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Kyselyyn vastanneet kunnat

Yhteensä 20 kuntaa, joista puolet yli 50 000 asukkaan kuntia.



Tavoitteellisen ilmastotyön tekeminen 
kunnissa
Lähes puolessa kyselyyn vastanneissa kunnissa tavoitteellista ilmastotyötä on 
tehty yli 10 vuotta.



Päästövähennystavoitteisiin pääseminen 
kunnissa
Puolet kyselyyn vastanneista kunnista on pääsemässä 
päästövähennystavoitteeseensa.

Yksi kunta: toimenpiteitä ei ole riittävästi päästövähennystavoitteisiin 
pääsemiseksi.



Yli 60% vastasi, että on olemassa 
toimenpiteitä, joita kunta ei pysty 
toteuttamaan niiden vaikeuden vuoksi.



● Liikenteen päästövähennykset

○ Lentoliikenne
○ Autoilun vähentäminen
○ Matkailun rajoittaminen
○ Tiemaksut

● Hiilinielujen laskeminen

● Sopeutuminen laajemmin

Liian haastaviksi raportoituja 
toimenpiteitä



Päästövähennysinvestointien kilpailu muiden investointien kanssa

Vastuu ja tehtävät eivät määräydy selkeästi

Merkittävimmät haasteet päätöksenteon 
näkökulmasta







● Tarve vertailutiedolle muista kunnista

● Tarve käytännön esimerkeille esim. tavoitteiden asettamisesta, 

toimeenpanosta, viestinnästä ja laskentamalleista

● Työn ohjaus: mitä ja missä järjestyksessä kannattaisi tehdä

● Tarve hankkeille, joihin voi lähteä mukaan matalalla kynnyksellä

● Hyvien käytäntöjen jako

● Vertaistuki

Muita tuen tarpeita: nostoja kyselystä





● Myönteinen ilmapiiri, hyvä asenne, yhteinen tahtotila

● Sitoutunut johto ja strategiset linjaukset

● Yhdessä toimenpiteitä toteuttavien kaupungin yksiköiden kanssa 

suunniteltu ilmastotoimenpideohjelma

● Toimenpiteiden toteutumisen, seurannan ja raportoinnin 

toteuttaminen osana talouden seurantaa

● Konkreettisten tavoitteiden asettaminen

● Resurssointi

Merkittävimmät ilmastotyötä edistävät 
tekijät



Ilmastonmuutoksen hillinnässä
● Energiavalinnat
● Energiatehokkuussopimuksen 

toteuttaminen
● Yhdyskuntarakenteen 

tiivistäminen
● Energianeuvonta, tietoisuuden 

lisääminen
● Sähköautojen latauspiste

Merkittävimmät toimenpiteet kunnan 
ilmastotyössä

Sopeutumisessa
● Tulviin varautuminen, tulvakartat, 

tulvasuunnittelu
● Hulevesien hallinta, tarkkailu, 

-ohjelma
● Muu maankäytön suunnittelu
● Ekosysteemipalveluiden 

kokonaisvaltainen huomioiminen



● Vastustusta yllättävistä suunnista
● Ilmastotyön tilanteen arvioinnin hankaluus

● Asioita on tapahtunut, kun tahtoa on ollut.
● Positiivisella tekemisellä on ollut suuri vaikutus.
● Ilmastotyö on tuottanut rahallista säästöä ja imagollista menestystä.

Yllättäviä ilmastotyön oppeja



Story of Demos Helsinki
In 2005 we realised that nobody is looking at what megatrends actually mean 

when they hit our everyday life and business. We founded a hybrid think tank and 
consultancy to do precisely that – to bridge the gap between understanding the 

future and making it happen.

In 10 years we have grown into an innovation, research and business acceleration 
powerhouse. We employ 40 people, and have successfully served hundreds of 
companies, governments, universities and NGOs globally in creating a better 

future for themselves and the society.
www.demoshelsinki.fi 

http://www.demoshelsinki.fi

