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Ratkaisuehdotukset

Toimijat

1. Ilmastotyön vaikutusten
mittaaminen

Vaikutusten arviointi
Päästölaskelmia tehty eri tavoin eri
kunnissa: eivät vertailukelpoisia
keskenään
Kaikkien eri toimijoiden ja -tasojen
saaminen mukaan

Ilmastovaikutusten arviointi pakolliseksi kuntien
hankintoihin ja investointeihin
Kaikille toimijoille yhteiset ja vertailukelpoiset
laskentaohjeet
Kunta johtaa ennakoivasti ja esimerkkinä

Vaikutusten arvioinnin
integrointi järjestelmään
Covenant of Mayors
Päättäjät, julkkikset

3. Tukirahoituksen muodot ja Haasteita rahoituksen hakemisessa.
mahdollisuudet

Tarvitaan apua rahoituksen hakemiseen:
esim. rahoitustyöpajat. Sis. esim. miten tehdä
hakemus, mitä sanoja käyttää ym.

ELY
Maakuntaliitto
Kuntaliitto
Hankevalmistelija
Kuntaliittoon

4. Tuki osaamisen ja
kyvykkyyden lisäämiseksi

Ongelmien laajuus ja monialaisuus
Termistön vaihteleva käyttö
Työn johtaminen ja vastuiden jako

Palastellaan ongelmat pienempiin yksiköihin.
Konsultti esim. Kuntaliitolta
Vertaisarvioinnit kuntien kesken: kuntien eri
tekemään vertaisarviointia.
sektorien työntekijät osallistuisivat vertaisarviointiin.
(Ilmasto)lakiin kuntien strategioiden
minimivaatimukset. Laki kunnan toimintaa
ohjaavaksi.

5. Viestintä
kuntaorganisaation sisällä

Resurssien puute: viestijällä eikä
viestin vastaanottajalla aikaa.
Keskusteluun ja ideoiden vaihtoon ei
ole toimivia kanavia.
Käsitteet monimutkaisia.
Asenneongelmat.

Tunnistetaan tarpeet ja vastuutetaan toimijat
viestintään. Ilmastoviestit viestintäosastolta.
Luodaan facebook-ryhmä kaupunkilaisten kesken.
Myös: hyödynnetään paremmin jo olemassa olevia
viestintäkanavia.
Yksinkertaistetaan ilmastoasioita. Viestitään
kohderyhmän mukaisesti ja kohderyhmän
käyttämässä kanavassa.
Luodaan palkitsemistapoja.

Vastuutettava toimijat.

6. Viestintä sidosryhmille

Kanavia paljon, mutta saavuttaako
kohderyhmän?
Ymmärrettävyys, saavutettavuus

Tulee viestiä kohderyhmän kielellä ja valita
viestintäkanava sen mukaan.
Verkostoituminen ja jalkautuminen sidosryhmien
tapahtumiin
Valmiit tiedotuspohjat
Tedotuskello muistuttamaan viestinnästä.

Viestintäyksiköstä apuja.
Kaikki toimivat ja viestivät
omasta työstään.

2. Vertaisryhmien
tunnistaminen kuntakentällä:
RYHMÄÄ EI TULLUT
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7. Tukipalveluiden
tuottaminen 1

Resurssit

Kunnille valmista viestintämateriaalia
Yksi yhteinen, avoin materiaalipankki
Osaaminen: viestinnän koulutusta kunnan
asiantuntijoille, ilmastokoulutusta viestijöille.
Viestinnän road show

Materiaalien tuotanto: Motiva,
Syke, Kuntaliitto.
Materiaalipankki: Motivan ja
Syken pankkien linkittäminen
Viestitään tapahtumissa
materiaalipankista, jotta
olemassaolo tiedetään.
YM:n ja Sitran tulisi rahoittaa
viestintäpainotteisia
hankkeita.
Kaikkien tulisi muistaa viestiä
omasta työstään myös
kunnan sisällä.

8. Tukipalveluiden
tuottaminen 2: mittaaminen

Resurssien ja koulutuksen puute
Systeemirajaus
Lähtötiedot ja datan saatavuus

Parempi resursointi ja koulutus
Menetelmien läpinäkyvyyden lisäys
Perustetaan yhteinen ja avoin alusta tiedon
keräämiseen ja jakamiseen.

Mallien kehittäjät
Kuntapäättäjät

