,5 
miljoonaa suomalaista

• Mitä suurempi kunta, sitä 
todennäköisempi ilmastotavoite on

Kuntien ilmastotyö
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Kuntien ilmastotavoitteet

80 % 
suomalaisista 
asuu ilmasto-
tavoitteen 
omaavassa 
kunnassa



Kuntien ilmastotavoitteet

• Kyselyyn vastanneista kunnista 75:llä 
oli ilmastotavoite.

• Yleisin tavoite koski sekä 
ilmastonmuutoksen hillintää että 
sopeutumista.

• Yleisin ilmastotavoite oli 80 % 
päästövähennys vuoteen 2030 
mennessä (ns. HINKU-tavoite).

• Lähes kaikilla ilmastotavoitteen 
omaavilla kunnilla oli myös erillinen 
ilmasto-ohjelma.

• Yleisin syy ilmastotavoitteen 
puuttumiselle oli resurssien puute
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11 %

1 %
4 %

9 %

1 %

20 %

54 %

Ei ilmastotavoitetta eikä
valmistelua

Sopeutumisen tavoite
valmisteilla

Hillinnän tavoite
valmisteilla

Sekä hillinnän että
sopeutumisen tavoite
valmisteilla

Sopeutumisen tavoite

Hillinnän tavoite

Sekä sopeutumisen että
hillinnän tavoite



Ilmastotyön 
motivaatiotekijät
• Ilmastotavoitteen omaaville kunnille 

tärkein motivaatiotekijä ilmastotyöhön 
oli imago ja esimerkin näyttäminen.

• Muille kunnille motivaatiota 
ilmastotyöhön voisi lisätä erityisesti 
kustannussäästöjen aikaansaaminen, 
myös imagotekijät tärkeitä.

• Kuntapäättäjille (Ilmassa ristivetoa-
tutkimus) tärkeimmät 
motivaatiotekijät olivat 
kustannussäästöt sekä mahdollisuus 
luoda uusia markkinoita ja 
taloudellista aktiivisuutta kuntaan.
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2 %
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9 %
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Päättäjien velvollisuus hillitä
ilmastonmuutosta

Myönteinen vaikutus kuntalaisten
hyvinvointiin

Muiden kuntien antama esimerkki

Mahdollisuus luoda uusia
markkinoita ja taloudellista…

Kuntien suuri vaikutus Suomen
päästöihin

Kuntien mahdollisuus saada
rahallista tukea valtiolta tai EU:lta

Kuntalaisten odotukset

Kunnan mahdollisuus saavuttaa
kustannussäästöjä

Ilmastotyö parantaa kunnan
imagoa

Halu näyttää esimerkkiä kunnan
asukkaille ja yrityselämälle

Kunnat, joilla ei ole imastotavoitetta Kunnat, joilla on ilmastotavoite

Kuntapäättäjät (Ilmassa ristivetoa)



Ilmastotyön organisointi
• Ympäristötoimi vastaa yleisimmin 

ilmastotyön organisoinnista, mutta 
organisointivastuu on jakautunut 
tasaisemmin kunnissa sitten 
Kuntaliiton edellisen kyselyn 2015.

• Yleisintä oli, että ilmastotyötä 
tehdään oman työn ohessa.

• Ilmastoasiantuntijoiden määrä on 
kuitenkin tuplaantunut kunnissa 
vuosien 2015-2021 välillä.

• Enemmistön mielestä ilmastotyö on 
vakiintunut hyvin osaksi kuntien 
arkea.
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31,4%

15,7%

58,6%
42,9%

27,1%

22,9%

Ilmastotyöhön on
osoitettu erillinen
henkilöstöresurssi
(esim.
ilmastokoordinaattori)
Ilmastotyöhön on
osoitettu osa-aikainen
henkilöstöresurssi

Ilmastotyötä tehdään
oman työn ohessa

Ilmastotyötä koordinoi
poikkihallinnollinen
ryhmä

Ilmastotyötä koordinoi
tietty toimiala (esim.
ympäristöpalvelut)

Jokin muu tapa, mikä?



Ilmasto-osaaminen kunnissa

• Kunnat hyödyntävät eniten toistensa 
ilmasto-osaamista. 

• Maakuntaliitot ovat tärkeitä erityisesti 
pienille ja keskisuurille kunnille.

• Suurissa kaupungeissa hyödynnetään 
eniten erilaista ilmasto-osaamista.

• Ilmastoasiantuntijoita työskentelee 
erityisesti suurissa kaupungeissa.
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40 %

41 %

49 %

63 %

27 %

46 %

27 %

40 %

27 %

35 %

47 %

53 %

20 %

39 %

16 %

25 %

74 %

58 %

53 %

89 %

47 %

63 %

58 %
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Yliopistojen/korkeakoulujen/tutkim
uslaitosten ilmasto-osaamista

Energiaviraston alueellisen
energianeuvonnan osaamista ja

palveluja

Maakunta-liiton  ilmasto-osaamista
ja neuvontaa

Muiden kuntien tai kuntayhtymän
osaamista

Yritysten ilmasto-osaamista

Kunnan työntekijöille on annettu
koulutusta ilmastoaiheista

Eri toimialoilla työskentelee
ilmastotyötä tekeviä asiantuntijoita

Kunnassa työskentelee yleinen
ilmastoasiantuntija

Yli 50 000 asukkaan kaupungit Muut kunnat Kaikki yhteensä

40 % kyselyyn 
vastanneissa kunnissa 
työskentelee 
ilmastoasiantuntija



• Ilmastotyöhön tarvittaisiin erityisesti 
yleistä rahoitusta kuntien budjeteista.

• Hankerahoituksella on kuitenkin saatu 
paikattua resurssien puutetta.

• Ilmastotyö onkin vakiintunut kuntiin 
hankerahoituksen avulla.

• Suurin syy hankerahoituksen 
hakemattajättämiselle on 
henkilöstöresurssien puute kunnassa.

Hankerahoituksen hyödyt

19%

46%

34%

68%

31%

58%

0% 20% 40% 60% 80%

Jotain muuta, mitä?

Olemme päässeet
kokeilemaan uudenlaisia

ilmastoratkaisuja

Olemme pystyneet hakemaan
myös uutta ilmastotyön

rahoitusta

Olemme saaneet
vakiinnutettua ilmastotyötä

kuntaan

Olemme saaneet aikaan
suoria päästövähennyksiä

Olemme saaneet käyntiin
vaikuttavia ilmastotekoja
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Ilmastotyön resurssit

80 % vastaajista 
kertoi, etteivät 
ilmastotyön 
resurssit ole 
riittäviä



Ilmastotyön tuki
• Hankerahoitusta pidettiin parhaana 

tukimuotona kuntien ilmastotyölle.

• Myös investointiavustukset koettiin 
hyviksi tukielementeiksi.

• Erityisesti nykyisen lainsäädännön 
koettiin tukevan kuntia heikosti 
ilmastotyössä.

• Resurssien puute on kuitenkin suurin 
haaste kunnille eikä pelkkä 
hankerahoitus riitä ilmastotyön 
pitkäjänteiseen kehittämiseen.

• Lainsäädännön puutteet linkittyivät 
myös käytössä oleviin resursseihin.
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hankerahoitus

Energiainvestointiavustukset

Joukkoliikenteen investointiavustukset

Kävelyn ja pyöräilyn
investointiavustukset

Nykyinen lainsäädäntö

Saatavilla oleva neuvonta ja tuki
ilmastotyöhön

Saatavilla oleva ilmastotiedontuotanto

Alueellinen energianeuvonta

Erittäin hyvin Hyvin Ei hyvin eikä huonosti

Huonosti Erittäin huonosti En osaa arvioida



”Lainsäädännön tulisi vaatia ilmastotyötä 
kunnilta. Niin kauan kuin ilmastotyö ei ole 

pakollista, sitä ei saada resursoitua. Meidän 
kaupungissa ei ole ollut ilmastotyön 

koordinoinnin ja johtamisen hankkeita, vaan 
irrallisia yksittäisiä hankkeita, joiden 
puitteissa ei ole pystytty vastaamaan 
organisaation sisäiseen koordinoinnin 

tarpeeseen ja johtamisen puutteeseen.”            
-Kuntien ilmastokysely, avoimet vastaukset



• Päästöjä vähentäviä toimenpiteitä on 
toteutettu kunnissa erityisesti 
rakennusten energiankulutukseen, 
liikenteeseen, koulutukseen ja 
viestintään liittyen.

• Parhaiten ovat onnistuneet 
rakennusten energiankulutukseen 
liittyvät toimet.

• Liikenteen päästövähennystoimet 
arvioitiin useimmiten huonosti 
onnistuneiksi.

• Mitä suurempi kunta, sitä paremmin 
päästövähennystoimet ovat 
onnistuneet.

Ilmastonmuutoksen hillinnän 
toimenpiteet kunnissa

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Yritysyhteistyö

Omistajaohjaus / tytäryhtiöt

Pelastustoimi

Viestintä ja neuvonta

Hankinnat

Kaavoitus

Hyvinvointi ja terveys

Koulutus ja kasvatus

Päästökaupan ulkopuolinen…

Jätehuolto

Kuluttajien sähkönkulutus

Kaukolämpö

Rakennusten erillislämmitys

Työkoneet

Rakentaminen

Maatalous

Liikenne ja liikkuminen

Toimenpiteitä toteutettu Toimenpiteitä suunniteltu

Ei toimenpiteitä11

Ilmastonmuutoksen 
hillintä



• Mitä suurempi kunta, sitä yleisempää 
työ ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi on.

• Suurissa kaupungeissa ollaan hyvin 
perillä kuntaan kohdistuvista 
ilmastonmuutoksen riskeistä ja 
sopeutumistyö on suunnitelmallista.

Missä mennään kuntien 
sopeutumistyössä?
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Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sopeutumistoimia on toteutettu
kunnasamme usealla toimialalla

Sopeutumiselle on asetettu selkeitä
tavoitteita

Sopeutuminen on tunnistettu
kuntastrategiassa tai muussa…

Kuntamme kuuluu verkostoon, jossa
sopeutumista käsitellään

On toteutettu yksittäisiä
kohdennettuja sopeutumistoimia

Sopeutumistoimia on suunniteltu
läpileikkaavasti kunnan eri toimissa

Ilmastonmuutos on aiheuttanut
vahinkoja kuntamme alueella

Käynnissä on sopeutumiseen liittyviä
hankkeita

Käynnissä on hankkeita, jotka
parantavat varautumista sään ääri-…

Kuntaamme kohdistuvat
ilmastonmuutoksen riskit on…

Sopeutumistyö on alkuvaiheessa

Sopeutuminen ei ole tullut esille
asiana, joka vaatisi huomiota

Yli 50 000 asukkaan kunnat 10 000-50 000 asukkaan kunnat

Alle 10 000 asukkaan kunnat Kaikki kunnat

Vesienhallintaan 
liittyvät 
sopeutumistoimet 
ovat kaikista 
yleisimpiä kunnissa. 



• Myös sopeutumistyössä suurin haaste 
liittyy vähäisiin resursseihin. 

• Sopeutumistyön selkeä 
vastuuttaminen auttaisi työssä.

• Vastaajat kertoivat myös avoimissa 
vastauksissa, että ilmastonmuutoksen 
hillintä vie kaiken huomion 
ilmastotyössä, minkä vuoksi 
sopeutumiseen ei ole aikaa tai 
resursseja. 

Sopeutumistyön haasteet
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Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen

9%

27%

12%

10%

8%

59%

50%

10%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Puutteet kunnan sisäisessä
yhteistyössä vaikeuttavat

sopeutumistarpeiden tunnistamista

Sopeutumistyölle ei ole 
lakisääteistä ”pakkoa”

On epäselvää, miten
sopeutumistyössä pääsisi alkuun

Tietoa kuntaan soveltuvista
sopeutumiskeinoista ei ole

saatavissa

Kuntaa koskevaa tietoa alueelle
kohdistuvista ilmastonmuutoksen

vaikutuksista ei ole saatavissa

Sopeutumistyöhön ei ole resursseja

Sopeutumistyötä ei ole annettu
kenenkään vastuulle

Kunnan virkamiesjohto ei pidä
sopeutumistyötä tärkeänä

Kunnan poliittinen johto ei pidä
sopeutumistyötä tärkeänä



• Resurssien lisäksi kunnat kaipaisivat 
tietoa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista sopeutumistyön tueksi. 

• Maakunnallinen tai seutukunnallinen 
yhteistyö sopeutumistyössä voisi 
auttaa resurssihaasteen kanssa.

• Vain suurilla kaupungeilla on 
resursseja joko tuottaa tai hankkia 
itse tietoa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista. 

• Myös korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä 
tekevät pääasiassa vain suuret 
kaupungit.

Kuntani sopeutumistyötä tukisi 
parhaiten…
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Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen

42%

11%

10%

20%

16%

23%

28%

18%

10%

21%

40%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

lisäresurssit ilmastotyön tekemiseen

kunnan oma sopeutumissuunnitelma tai
-strategia

kunnan virkamiesjohdon sitoutuminen
sopeutumistyön edistämiseen

kunnan poliittisen johdon sitoutuminen
sopeutumistyön edistämiseen

ilmastoasiantuntemuksen lisääminen
kunnassa

selkeä valtakunnallinen velvoite
sopeutumistyölle

maakunnallinen sopeutumistyön
koordinaatio

ELY-keskuksen tiedollinen tuki ja ohjaus

naapurikuntien välisen yhteistyön
lisääminen

tieto luontopohjaisten ratkaisujen
soveltamismahdollisuuksista,…

nykyistä tarkemmat suunnitteluohjeet
(esim. rakenteille,…

nykyistä tarkempi tieto kuntani alueelle
kohdistuvista ilmastonmuutoksen…



• Suurin haaste kuntien 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
kannalta on kautta linjan resurssien 
puute.

• Myös kuntapäättäjien vähäinen 
kiinnostus ja ilmastokeskustelun 
polarisaatio koetaan merkittäviksi 
haasteiksi ilmastotavoitteiden 
saavuttamisen kannalta.

• Avoimissa vastauksissa nostettiin 
esille eri sektoreiden 
päästövähennystoimien vaikeus ja 
erityisesti liikenteen päästöjen 
vähentäminen.
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Ilmastotyön haasteet

26%

47%

26%

11%

58%

11%

16%

16%

5%

11%

21%

3%

25%

9%

22%

38%

34%

16%

19%

19%

50%

19%

5%

16%

5%

11%

63%

37%

11%

26%

16%

42%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kunnan elinkeinorakenne

Ilmastokestävien ratkaisujen kalleus

Konkreettisten ilmastokestävien
ratkaisujen puute

Tiedon puute ilmastonmuutoksen
vaikutuksista kunnassa

Kunnan yleinen taloustilanne

Ilmastokeskustelun polarisaatio

Yritykset eivät ole valmiita
ilmastotekoihin

Kuntalaiset eivät ole valmiita
ilmastotekoihin

Virkahenkilöiden vähäinen kiinnostus
ilmastotyöhön

Kuntapäättäjien vähäinen kiinnostus
ilmastotyöhön

Kuntalaisten asenteet ja arvot

Yli 50 000 asukkaan kunnat 10 000-50 000 asukkaan kunnat

Alle 10 000 asukkaan kunnat



• Kunnat luottavat omiin 
ilmastotavoitteisiinsa enemmän 
kuin kansalliseen tavoitteeseen.

• Pienet kunnat ovat kaikista 
luottavaisimpia 
ilmastotavoitteidensa 
saavuttamisesta. 

• Keskisuuret kunnat suhtautuivat 
kaikista pessimistisimmin 
Suomen kansalliseen 
ilmastotavoitteeseen.

Kuinka todennäköisenä pidät, 
että

4%

14%

37%

41%

26%

19%

19%

19%

9%

4%

6%

3%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035
mennessä

kuntasi saavuttaa ilmastotavoitteensa

Erittäin todennäköistä Todennäköistä
Ei todennäköistä eikä epätodennäköistä Epätodennäköistä
Erittäin epätodennäköistä En osaa arvioida
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Ilmastotyön 
tulevaisuus

40 % vastaajista arvioi 
todennäköiseksi, että 
Suomi on hiilineutraali 
vuonna 2035.



• Kuntien ilmastotyö kaipaa erityisesti resursointia, joka ei ole riippuvaista 
esimerkiksi ulkopuolisesta hankerahoituksesta. 

• Noin neljännes vastaajista kannatti velvoittavampaa lainsäädäntöä kuntien 
ilmastotyöhön, mikä voisi auttaa resurssipulan kanssa.

• Ilmastotyön asiantuntijuus on kasvanut kunnissa merkittävästi vuoden 
2015 jälkeen. 

• Ilmastonmuutoksen hillintä on paljon pidemmällä kunnissa kuin 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen. 

• Ilmastotyö on sitä yleisempää, mitä suurempi kunta kyseessä. Pienillä 
kunnilla ei ole laittaa yhtä paljon resursseja ilmastotyöhön kuin suurilla 
kaupungeilla. Seutukunnallinen tai maakunnallinen ilmastotyön 
koordinaatio voi auttaa pieniäkin kuntia pääsemään alulle ilmastotyössä.
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Johtopäätökset




