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Järvenpään tavoitteena on 
olla hiilineutraali vuoteen 

2035 mennessä, sekä 
jätteetön ja kestävän 
kulutuksen kaupunki 

viimeistään vuonna 2050.
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1. Tiekartta ohjaa koko kaupungin työtä pitkällä 
aikavälillä ja pitää ajan tasalla isossa kuvassa

2. Palvelualueiden ja tytäryhtiöiden 
toteutussuunnitelmat kokoavat 
konkreettiset toimet

✓ sitoutuminen ja jatkuvuus
✓ konkreettisuus
✓ kytkeminen talous- ja palveluohjaukseen



Seurannan kehittämisen tausta Järvenpäässä
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Strategian sitovana 
tavoitteena resurssiviisauden 
tiekartan toimeenpano.

Viime vuosina ei ollut tehty 
kattavaa ympäristö-
tavoitteiden seurantaa.

Päättäjillä ja henkilöstöllä ei 
kokonaiskäsitystä työn 
etenemisestä tai kytköksistä 
kaupungin muihin 
prosesseihin.

Toteutussuunnitelmat 
valmiiksi ja tunnetuksi, koko 
organisaation sitouttaminen.

Laajan kokonaisuuden 
systemaattisen ja reflektiivisen 
seurannan organisointi.

Tiedon ja viestinnän lisääminen 
organisaatiossa ja sidosryhmien 
kanssa, kokonaiskuvan 
hahmottaminen.

Seurantapalvelu ja 
toimintamalli, joka vastaa 
tietotarpeisiin silloin, kun 
tietoa tarvitaan.

Lähtötilanne: Tarve:

Ratkaisu:



Yhteinen tarve systemaattiselle seurannalle
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• Kerava ja Järvenpää tunnistivat yhteisen haasteen ja kehitystarpeen ilmasto- ja resurssiviisaustyön 
seurannan kehittämisessä. Vantaa ja Helsinki lähtivät mukaan jatkokehittämään ja sparraamaan.

• Muotoutui yhteinen hanke Toimenpideohjelmat näkyväksi ja osaksi käytännön toimintaa, johon 
saatiin avustusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

• Hankkeessa otetaan käyttöön Helsingissä toteutettuun Ilmastovahti-työkaluun pohjautuva työkalu 
sekä kehitetään ilmastojohtamista tukeva toimintatapa Keravalla ja Järvenpäässä.

• Hankkeessa dokumentoidaan kehitystyö ja kuvataan hankekaupunkien erilaisia ratkaisumalleja 
seurantatyökaluun ja toimintamalliin. Tavoitteena on helpottaa jatkossa muita aiheen parissa painivia 
kuntia tunnistamaan omiin tarpeisiinsa vastaavat ratkaisut seurannan toteuttamiseksi.
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Ympäristövahtimestari pitää vastuutoimenpiteensä ajan tasalla
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Konseptointi-
versio
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Konseptointi-
versio

Työn etenemistä voi seurata verkkopalvelusta



✓ Vahvistetaan vastuutiimien/-henkilöiden sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen ja 
edistymisen säännölliseen raportointiin. Tehdään raportoinnista sujuvampaa.

✓ Helpotetaan kuntalaisten ja sidosryhmien mahdollisuuksia seurata ja vaikuttaa kaupungin 
ilmastotyöhön.

✓ Joustava ja reflektiivinen seuranta (tietoa johdolle ja päättäjille, tunnistetaan tarpeet 
lisätoimenpiteille ja etenemisen esteille, löydetään vaikuttavimmat toimenpiteet).

✓ Viestintä helpottuu. Kaupunki esimerkkinä ilmastotyössä.

✓ Kokemusten vaihto hankekaupunkien välillä. Edesautetaan palvelun ja toimintamallin 
käyttöönottoa jatkossa yhä useammassa kunnassa erilaisine toimenpideohjelmineen.

Mitä hyötyjä ympäristövahti tuo toimeenpanoon ja 
seurantaan?
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• Ajallisesti monipuolista  - jatkuvasti vai kootusti, tilannetietoa 
vai tilastoja

Monitasoinen ja laaja-alainen työ vaatii monipuolista seurantaa
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• Ajallisesti monipuolista  - jatkuvasti vai kootusti, tilannetietoa 
vai tilastoja

• Tarkkuustasoltaan – yleisestä kehityksestä ja 
kokonaiskuvasta yksittäisiin toimenpiteisiin

• Dataa on kaikkialla ja silti aina jotain puuttuu – tunnistettava, 
mikä on riittävä määrä tietoa ja missä muodoissa tietoa 
tarvitaan kokonaiskuvan ja johtopäätösten muodostamiseksi

Monitasoinen ja laaja-alainen työ vaatii monipuolista seurantaa
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• Ajallisesti monipuolista  - jatkuvasti vai kootusti, tilannetietoa 
vai tilastoja

• Tarkkuustasoltaan – yleisestä kehityksestä ja 
kokonaiskuvasta yksittäisiin toimenpiteisiin

• Dataa on kaikkialla ja silti aina jotain puuttuu – tunnistettava, 
mikä on riittävä määrä tietoa ja missä muodoissa tietoa 
tarvitaan kokonaiskuvan ja johtopäätösten muodostamiseksi

• Myös ”perinteisellä” raportoinnilla on paikkansa sähköisen 
työkalun rinnalla. Toimintamallin on tarkoitus osaltaan 
helpottaa myös seurantaraportin laatimista.

• Seuranta on vain työkalu

Monitasoinen ja laaja-alainen työ vaatii monipuolista seurantaa
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Kiitos!
Eira Linko, erikoissuunnittelija
Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys
eira.linko@jarvenpaa.fi

www.jarvenpaa.fi/resurssiviisaus

http://www.jarvenpaa.fi/resurssiviisaus

