
Ilmastonmuutoksen 
torjuminen alueen 
yhteisenä ponnistuksena

Maakuntafoorumi 23.4.2019



Tervetuloa Maakuntafoorumiin!

• Ilmastonmuutos vaatii nopeita ja laajoja 
päästövähennyksiä kaikilla yhteiskunnan osa-
alueilla riittävän nopeasti. 

• llmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen 
sopeutuminen yhä tiiviimmin osa 
aluekehittämistä

• Yhteiset palvelut ja resurssien tehokas käyttö 
edellyttävät alueellista koordinaatiota

• Alueellinen elinvoima voi hyötyä 
ilmastonmuutoksen torjunnasta ja 
ilmastopolitiikasta

• Ilmastokysymykseen tartuttu ilahduttavasti 
alueilla  - millaisia kysymyksiä alueelliseen 
yhteistyöhön ja sen tulevaisuuteen liittyy? 
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Hinkukuntien päästökehitys 2007-2016 (Suomen ympäristökeskus)

Kunta-alan energiatehokkuussopimusten tuloksia 2008-2016 (Motiva)



Kuntaliiton ilmastopoliittiset tavoitteet –
Valtio ilmastokumppaniksi kunnille!

 Tavoitteena vahvistaa

 kuntien kykyä vastata ilmastonmuutokseen

 valtion ja kuntien välistä kumppanuutta kuntien, 

kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden 

saavuttamiseksi

 Päivitys ja nostot Ilmastoteemaan:

 2008 Kuntaliiton Ilmastopoliittiset linjaukset

 2016 Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset

 2019 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet & 

Kuntaliiton tavoitteet maankäytön ja rakentamisen 

kehittämiseksi
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• Kuntien toimintaedellytyksiä ilmastonmuutoksen 
torjunnassa ja kiertotalouden edistämisessä on 
vahvistettava. Kuntien työn vauhdittaminen 
edellyttää valtiolta pysyviä tuki-instrumentteja 
ja johdonmukaista ilmastopolitiikkaa, joiden 
varaan kuntien pitkäjänteinen ilmastotyö voi 
rakentua.

• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tehtävät, 
vastuut ja rahoitus on selkiytettävä valtion, 
maakunnan, kunnan, yritysten ja 
kiinteistönomistajien kesken. Sopeutumisen 
toimenpiteille on järjestettävä kansallinen 
koordinaatio ja rahoitus.

Kuntien työkaluja torjua ilmastonmuutosta sekä 
rakentaa kestäviä yhdyskuntia ja hyvää 
elinympäristöä on lisättävä.



Kuntaliiton ilmastopoliittiset linjaukset -
Valtio ilmastokumppaniksi kunnille!

 Pitkäjänteinen ja kuntia 

oikeudenmukaisesti kohteleva 

ilmastopolitiikka

 Kuntien ilmasto- ja kiertotaloustyön 

toimintaedellytysten vahvistaminen

 Valtion tuki ja kilpailun turvaaminen 

energiamurroksessa

 Kunnilla toimivalta, tarvittavat työkalut ja 

resurssit maankäytön suunnittelusta 

rakentamiseen ja ylläpitoon 

 MAL -sopimukset vahvoiksi 

ilmastotyökaluiksi ja uusia avauksia 

valtion ja kuntien välisiin 

ilmastosopimuksiin 

 Valtion pysyvä rahoitus julkisten 

hankintojen ilmasto- ja 

ympäristöosaamisen tuelle

 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

tehtävien, vastuiden ja rahoituksen 

selkiyttäminen lainsäädännöllä
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Kuntaliiton -alusta

Kunnille olemassa lukuisia ilmastoverkostoja 

• Verkostojen välissä ja yli toimivaa 

• Avoin kaikille

• Erilaisten kuntien erilaisiin tukitarpeisiin vastaaminen

• Ympäristösektorilta kuntien johtoon ja luottamushenkilöille

• Mukana keskeisesti kunnan kehittäminen, maankäyttö ja 
liikenne kokonaisuutena 

#ilmastokunnat

7



 Hakuaika: 2.5. – 14.6.2019
Ohjeet ja haku Kuntaliiton              
verkkosivuilla pian

 Voittajan julkistus: 11./12.9.2019 
Kuntamarkkinoilla Helsingissä

 Voittajakunnalle mainetta ja 
kunniaa ja viestinnällistä 
sparrausta

 Lisätietoja: 
Miira Riipinen, Kuntaliitto
Tuuli Myllymaa, SYKE



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

Kiitos!

@

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto
https://twitter.com/TimoReina

