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ILMAVA on uusi kuntien ilmastotavoitteita tukeva valmennus kuntien

ylimmälle johdolle. Se kokoaa kuntien tueksi ilmasto- ja kuntajohtamisen parhaat

asiantuntijat.

Valmennus koostuu orientaatiosta, kuntakohtaisesta työskentelystä, vertaisoppimisesta  

ja asiantuntijasparrauksesta. Yhteisten valmennustavoitteiden rinnalla jokainen  

osallistuja syventyy kuntakohtaisessa sparrauksessa yhteen itse valitsemaansa  

ilmastotyön viheliäiseen ongelmaan. Lähijaksoja on kolme, lähipäiviä yhteensä neljä.

Haku 30.9.2020 mennessä. Lisätietoja: www.kuntaliitto.fi/ilmava

http://www.kuntaliitto.fi/ilmava


Ilmassa ristivetoa: 
Kuntapäättäjäkysely ilmastotoimista

Ville Pitkänen , e2 Tutkimus

Kuntamarkkinat 9.9.2020



1. Tietoa kyselystä
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Kyselyn taustatiedot

▪ Kysely toteutettiin yhdessä Kuntaliiton kanssa internet-kyselynä 5.2. 
–17.2.2020.

▪ Kyselyn lähetettiin Manner-Suomen kunnanjohtajille, 
kunnanvaltuustojen puheenjohtajistolle, kunnanhallitusten 
puheenjohtajistolle sekä lautakuntien puheenjohtajille, yhteensä yli 
3 000 hengelle.

▪ Kyselyyn vastasi 413 henkeä, eli 14 prosenttia kohderyhmästä.

▪ Vastauksia saatiin erikokoisista kunnista ympäri Suomen, hyvä 
alueellinen edustavuus.
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Tietoa kyselyyn vastanneista (1/2)

Sukupuoli: mies (69 %), nainen (31 %)

Ikäryhmät:  20–39 v. (11 %), 40–49 v. (16 %), 50–59 v. (29 %), 60– v. (44 %)

Asema kunnassa: 

kunnanjohtaja (8 %), kunnanvaltuuston puheenjohtajistoon kuuluva (27 %), 
kunnanhallituksen puheenjohtajistoon kuuluva (24 %), lautakunnan puheenjohtaja 
(41 %)

Vastaajat kuntakoon mukaan:

alle 5 000 asukasta (33 %), 5 000–10 000 as. (29 %), 10 001–20 000 as. (15 %),
20 001–50 000 as. (13 %), yli 50 000  as. (10 %)
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Tietoa kyselyyn vastanneista (2/2)

Vastaajan puolue/puoluekanta*: 

KESK (31%), KOK (18 %), SDP (16 %), sitoutumaton (9 %), VAS (7 %), VIHR (5 %), RKP (5 %), 
PS (4 %), en halua sanoa (4 %), KD (1 %)

Vastaajien sijoittuminen vasemmisto–oikeisto-janalle**:

Eniten vasemmalla (12 %), vasemmalla (17 %), keskellä (17 %), oikealla (23 %), eniten
oikealla (31 %)

Vastaajien sijoittuminen arvoliberaali–arvokonservatiivi-janalle**:

Eniten arvoliberaali (20 %), arvoliberaali (22 %), keskellä (20 %), arvokonservatiivi (20 %), 
eniten arvokonservatiivi (18 %)
* Vastaajien puoluekannat vastaavat melko hyvin Suomen kunnanvaltuutettujen puoluejakaumaa (vertailutietoa ei ole olemassa esim. 
lautakuntien puheenjohtajien ja kunnanjohtajien osalta).   

**Vastaajat arvioivat sijoittumistaan vasemmisto–oikeisto- sekä arvoliberaali–arvokonservatiivi-janoille asteikolla 0–10. Eniten 
vasemmistolaisiksi ja eniten arvoliberaaleiksi luokiteltiin vastaajat, jotka sijoittivat itsensä kohtiin 0–2. Eniten arvokonservatiiveiksi ja eniten 
oikeistolaisiksi luokiteltiin vastaajat, jotka sijoittivat itsensä kohtiin 8–10. Keskellä oleviksi luokiteltiin vastaajat, jotka sijoittivat itsensä janan 
keskikohtaan (5). 
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2. Kyselyn tulokset
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I. Näkemyksiä kuntien ilmastotoimista ja niiden 
vaikuttavuudesta
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Lähes kaikki kyselyssä esitetyt ilmastotoimet saavat 
enemmistön kannatuksen
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Kunnan yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää yksityisautoilun vähentämiseksi

Kunnan hankinnoissa tulee asettaa etusijalle tuotteiden ja palvelujen ilmastovaikutukset

Kunnan tulee edistää sähköautojen latausverkon ja biokaasun jakeluverkon kehittämistä alueellaan

Kunnan tulee vaatia omistamiaan yhtiöitä toteuttamaan ilmastotoimia

Kunnan tulee kannustaa kuntalaisia ja paikallisia yrityksiä ilmastotoimiin kampanjoilla ja koulutuksella

Kunnan tulee kehittää yritysyhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Kunnassa tulee varautua sään ääri-ilmiöihin

Kunnan tulee käyttää uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja lämpöä

Kunnan tulee parantaa energiatehokkuutta omissa rakennuksissaan

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

Kysymys: ”Mitä mieltä olet seuraavista ilmastotoimista kunnassasi?” (%)



Kuntien työkalupakissa olevia ilmastotoimia pidetään 
vain jokseenkin vaikuttavina
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Kunta tiivistää yhdyskuntarakennetta yksityisautoilun vähentämiseksi

Kunnan hankinnoissa asetetaan etusijalle tuotteiden ja palveluiden
ilmastovaikutukset

Kunta edistää sähköautojen latausverkon ja biokaasun jakeluverkon
kehittämistä alueellaan

Kunta vaatii omistamiaan yhtiöitä toteuttamaan ilmastotoimia

Kunta kehittää yritysyhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Kunta kannustaa kuntalaisia ja paikallisia yrityksiä ilmastotoimiin kampanjoilla
ja koulutuksella

Kunta käyttää uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja lämpöä

Kunta parantaa energiatehokkuutta omissa rakennuksissaan

Kysymys: ”Kuinka vaikuttavina pidät edellä esitettyjä ilmastotoimia kuntasi päästöjen 
vähentämiseksi?” (Asteikolla 0–10, jossa 0=ei lainkaan vaikuttava, 10=erittäin vaikuttava)

Asteikon
keskikohta



II. Mitkä asiat lisäävät ja mitkä heikentävät 
halukkuutta edistää ilmastotoimia kunnissa?

14



Raha ratkaisee ilmastotoimissa
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Muiden kuntien antama esimerkki

Mikään ei lisää haluani edistää ilmastotoimia

Muut syyt

Kuntien suuri vaikutus Suomen päästöihin

Kuntalaisten odotukset

Päättäjien velvollisuus hillitä ilmastonmuutosta

Halu näyttää esimerkkiä kunnan asukkaille ja yrityselämälle

Ilmastotyö parantaa kunnan imagoa

Kuntien mahdollisuus saada rahallista tukea valtiolta tai EU:lta

Myönteinen vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin

Mahdollisuus luoda uusia markkinoita ja taloudellista aktiivisuutta kuntaan

Kunnan mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä

Kysymys: ”Mitkä asiat lisäävät eniten halukkuuttasi edistää ilmastotoimia kunnassasi?” (%)
(Sai valita enintään kolme vastausvaihtoa)



Ilmastotoimien epäreiluus mietityttää kuntapäättäjiä
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Muut syyt

Mikään ei heikennä haluani edistää ilmastotoimia

Kunnan yrityselämä ei ole riittävän sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään

Kunnan virkamiesjohto ei ole riittävät sitoutunut ilmastotavoitteisiin

Kunnan poliittinen johto ei ole riittävän sitoutunut ilmastotavoitteisiin

Kunnassa ei ole riittävästi ilmasto-osaamista

Valtiovalta ei tue ilmastotyötä riittävästi

Kunnissa tehtyjen päästövähennyksien vähäinen vaikutus

Kunnassa tehtyjen ilmastotoimien vaikuttavuutta on hankala osoittaa

Kunnan taloudellinen tilanne ei mahdollista ilmastotoimia

Ilmastotoimien kustannukset jakaantuvat epätasa-arvoisesti eri väestöryhmille

Kysymys: ”Mitkä asiat vähentävät eniten halukkuuttasi edistää ilmastotoimia kunnassasi?” (%)
(Sai valita enintään kolme vastausvaihtoa)



III. Mistä kuntapäättäjät tarvitsevat lisää tietoa 
ja onko kunnissa ilmasto-osaamista?
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Ilmastotoimien kustannustehokkuudesta ja 
rahoitusmahdollisuuksista halutaan tietää enemmän
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Muut asiat

Ei tarvetta lisätiedolle

Kuntalaisten ilmastoasenteista

Saatavilla olevista asiantuntija- ja neuvontapalveluista

Paikallisten yritysten näkemyksistä ja toimista ilmastonmuutokseen liittyen

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta kuntatasolla

Nykyisen hallituksen ilmastopolitiikasta ja lainsäädännöllisistä muutoksista

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kuntaani ja sen lähialueisiin

Muiden kuntien toimivista ja toimimattomista ilmastokäytännöistä

Kuntien ilmastotyön pitkän aikavälin hyödyistä

Kunnassa tehtyjen toimien seurannasta ja vaikuttavuusarvioista

Vertailukelpoista tietoa kuntien päästöistä

Valtion ja EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista

Vertailukelpoista tietoa kunnan ilmastotoimien kustannustehokkuudesta

Kysymys: ”Mistä seuraavista ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista tarvitsisit lisää tietoa?” (%) 
(Mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja)



Enemmistö kuntapäättäjistä suhtautuu epäillen
kuntansa ilmasto-osaamiseen
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Kunnanvaltuutetut tietävät riittävästi ilmastonmuutoksesta
tehdäkseen punnittuja päätöksiä

Kunnan päätöksenteon tueksi on tarjolla riittävästi tietoa eri
toimialojen aiheuttamista päästöistä ja niiden vähentämisestä

Kuntaorganisaatiosta löytyy tarvittavaa ilmasto-osaamista

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa / Ei koske vastaajaa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

Kysymys: ”Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?” (%)



IV. Ketkä lobbaavat? Kenen ääni kuuluu liiaksi, 
kenen ei tarpeeksi?
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Kuntapäättäjät kertovat ilmastoaktiivien ja
ympäristöjärjestöjen lobbaavan eniten
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Puolueet yleensä

Tutkijat

Maataloustuottajat

Muut tahot

Elinkeinoelämän järjestöt

Ammattiliitot

Paikalliset yritykset

Kysymys: ”Ketkä ovat pyrkineet vaikuttamaan sinuun ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä?” (%) 
(Mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja)



Tutkijoille kaivataan lisää painoarvoa
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Kansalaiset
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Paikalliset yrittäjät

Ilmasto- ja ympäristöjärjestöt

Elinkeinoelämän etujärjestöt

Vastaajan puolue

Muut tahot

Ilmastoaktiivit

Puolueet yleensä

Ammattiliitot

Kysymys: ”Kenen ääni ei mielestäsi kuulu tarpeeksi kuntasi ilmastopoliittisessa päätöksenteossa?” (%) 
(Mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja)



Puolet kuntapäättäjistä kokee, että ilmastoaktiivien
ääni kuuluu liikaa
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Ilmastoaktiivit

Ilmasto- ja ympäristöjärjestöt

Ei kukaan

Maataloustuottajat

Muut puolueet

Elinkeinoelämän etujärjestöt

Muut tahot

Paikalliset yritykset

Ammattiliitot

Kysymys: ”Kenen ääni saa mielestäsi suhteettoman paljon huomiota kuntasi ilmastopoliittisessa 
päätöksenteossa?” (%) (Mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja)



V. Ilmastotekojen merkitys & mikä 
ilmastonmuutoksen hillinnässä huolestuttaa?
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Lähes puolet epäilee suomalaisten tekojen merkitystä 
ilmastonmuutoksen hillinnässä
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Väite: ”Suomalaisten teot ovat merkityksettömiä ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta” (%)
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Vastakkainasettelun lisääntyminen ja Suomen 
ponnistelujen turhuus huolestuttavat 
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Joudun muuttamaan omaa elämäntapaani

Pelkään oman elantoni puolesta

Mikään ilmastonmuutoksen hillinnässä ei huolestuta

Ilmastoteot ovat liian kalliita minulle

Muut asiat

Ilmastoteot ovat liian kalliita Suomelle

Teollisuuden katoaminen Suomesta

Ihmisten ymmärtämättömyys tilanteen vakavuudesta

Ilmastotoimien kustannukset jakaantuvat epätasaisesti eri osissa Suomea

Ilmastotoimien kustannukset jakaantuvat epätasaisesti eri väestöryhmille

Suomen ponnistelut valuvat hukkaan, sillä muut eivät tee tarpeeksi

Yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisääntyminen

Kysymys ”Mikä sinua huolestuttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä eniten?” (%)
(Sai valita enintään kolme vastausvaihtoa)



3. Viisi keskeisintä johtopäätöstä
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1. Pelko epätasa-arvoisista vaikutuksista jarruttaa ilmastotoimia

2. Ilmastoimille kannatusta, mutta niiden vaikuttavuus epäilyttää

3. Toive kustannussäästöistä motivoi ilmastotekoihin

4. Ilmastoaktiivien äänen koetaan kuuluvan eniten ja jopa liian voimakkaana

5. Poliittinen orientaatio vaikuttaa kaikkiin näkemyksiin ilmastotoimista 

28



29

Kiitos mielenkiinnosta!


