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1. JOHDANTO 

 
Tässä raportissa kuvataan kuntaorganisaatioiden ilmastoasiantuntijoiden näkemyksiä kunnan ilmastotyöstä, 
kuntalaisten osallistamisesta sekä näitä ohjaavasta lainsäädännöstä. Osallistamisella viitataan kuntien toimintaan, 
jolla se pyrkii edistämään kuntalaisten osallistumista joko päästövähennyksiin pyrkiviin ilmastotoimiin tai poliittisiin 
prosesseihin, kuten ilmastotoimista päättämiseen.1 Aikaisemmin on havaittu, että kunnissa hyödynnetään vain vähän 
asukkaiden ilmasto-osaamista, ja että kuntalaisten parempi osallistaminen ilmastotyöhön voisi tukea 
päästövähennysten saavuttamista.2 Kuntien ilmastoasiantuntijoiden kuuleminen on tärkeää, sillä he konkreettisesti 
toteuttavat kunnan ilmastopolitiikkaa sekä ovat työtehtäviensä vuoksi perillä kunnan ilmastopolitiikan 
kokonaisuudesta. Kuntien ilmastoasiantuntijoilla viitataan tässä raportissa niihin kunnan työntekijöihin, jotka 
kunnassa pääsääntöisesti koordinoivat ilmastotyötä. Haastateltujen todelliset työnimikkeet olivat moninaisia. Raportti 
keskittyy ilmastonmuutoksen hillintätoimiin, sillä sopeutumis- ja varautumistoimista keskusteltiin haastatteluissa 
huomattavasti vähemmän.  
 
Luvussa 2 kuvataan aineisto ja se, kuinka ilmastotyö on tutkimuksen kunnissa organisoitu. Luvussa 3 tiivistetään 
kuntien ilmastotyöhön liittyviä huomioita eli esitellään kuntien kaksi keskeisintä päästövähennyssektoria, energia ja 
liikenne sekä esimerkkejä niissä tehtävistä ilmastotoimista. Lisäksi nostetaan esiin haastatteluissa tulleita huomioita 
ilmastotyön motiiveista ja haasteista (luvut 3.2 ja 3.3). Luku 3.4 kuvaa ilmastoasiantuntijoiden ajatuksia 
lainsäädännöstä ja siitä, kuinka sen nähdään vaikuttavan kunnassa tehtävään ilmastotyöhön. Luvussa 4 keskitytään 
kuntalaisten rooliin kunnan ilmastotyössä. Osio alkaa kuvauksella aineiston kunnissa käytetyistä osallistamisen 
keinoista, joilla kuntalaisia pyritään saamaan mukaan kunnan ilmastotyöhön. Luku 4.2 tiivistää syyt, joiden takia 
kunnissa osallistamista harjoitetaan ja luku 4.3 kuvaa haastateltujen ajatuksia siitä, millainen vaikutus lainsäädännöllä 
on kuntalaisten osallistamiseen. Seuraavassa luvussa 4.4 haastateltavat pohtivat, mitkä ovat kuntalaisten 
mahdollisuudet vaikuttaa kunnan ilmastoasioita koskevaan päätöksentekoon. Luku 4.5 kokoaa yhteen 
ilmastoasiantuntijoiden tunnistamat haasteet kuntalaisten osallistamisesta ja luku 4.6 ajatukset siitä, mihin suuntaan 
osallistamista tulisi kehittää. Viimeinen luku 5 esittää yhteenvedon haastattelujen keskeisistä huomioista. 

 

2. AINEISTO 
2.1 Ilmastoasiantuntijoiden haastattelut 
 
Aineisto koostuu 18 kunnan ilmastoasiantuntijan tai ilmastoasiantuntijoiden haastatteluista. Kunnat valittiin niin, että 
saataisiin edustus jokaisesta Manner-Suomen maakunnan keskuskunnasta. Tutkimukseen osallistui haastateltava(t) 

 
1 Järvelä ym. 2018. Osallistaminen ilmastopolitiikassa. Suomen ilmastopaneeli. Raportti 1/2018. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018092436449 
2 Puurula ym. 2022. Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne 2021. Suomen Kuntaliitto. https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2172-kuntien-ja-
maakuntien-ilmastotyon-tilanne-2021 
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seuraavista kunnista: Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, 
Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. Aineisto kerättiin maalis–toukokuussa 2022. 
Haastateltavat valittiin perehtymällä kuntien ilmastotyötä käsitteleviin verkkosivuihin, jonka jälkeen jokaiselle 
haastateltavalle lähetettiin kutsu tutkimukseen sähköpostitse. Sähköpostissa mainittiin mahdollisuus välittää kutsu 
eteenpäin sille henkilölle, joka kuntaorganisaatiossa on parhaiten perehtynyt ilmastotyöhön. Haastattelukutsussa 
mainittiin haastattelun kolme teemaa: kunnassa tehtävä ilmastotyö, lainsäädännön velvoitteet kunnan ilmastotyölle 
sekä kansalaisten osallistaminen kunnan ilmastotyöhön. Mikäli haastateltavat eivät vastanneet haastattelukutsuun 
kohtuullisessa ajassa, heille lähetettiin muistutussähköposti ja lopuksi myös soitettiin. Ennen haastattelua 
haastateltaville lähetettiin sähköpostitse tietosuojailmoitus sekä suostumuslomake, jossa kysyttiin suostumus 
osallistua ja tallentaa haastattelu, julkaista kunnan nimi tutkimuksesta raportoidessa sekä tallentaa 
haastatteluaineisto Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Haastateltavat kuittasivat suostumuksensa sähköpostitse.  
 
Haastattelut toteuttivat puoliksi 2035Legitimacy-hankkeen kaksi tutkijaa, Anu Lähteenmäki-Uutela ja Anni Turunen 
(Suomen ympäristökeskus), joilla oli käytössään etukäteen suunniteltu haastattelurunko. Ensimmäinen haastattelu 
toteutettiin yhdessä haastattelutyylien yhtenäistämiseksi. Jokaisesta kunnasta saatiin haastattelu, joskin yhden 
kunnan osalta haastattelu hoidettiin tiiviinä versiona sähköpostitse ja puhelimitse. Muut haastattelut toteutettiin 
videokeskusteluna Teamsilla, tallennettiin ja lopuksi litteroitiin. Tallenteet kestivät 55 minuutista tuntiin ja 25 
minuuttiin ja litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 488 sivua (fontti 12). Tässä raportissa hyödynnetään haastateltavien 
suoria sitaatteja, jotka on merkitty tekstiin lainausmerkeillä. 
 

2.2 Ilmastotyön organisoiminen kunnissa 
 
Suurimmassa osassa kuntia ilmastoasiat oli kuntaorganisaatiossa sijoitettu ympäristötoimen, -suojelun ja 
rakennusvalvonnan alle. Erillinen ilmastoyksikkö oli kahdessa kunnassa ja neljässä kunnassa ilmastoasiat oli sijoitettu 
konsernihallinnon yhteyteen. Ilmastosuunnitelmat, hiilineutraaliuustavoitteet ja erilaiset ilmastositoumukset ja -
verkostot (esim. Hinku, ICLEI tai Green City Accord) antavat suuntaviivat kuntien ilmastotyölle. Kajaanilla, Kokkolalla ja 
Rovaniemellä ei ollut tutkimushetkellä voimassa olevaa kuntakohtaista ilmastosuunnitelmaa, vaan ne olivat osa 
maakuntiensa liittojen ohjelmia. Kajaanilla ja Rovaniemellä ei myöskään ollut sovittua tavoitevuotta 
hiilineutraaliuudelle. Vuosi 2035 oli tavoitevuonna Oululle, Mikkelille, Kokkolalle ja Hämeenlinnalle. Hiilineutraaliuutta 
vuoteen 2030 mennessä tavoittelivat Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lappeenranta, Pori, Seinäjoki ja Tampere. 
Vuosi 2030 on myös HINKU-kuntien tavoitevuosi ja koko Suomen tasolla myös yleisin tavoitevuosi. Turku ja Vaasa 
tähtäsivät vuoteen 2029 ja aineiston kunnianhimoisin hiilineutraaliustavoite oli Joensuun ja Lahden vuosi 2025. 
Tyypillistä oli, että kunnalta löytyi yhdestä kolmeen ilmastotavoitteisiin liittyvää sitoumusta. Eniten 
ilmastositoumuksia oli Turulla, Lahdella ja Helsingillä. Kajaani ja Kokkola olivat mukana ainoastaan 
ekosysteemisopimuksessa ja Rovaniemi ekosysteemisopimuksen lisäksi CIRCWASTE:ssa. Sitoumuksista yleisimmät 
olivat suurten ja keskikokoisten kuntien energiatehokkuussopimus (KETS), jonka oli solminut 15 kuntaa sekä 
ekosysteemisopimus (16 kuntaa). Hinku-kuntia mukana oli kahdeksan. Lisäksi aineistonkeruun aikana Kokkolan 
kunnanvaltuusto oli juuri äänestämässä Hinkuun liittymisen puolesta. Kymmenen kuntaa kunnanjohtajineen oli 
allekirjoittanut kansainvälisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors).  
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Haastattelujen perusteella kunnissa ilmastotyötä pyritään jalkauttamaan läpi organisaation. Yleensä koordinoiva 
vastuu on kuitenkin yhdellä toimialalla tai yksiköllä (esim. ympäristönsuojelussa), joka pyrkii linkittämään 
ilmastotavoitteita ja -työtä muiden toimialojen substanssiosaamiseen sekä ylläpitämään keskustelua ja yhteistyötä 
kunnan toimialojen, kuntayhtiöiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tyypillistä on myös, että ilmastotyö rakentuu 
hankkeiden varaan ja kunnan ilmastoasiantuntija työskentelee vähintään osan työajasta hankerahoituksella. 
Hankkeet koettiin tärkeiksi väyliksi päästä alkuun ilmastotyössä ja ne olivat mahdollistaneet esim. 
ilmastosuunnitelman kirjoittamisen. Hankkeiden avulla oli saatu käynnistettyä erinäisiä hankintoja tai toimintatapoja 
(esim. kaupunkipyörät), jonka jälkeen nämä ovat voineet jäädä osaksi kunnan omaa toimintaa. Lisäksi hankkeet 
edistävät konkreettisia päästövähennyksiin tähtääviä toimia, kuten kouluruokailun hiilijalanjäljen laskemista. 
Hankkeet kokoavat myös yhteen toimijoita esimerkiksi muista kunnista, maakunnan liitosta tai kansainvälisesti. 
Vaikka ulkoisen rahoituksen hankkeet nähtiin jopa elinehdoksi kuntien ilmastotyölle ja sen kehittämiselle, rahoituksen 
hakeminen on myös aikaa vievää ja sen koettiin olevan toisinaan pois itse ilmastotyöstä. Lyhytkestoiset hankkeet ja 
rahoituksen epävarmuus voivat myös sirpaloittaa ilmastotyötä sekä häiritä sen pitkäjänteistä suunnittelua. Yleisesti 
haastateltavat näkivät, että kunnissa ilmastotyölle on osoitettu liian vähän, etenkin henkilöstö-, resursseja.  
 
Ilmastotyö kuntien toimialoilla painottuu asiantuntijoiden mielestä etenkin liikenteeseen ja energiasektorille, joiden 
ilmastotyöstä keskusteltiin runsaasti kaikkien haastateltavien kanssa. Myös maankäytöstä ja kaavoituksesta, 
koulutus- ja sivistyspalveluista sekä rakentamisesta haastateltavat nostivat esiin useita esimerkkejä. Ilmastotyötä 
nähdään tehtävän myös hankinnoissa, jätehuollossa ja ravitsemispalveluissa. Vähemmän mainintoja saivat sosiaali- ja 
terveyspalveluissa, metsä- ja maataloudessa, tietohallinnossa, vesihuollossa ja matkailussa tehtävät ilmastotoimet.  
 
Ilmastoasiantuntijat korostivat tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen ja liikelaitosten – etenkin energiayhtiöiden – roolia 
ilmastotyön onnistumisessa ja näiden sitouttaminen ilmastosuunnitelmaan nähtiin tärkeäksi. Kuntayhtiöt ja toimialat 
voivat myös tehdä omia ilmastosuunnitelmiaan, kuten esimerkiksi Korkeasaaren eläintarha on tehnyt. 
Energiayhtiöiden lisäksi etenkin vuokrataloyhtiöiden ja ruokapalveluiden nähtiin osallistuvan ilmastotyöhön, mutta 
myös jäte- ja vesilaitokset sekä eläintarha, satama ja kirjasto nostettiin keskusteluissa esiin. Yhteistyötä, 
kokonaisuuden hallintaa ja sitoutumista kuntaorganisaation eri tahojen kesken on vahvistettu esimerkiksi toimialojen 
ja kuntayhtiöiden epävirallisella kestävän kehityksen yhteistyöryhmällä. 
 
Kuntaorganisaation ulkopuolisista toimijoista tärkeiksi yhteistyötahoiksi mainittiin etenkin muut kunnat (varsinkin 
maakunnan alueella), maakunnan liitto, yritykset ja talonyhtiöt ja kansainvälinen yhteistyö. Myös valtion 
organisaatioiden (ministeriöt, tutkimuslaitokset, ELY), oppilaitosten ja yhdistysten kanssa tehtiin suurimmassa osia 
kuntia yhteistyötä. Vähemmän mainintoja sai yhteistyö etujärjestöjen kanssa. Suurin motivaattori yhteistyöhön oli 
verkostoitava saatava tieto, oppiminen ja vertaistuki sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. 

 

3. ILMASTOTYÖ KUNNISSA 
 
3.1 Keskeisimmät ilmastotoimet 
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Energiasektori sekä liikenne tunnistettiin sektoreiksi, joissa päästövähennyksiä tarvitaan ja tehdäänkin kunnissa 
eniten. Näiden kahden sektorin parissa tehtävästä ilmastotyöstä kertoivat kaikki haastateltavat. Energiasektorin 
(kulutussähkö, sähkölämmitys, kaukolämpö, öljylämmitys ja muu lämmitys) osalta kunnissa on jo toimeenpantu 
monia ilmastotekoja. Esimerkiksi fossiilisista polttoaineista kuten öljystä ja kivihiilestä sekä turpeesta on 
kaukolämmön tuotannossa siirrytty esimerkiksi biomassan polttoon – jonka tosin myös todettiin olevan osittain 
ongelmallista. Kunta voi myös ostaa ainoastaan vihreää, sertifioitua sähköä samoin kuin kunnan osaomistamat 
energiayhtiöt voivat myydä ainoastaan fossiilivapaata sähköä asiakkailleen. Tuulivoima puhutti osassa haastatelluista 
kunnista ja myös turpeen kanssa kamppailtiin useassa kunnassa. Osaa haastatelluista huolestutti Venäjän 
hyökkäyssodan käynnistämä keskustelu turpeen roolista energiaomavaraisuudessa.  
 
Kunnan omat kiinteistöt ja energiansäästö niissä on toinen tärkeä keino vaikuttaa energiasektorin päästöihin. 
Kunnissa on mm. luovuttu öljylämmityksestä, tilojen käyttöä on tehostettu sekä energian kulutusta on optimoitu 
datakeskeisillä ja digitaalisilla ratkaisuilla. Muutama haastateltava totesi, että energiasektorilla helpoimmat keinot, 
kuten energiansäästöratkaisut, ovat jo niin laajalti käytössä, että tulevaisuudessa on siirryttävä uuteen teknologiaan ja 
entistä kekseliäämpiin ratkaisuihin. 
 
Uudisrakentamisessa voidaan suosia maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Esimerkiksi yliopisto-opiskelijoiden asuinalueen 
uusrakennukset voidaan rakentaa energiapositiivisiksi aurinkopaneelien ja maalämpökaivojen avulla. Yhdessä 
kunnassa oli pilotoitu asuinalueella kaksisuuntaista kaukolämpöverkkoa, joka mahdollistaa ylijäämälämmön 
jakamisen muiden käyttöön. Toisessa kunnassa puolestaan useampi sata kotitaloutta oli saatu mukaan laskemaan 
omakotitalojen käyttöaikojen ulkopuolisia lämpötilatasoja. Teollisuusalueen yritykset voivat myös yhdessä kunnan 
kanssa ohjata alueen toimijoiden hukkalämmön talteen ja kunnan lämpöverkkoon. Kunta voi myös 
energianeuvonnalla vaikuttaa välillisesti päästöihinsä. Esimerkiksi hankerahoituksen avulla kunta voi tarjota 
energianeuvontaa sekä asukkailleen, mutta myös muille ympäryskunnille.  
 
Liikenne (tie-, vesi ja raideliikenne ja työkoneet) muodostavat keskimäärin reilun kolmasosan kuntien päästöistä. 
Liikenne nähtiin energiasektoria hankalampana kenttänä, sillä päästöjen vähentäminen edellyttää toimia useammilta 
kunnan ulkopuolisilta toimijoilta. Kuntien ilmastoasiantuntijat näkivätkin liikenteen päästökehityksen ”todella suurena 
haasteena” ja siltä että ”ei näytä yhtään siltä, että oltais pääsemässä tavotteeseen”. Haastateltavat totesivat, että 
kunnan vaikutukset liikenteen päästöihin ovat jokseenkin rajallisia. Lisäksi kansallisella ja EU-tasolla liikenteen 
vähäpäästöisyyden edistäminen on edennyt toivottua hitaammin. Myös kunnissa liikenteen päästöjen vähentäminen 
edistyy hitaasti. Osittain siksi, että se on sidoksissa aikojen saatossa suunniteltuun kaupunkirakenteeseen. Eräs 
haastateltava totesi, että liikennesektorilla on hukattu paljon aikaa ja nyt ollaan tilanteessa, jossa ”kertaryminällä” 
tulisi toteuttaa paljon toimenpiteitä. Kuitenkin nyt tehtävät kestävään liikkumiseen tähtäävät muutokset saattavat 
vaikuttaa vasta kymmenien vuosien päästä. Haastatteluissa ja kuntien ilmastosuunnitelmissa liikenteen 
kehittämiseen on mainittu paljon toimenpiteitä. Erään asiantuntijan mukaan ne saattavat vaikuttaa pieniltä, mutta 
kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta liikenteen osalta on mahdollista päästään päästövähennystavoitteisiin.  
 
Haastattelujen perusteella kunnan keskeisimmät mahdollisuudet liikenteen päästöjen vähentämiseksi ovat 
kulkutapajakauman suuntaaminen kevyeen ja joukkoliikenteeseen, kunnan järjestämisvastuulla oleva joukkoliikenne, 
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sekä kaupunkisuunnittelu, jolla liikkumisen tarvetta voidaan vähentää. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä 
lähtökohtana on kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja kunnossapito. Sujuvat ja turvalliset reitit sekä niiden 
läpivuotinen kunnossapito voivat kannustaa pyöräilyyn ja jalankulkuun. Kunnissa on pilotoitu ja otettu käyttöön 
kaupunkipyöriä ja sähköpotkulautoja sekä rakennettu katoksellisia pyörätelineitä. Kunta voi myös kannustaa 
työntekijöitään pyöräilyyn työsuhdepyöräedulla. Myös etätyön mahdollistaminen voi vähentää liikkumisen tarvetta. 
Useammassa kunnassa pyöräilyyn oli kannustettu erilaisilla kampanjoilla. Tosin yhdessä haastattelussa todettiin, että 
pyöräilyn eteen tehtävä työ ei automaattisesti ole pois ihmisten autoilusta. 
 
Joukkoliikenteeseen kuntalaisia on ohjattu esimerkiksi niin, että suurten tapahtumien pääsylipulla on päässyt myös 
joukkoliikenteeseen ilmaiseksi. Eräässä kunnassa suunniteltiin VR:n kanssa yhteistyössä yhdistettyä lippua linja-auto- 
ja junamatkaa varten. Digitaalisilla ratkaisuilla, kuten lähimaksulla ja reittioppaalla on myös mahdollista sujuvoittaa 
joukkoliikenteen palvelua. Joukkoliikenteen suunnitteluun liittyen kunnat nostivat esiin esimerkiksi joukkoliikenteen 
kulkutiheyden nostamisen, kattavan reitistön sekä liityntäpysäköinnin mahdollistamisen. Osa ilmastoasiantuntijoista 
oli huolissaan koronan aiheuttamasta kadosta joukkoliikenteen käyttäjämäärissä, etenkin kun joukkoliikenteen osuus 
kaikista matkoista oli jo ennestään pieni. 
 
Joukkoliikenteen käyttövoiman suhteen monet kunnat olivat siirtyneet tai siirtymässä biokaasuun, sähköön tai 
biodieseliin. Kunnilla on myös käytössään muita omia ajoneuvoja ja työkoneita, joskin näiden rooli liikenteen 
päästöissä nähtiin pieneksi. Kunnissa oli hankittu esimerkiksi sähköavusteisia pyöriä kotihoidon asiakaskäyntejä 
varten, biokaasukäyttöisiä jäteautoja ja sähkökäyttöinen jääkone. Kunnan ajoneuvoja on myös otettu 
yhteiskäyttöautoiksi, jolloin ne ovat kuntalaisten vuokrattavissa iltaisin ja viikonloppuisin. Yhdessä kunnassa 
seudullinen jätevedenpuhdistamo oli valjastettu tuottamaan lietteestä biokaasua, jota voidaan käyttää käyttövoimana 
raskaammissa ajoneuvoissa. Eräs haastateltava mainitsi, ettei pidä siitä että kuntia velvoitetaan yhteen tekniikkaan, 
kuten sähköön, vaan toivoi että muutkin käyttövoimat pidetään mahdollisuuksina. 
 
Alue- ja yhdyskuntasuunnittelulla voidaan luoda sekoittuneempaa kaupunkirakennetta, jossa palvelut ovat 
saavutettavia niin että liikkumisen tarve vähenee ja kevyen ja julkisen liikenteen osuus kasvaa. Tosin yhden kunnan 
ilmastoasiantuntija totesi, että tällä hetkellä aluesuunnittelulla ennemmin lisätään, kuin vähennetään liikkumisen 
tarvetta. Poliittinen vastustus nostettiin useammassakin haastattelussa esiin. Esimerkiksi yrittäjät saattavat vastustaa 
keskusta-alueiden autottomuutta. Toisaalta eräässä kunnassa yrityksiltä itseltään oli tullut painetta kevyen liikenteen 
väylien rakentamiselle teollisuusalueelle. Toisessa kunnassa taas suunniteltiin tavarajunayhteyden hyödyntämistä 
teollisuusalueelle suuntaavaan työmatkaliikenteeseen. Yksityisautoilua voidaan ohjata pysäköintipaikkojen 
hinnoitteluvyöhykkeillä ja uusiutuvaan käyttövoimaan siirtymistä voidaan tukea esimerkiksi sähkölatauspisteiden 
luvitusta sujuvoittamalla ja kaavoittamalla tilaa kaasun tankkauspisteille hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Liikenteen 
ratkaisuissa kuntien välinen yhteistyö koettiin tärkeäksi, sillä kuntien välillä esimerkiksi pendelöidään. Erään alueen 
kunnat olivat myös kierrättäneet sähköautojen latauspisteitä kuntiensa alueilla. Läpikulkuliikenne koettiin useassa 
kunnassa haasteeksi, jolle kunta ei voi juurikaan mitään. Toinen keskeinen haaste oli joukkoliikenteen saavutettavuus 
harvempaan asutuilla alueilla ja liitoskunnissa. Tähän ratkaisuksi suunniteltiin esimerkiksi kutsuliikennettä. 
 
Liikenteen määrän ja päästöjen seuranta ja mittaaminen koettiin tärkeäksi, joskin hankalaksi. Monessa kunnassa oli 
laadittu erillinen kestävän liikkumisen-, pyöräilyn edistämisen- tai työmatkaliikkumisen ohjelma. Toimien (esimerkiksi 
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pyöräilyn edistäminen) vaikutuksen mittaaminen koettiin kuitenkin joissain kunnissa vaikeaksi. Toisaalta on vaikeaa 
saada tietoa miksi ja miten kuntalaiset liikkuvat, mutta myöskään kunnan omien ajoneuvojen käyttömääristä ja 
päästöistä ei välttämättä ole seurantaa ja tietoa. Muutama kunta kertoi mittaavansa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden 
sekä julkisten liikenteen käyttäjien määrää. Yksi kunta kertoi myös käytössä olevasta reaaliaikaisesta päästöjen 
seurantajärjestelmästä. 
 

3.2. Ilmastotyön motiivit  
 
Haastateltavien mukaan kuntien ilmastotyötä kunnissa ajaa (lisääntynyt) tieto ja ymmärrys siitä, että ilmastonmuutos 
on ”eksistentiaalinen kysymys ihmiskunnalle”. Ilmastonmuutosta on hillittävä ja päästöt on saatava pienemmiksi. 
Kiireellisyys tunnistettiin - toimenpiteitä on tehtävä ja toimintatapoja on pakko muuttaa, muutoin seuraa inhimillistä 
kärsimystä ja kriisejä yhä lähempänä omaa elinympäristöä. Ilmastotoimien toteuttamista ei myöskään voi pitkittää, 
sillä ne on tehtävä joka tapauksessa ja mitä kauemmin odotetaan ”sitä isompi lasku” ja enemmän sosiaalisia 
ongelmia on luvassa. Eräs haastateltava totesi, että kaupungin perustehtävä on tehdä hyvää kaupunkia asukkailleen, 
joten on tärkeää, että kaupunki toimii myös ilmastokriisiä vastaan.  
 
Useat haastateltavat kertoivat, että kunnassa tehdään omaehtoista ilmastotyötä niin, että panostetaan asioihin, 
joihin itse voidaan vaikuttaa, jotka kunnassa ovat vähennyspotentiaaliltaan suurimpia ja koetaan tärkeiksi. Kuitenkin 
myös muuttuva maailmantilanne (esim. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja energian hinnan nousu) pakottaa kunnat 
muuttamaan toimintatapojaan.  
 
Ilmastotyötä motivoi hillinnän lisäksi myös välillisemmät asiat. Monet kuntien ilmastoasiantuntijoista totesivat, että 
ilmastotyö on kunnan elinvoimaisuuden kannalta hyvä ratkaisu, joka voi tuoda ja synnyttää alueelle uusia 
työpaikkoja sekä myös vientiä kestävän yritystoiminnan parissa. Ilmastotoimet voivat olla alueen ”pärjäämiskysymys”.  
Mikäli ilmasto- ja energiakysymykset osataan ratkoa, niin ”aluetta odottaa loistotulevaisuus”. Työpaikkojen lisäksi 
ilmastotyö, kuten energiansäästöratkaisut, voivat tuoda rahallista säästöä kunnalle. Myös se, että kunta voi osoittaa 
tekevänsä ilmastoviisaita ratkaisuja, voi lisätä kuntien yhteistyömahdollisuuksia ja parantaa esimerkiksi 
hankerahoituksen saamista. Eräs haastateltavista totesi, ettei rahoitusta enää nykypäivinä voi saada kestämättömään 
toimintaan. Muun muassa yrityspuolen investoijat vaativat, että kunnassa on uusiutuvaa energiaa, 
kierrätysmahdollisuudet ja muutenkin ”asiat kunnossa”. Edelläkävijyys ilmastotoimissa on usealle kunnalle myös 
imago- ja markkinointikysymys ja toisaalta myös muiden kuntien esimerkki voi innostaa kuntaa ilmastotyöhön. 
Kuntien ilmastoviisaiden ratkaisujen nähdään toimivan myös esimerkkinä kuntalaisille. 
 
Pääosin aineiston haastateltavat kertoivat kunnissaan olevan poliittista tahtoa ilmastonmuutoksen hillintään. 
Poliittinen tahto näkyy etenkin kunnan johdon vahvana sitoutumisena ja kiinnostuksena ilmastotyöhön, haluna olla 
ilmastotyön edelläkävijä, tiukoissa päästövähennystavoitteissa ja ilmastoasioihin liittyvissä strategisissa kärjissä. Myös 
yksittäiset kunnan työntekijät tai luottamushenkilöt voivat olla merkittävässä roolissa ja puskea ilmastotyötä 
eteenpäin. 
 

3.3 Ilmastotyön vastustus ja muut haasteet 
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Vaikka pääsääntöisesti ilmastotoimet nauttivat kunnissa poliittista tukea, monessa kunnassa 
päästövähennystavoitteista ja -toimista ei kuitenkaan ole poliittista yksimielisyyttä ja ilmastotoimet voivat kohdata 
poliittista vastustusta. Useammassa kunnanvaltuustossa on puolueita, jotka ovat ehdottaneet 
hiilineutraaliustavoitteiden siirtämistä esimerkiksi vuoteen 2050 tai kunnan irtautumista ilmastoverkostoista. 
Joidenkin kuntien lautakunnissa poliittinen jakauma on sellainen, etteivät ilmastoasiat saa suurta kannatusta. Kuten 
haastateltava totesi, ”valtuusto lopulta päättää, miten ilmastoystävällisiä ollaan”. Toinen haastateltava puolestaan 
kuvaili luottamushenkilöiden suhtautumista ilmastotyöhön seuraavasti: ”vähän semmosta sumussa kulkemista, että 
ei hoksata näitä tota mahdollisuuksia sitte tässä. Että vielä takerrutaan siihen vanhaan.” Luottamushenkilöiden 
vaihtuminen voi myös pahimmillaan johtaa siihen, että ilmastotoimet edistyvät hitaasti tai voimasuhteiden vaihtuessa 
ilmastotyö kohtaa aikaisempaa enemmän vastustusta. Toisaalta, jos kunnassa on esimerkiksi ilmastoasioista 
kiinnostunut kunnanjohtaja tai muu henkilö, voi se edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Poliitikkojen suosion 
tavoittelu äänestäjien keskuudessa voi johtaa kunnianhimottomaan ilmastopolitiikkaan: ”poliittiset päättäjät jotka on 
tietyn määräajan, niin harvapa niistä sitten kuitenkaan haluaa tehdä niitä päätöksiä jotka syö niitä omia ääniä sitten”. 
Poliittisella retoriikalla voidaan myös luoda kuvaa siitä, että ilmastotoimet ”tulee maksamaan paljon kunnalle ja 
erityisesti kuntalaisille ja erityisesti maataloudelle”.  
 
Ilmastotyö saatetaan myös asettaa päätöksenteossa vastakkain esimerkiksi elinvoimaisuus- ja säästötavoitteiden 
kanssa. Erään haastateltavan mielestä kysymys on arvopohjasta – mihin rahaa käytetään ja millä tavalla. Jotkut 
toimet, kuten pyöräily tai kiertotalous, ovat poliittisesti toisia helpompia. Näistä on helpompi luoda kunnalle 
imagokysymyksiä ja yhdistää ilmastotoimet yrityselämän toimiin ja bisnesmahdollisuuksiin. Eräs haastateltava totesi, 
että kaupungin perustekemiseen ja kaupungin alueelle tehtäviin investointeihin liittyvät ilmastotoimenpiteet, kuten 
energiansäästö, on helppo saada kaupungin budjettiin, mutta tulevaisuudessa tarvittavat isommat (esim. hiilinielut ja 
päästöoikeuksien ostaminen, tuulivoima) tulevat herättämään keskustelua. Ilmastotyön helpot keinot onkin monissa 
kunnissa jo käytetty ja seuraavaksi pitäisi pystyä radikaalimpiin päätöksiin. Esimerkiksi suunnitelmat keskusta-alueen 
autoilun rajoittamisesta ja kävelyn lisäämistä ovat muutamassa kunnassa kohdanneet suurta vastustusta, vaikka ne 
viranomaispuolella nähtäisiin tärkeinä keinoina. Kuntien asiantuntijat joutuvatkin pohtimaan, millä tavoin 
ilmastotoimet olisi syytä kehystää ja perustella, jotta kuntapoliitikkojen läpi puoluerajojen olisi ne helpompaa 
hyväksyä. Esimerkiksi ilmastotoimet, jotka samalla edistävät kuntalaisten terveyttä, yrittäjyyttä, viihtyisyyttä tai jopa 
ilmastonmuutokseen sopeutumista voivat olla helpompia hyväksyä. Ilmastoasiantuntijoille tilanne voi olla turhauttava 
ja kuten yksi haastatelluista totesi, täytyy ”olla tyytyväinen, että edes jotain saa taas pikkusen etenemään”.  
 
Kuntien ilmastoasiantuntijat voivat kamppailla turhautumisen tunteiden kanssa – kuinka saada päättäjille ymmärrys 
siitä, että ilmastotoimia on välttämättömiä saada päätöksenteossa läpi, jotteivat toimimattomuudesta johtuvat 
kustannukset nouse tulevaisuudessa liian suuriksi. Jotkut haastateltavat tunsivat, että keskustelu esimerkiksi 
valtuustossa voi toisinaan pohjautua mututuntumaan ja ”käsitykset [voivat olla] hyvin pielessä”. Useammat 
haastateltavat mainitsivat, että törmäävät työssään myös ilmastonmuutoksen kieltäviin päättäjiin. Erään 
haastateltavan mukaan ”meillä on nyt on ainaki yks puolue, ketä ny on toistaseks vähän niin ku sillain kieltänyt 
yleensäkin jonkun ilmastonmuutoksen olemassaolon suuriinpiirtein, niin sillon se on tietysti vähä haasteellista”. 
Muutama haastateltava koki, että tiedettä ja tietoa ilmastonmuutokseen liittyen ei uskota. Osa ilmastoasiantuntijoista 
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pohtikin, että ilmastotoimiin tarvitaan pakottavampia toimia ”ylhäältä”, koska on suuri joukko ihmisiä, jotka eivät niitä 
vapaaehtoisesti tee, eikä ilmastotoimien toteuttaminen ole enää kiinni vain tiedon lisäämisestä. 
 
Ilmastosuunnitelmat eivät vielä takaa konkreettisia toimia. Poliittisilla päättäjillä on viime kädessä valta tehdä 
päätökset ja määrätä budjetista, vaikka ilmastotoimista oltaisiinkin sovittu strategiatasolla. Kunnissa on myös 
tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Matkailun edistäminen ja lentoyhteyksien ylläpitäminen voivat olla 
ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa. Myös esimerkiksi monimuotoisuus- ja ilmastotoimien voidaan nähdä olevan 
keskenään ristiriidassa vaikkapa metsänkäytön tai kaupunkirakenteen tiivistämisen yhteydessä. Käytettävissä olevat 
resurssit ja poliittinen tahto ohjaavat tällaisissa tilanteissa sitä, mitä tavoitteita toteutetaan. Resurssien puutteen 
vuoksi ilmastosuunnitelmat voivat myös jäädä "pöytälaatikkoon" ilman, että ne otetaan aktiivisesti toteutettavaksi ja 
seurattavaksi. Ilmastosuunnitelmat eivät kanna pitkälle, jos niihin ei sitouduta ja mikäli niiden eteen ei haluta tehdä 
ratkaisuja, kuten haastateltavat totesivat. Eräs haastateltava olikin huolissaan ”saadaanko me tarpeeks nopeita ja 
merkittäviä toimia aikaan”.  
 
Henkilöresursointi nousi haastatteluissa yhdeksi eniten mainituista ilmastotyön haasteista. Joissain kunnissa 
työntekijöiden kokonaismäärä vähenee ja tällöin tehdään vain pakollinen, eikä ilmastotyö ole prioriteettilistan 
kärjessä. On myös pitkäjänteisen ja tavoitteellisen ilmastotyön kannalta ongelmallista, jos ilmastotyötä rahoitetaan 
ainoastaan lyhytkestoisella hankerahoituksella ja ilmastoasiantuntija palkataan muutaman vuoden määräaikaiseen 
työsuhteeseen:  ”vedetään 3 vuoden hanke, niin mikä on projektipäällikön hommat? Se on se, että se käynnistää sen 
hankkeen, saa ne kaikki hommat pyörimään, sit se tekee siinä 1,5 vuotta hommii ja sen jälkeen se alkaa varmistamaan 
itselleen uutta hanketta, jotta sillä se työ jatkuu tai sit se päättyy tai sit se siin alkaa hakeen jostain muualta töitä 
itsellensä”. Myös sote-uudistus ja siihen liittyvä organisaatiomallin kehittäminen vievät kunnissa henkilöresursseja ja 
eräässä kunnassa ilmastotyöhön liittyvistä rekrytoinneistakin on jouduttu tämän vuoksi ottamaan aikalisää. Sote-
uudistuksen keskellä ilmastoasiat eivät myöskään ole niin pinnalla kuntajohtajien keskusteluissa. Vaje 
henkilöresursseista voi aiheuttaa sen, että ilmastoasiantuntija ei koe pysyvänsä kärryillä ilmastopolitiikan uusista 
vaiheista, ohjeista tai tutkimuksista. Myös kunnan lausunnot voivat jäädä pintapuolisiksi, koska niitä on ehtinyt katsoa 
vain muutama ihminen oman toimialansa näkökulmasta tai lausunnot jäävät kokonaan antamatta, koska kenelläkään 
ei ole niihin aikaa perehtyä. 
 
Kunnan erityispiirteet voivat aiheuttaa haasteita tai jopa rajata joitain ilmastotoimia kokonaan ulos. Esimerkiksi 
liitoskunnat voivat aiheuttaa haasteita joukkoliikenteen saavutettavuuteen. Pinta-alaltaan suuren kunnan 
joukkoliikenteen sähköistäminen voi puolestaan olla hankalaa pitkien välimatkojen vuoksi. Itä-Suomeen, lähelle 
Venäjän rajaa ei puolestaan voi rakentaa tuulivoimaa Puolustusvoimien tutkavalvonnan vuoksi. Maantieteelliset 
piirteet, kuten vesistöt voivat puolestaan rajoittaa tiivistä kaupunkirakennetta. Kunnilla ei myöskään ole kovinkaan 
paljon keinoja puuttua esimerkiksi maatalouden päästöihin edes kunnissa, joissa ne muodostavat huomattavan osan 
kunnan alueen päästöistä. 
 
Osa haastateltavista koki, että ilmastotyön kokonaisuuden hallinta ja koordinointi kunnassa puuttuu. Mikäli 
ilmastotyötä tehdään pääasiassa hankkeiden varassa, on uhkana, että hankerahoitus ei välttämättä anna mandaattia 
käyttää rahoitusta kokonaisuuden hallintaan. Eräs haastateltava mainitsi, ettei kunnan ilmastotyön iso kuva ole kirkas: 
asioista saatetaan innostua, mutta niitä ei ajatella loppuun esimerkiksi resurssoinnin kannalta. Ilmastotyö ei 
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välttämättä näy organisaation talousarviossa tai investoinneissa ja olisikin tarve saada sidottua ilmastoaihe paremmin 
päätöksentekoon. On myös koettu, että eri toimialoille ja yksiköille on lyhyen ajan sisään tullut paljon sisäistettävää. 
Ilmastotyön asiantuntijoilla ei myöskään ole kaikissa kunnissa aikaa perehtyä eri toimialojen realiteetteihin, 
mahdollisuuksiin ja tarpeisiin. Toimialojen (esim. kaavoitus ja ympäristönsuojelu) välinen yhteistyö voi myös olla 
toivottua vaikeampaa. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä yrityskentän kanssa, etenkin niillä sektoreilla, joilla kunnan omat 
keinot päästövähennyksiin ovat vähäiset. Myös yhteistyötä kuntalaisten kanssa olisi erään haastateltavan mukaan 
syytä vahvistaa, sillä toistaiseksi ilmastotyö on hänen mukaansa ollut ”liian kaupunkivetoista”. 
 
Ilmastopäästöjen ja niiden lähteiden seuranta ja mittaaminen aiheuttavat useissa kunnissa hankaluuksia. Ei 
esimerkiksi tiedetä, kuinka moni asukas käyttää edelleen öljylämmitystä tai miksi ja miten kuntalaiset liikkuvat. Myös 
kokonaispäästöistä ja niiden kehityksestä ei kaikilla kunnilla ole reaaliaikaista ja tarkkaa tietoa. Erään kunnan 
ilmastoasiantuntija kertoi, että saa kuntansa CO2-raportin kerran vuodessa, jolloin tieto voi pahimmillaan olla 
puolitoista vuotta vanhaa. Tällöin myös ilmastotoimien vaikutusten arvioiminen voi olla vaikeaa. Käytössä olevien 
vähäisten resurssien kannalta olisi tärkeää, että ne saataisiin ohjattua vaikuttaviin toimiin. 
 

3.4 Ilmastotyötä ohjaava lainsäädäntö 
 
Haastateltavat kokivat, ettei nykyinen lainsäädäntö juurikaan ohjaa, edistä tai vaikeuta kunnan ilmastotyötä. Myös 
motivaatio kunnan toteuttamaan ilmastotyöhön tulee kunnan omasta tarpeesta, ei lainsäädännöstä. Useat kuntien 
ilmastoasiantuntijat kokivat epävarmuutta lainsäädännöstä ja sen ohjaavuudesta keskusteltaessa. 
Ilmastoasiantuntijat kokivat, etteivät ole ”lainsäädännön nikkareita”, ”niin syvällä siellä lainsäädännössä” tai ”yhtään 
pysynyt perillä näistä lakiasioista”. Nykyisen lainsäädännön koettiin muutamassa tapauksessa koskettavankin 
enemmän muita organisaation toimialoja, kuten maankäyttöä ja kaavoitusta, rakennusvalvontaa tai hankintoja.  
 
Vaikka lainsäädännön ja kuntien ilmastotyön yhteys oli monessa kunnassa hieman epäselvä, mainitsivat 
ilmastoasiantuntijat myös joukon lakeja, joiden näkivät vaikuttavan ilmastotyöhön. Maankäyttö- ja rakennuslaki 
mainittiin suurimmassa osassa haastatteluja. Maankäyttö- ja rakennuslain koettiin ohjaavan esimerkiksi tiiviiseen 
yhdyskuntarakenteeseen ja näin vähentävän välillisesti liikkumistarvetta. Rakentamisessa tiedettiin olevan 
energiatehokkuus- ja kestävyystavoitteita, mutta niiden velvoittavuudesta ei oltu tietoisia tai toisaalta kunnassa on jo 
tähdätty vaatimustasoa energiatehokkaampaan uudisrakentamiseen. Rakennuslakia kritisoitiin siitä, ettei se tue 
rakennusmateriaalien monipuolista kierrätyskäyttöä. Kaavoitukseen liittyen yksi haastateltavista toivoi, että 
kaavoituksessa ympäristö- ja ilmastoasiat voitaisiin tulevaisuudessa huomioida paremmin esimerkiksi niin, että 
kevyen liikenteen reittejä suunniteltaisiin muutenkin kuin autoteiden yhteyteen. Eräs haastateltava myös mainitsi, 
ettei kaavoille ole erityisiä velvoitteita viherkerrointen suhteen. Uusi rakentamislaki herätti toiveita ilmastotoimien 
edistämisen suhteen: ”Niin kyllähän se oli ehdolla se, että ilmastovaikutukset tulis pakollisiksi arvioida, et kun niitähän 
on pitkään pyritty tekemään, ja tuotu kaiken maailman työkaluja, ne ei oo oikein ottanu kiinni, niin sitten ku se olis 
pakko tehdä, niin kyllähän se tietysti aina edistää asioita”.  
 
Ympäristönsuojelulain tunnistettiin vaikuttavan esimerkiksi metsä- ja hiilinielukeskusteluissa. Energiatehokkuus- ja 
materiaalitehokkuustasot mainittiin muutamassa haastattelussa ilmastotoimia ohjaavana ympäristönsuojelulain 
työkaluna. Ympäristölupiin liittyen ilmi tuli, että laki ei velvoita kirjaamaan hakemuksiin ja raportointiin kuvausta 
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päästöistä, mutta kunnat itse saattavat sitä velvoittaa yhtenä luvan kriteerinä. Myös ilmanlaatuun ja biodiversiteettiin 
liittyvät säädökset mainittiin, vaikka todettiin myös, etteivät ne ilmastokysymyksiin suoraan liitykään. Laki ajoneuvo- 
ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista toteuttaa EU:n puhtaiden 
ajoneuvojen direktiiviä ja tätä useammassa kunnassa on jo noudatettu esimerkiksi sähköbussi-hankinnoissa. Osalla 
kunnissa joukkoliikenteestä päästötöntä oli jo esimerkiksi 80 prosenttia ja sähköbussien hankintojen myötä 
liikennöintikustannukset olivat laskeneet. Kuntaomisteisten ajoneuvojen osuus liikenteen päästöistä on osan 
haastateltavista mukaan kuitenkin niin pieni, ettei tällä koettu olevan suurta merkitystä. Tosin hyvänä puolena nähtiin 
myös se, että kuntien hankintojen kautta myös käytettyjen ajoneuvojen markkinoille vapautuu kohtuuhintaisia sähkö- 
ja biokaasuajoneuvoja. Kritiikkiä herätti myös ajatus siitä, että ”tiettyyn tekniikkaan perustuvaa juttua pakko hankkia 
tiettynä vuonna, tietyn verran”. Hankintalaki ohjaa ottamaan ympäristökriteereitä huomioon, mutta tasojen nähtiin 
olevan niin matalia, ettei laki juurikaan ohjaa ilmastoystävällisyyteen tällä hetkellä. Todettiin myös, ettei hankintalain 
ympäristökriteereitä ole vielä toimialoilla ja yksiköissä omaksuttu ja tarvetta olisi ihmiselle, joka auttaisi yksiköitä 
ottamaan kriteerit huomioon. Hankintalain suhteen toivottiin myös vahvempaa velvoittavuutta. Jätelaissa 
tunnistettiin olevan sellaisia säädöksiä, kuten jätteiden polttamisen salliminen, jotka saattavat tehdä ”ilmaston 
kannalta hallaa”. Jätteiden kiertoa tulisikin laajentaa, kuten myös biojätteiden erilliskeräystä. Lisää tehokkuutta ja 
keskittyneisyyttä toivottiin jätteiden keräämisen tilanteissa, joissa kuluttajat suoraan tekevät sopimuksen jäteyhtiön 
kanssa.  
 
Uudistuvasta ilmastolaista ja sen päälinjoista kuntien ilmastoasiantuntijat olivat jokseenkin hyvin perillä. Monet 
haastateltavista olivat osallistuneet uuden ilmastolain täydennysesityksen valmisteluun liittyviin infotilaisuuksiin ja 
koulutuksiin. Eräs haastateltava toivoi uudesta ilmastolaista tiivistelmää tai tietopakettia ja sitä, että ilmastolakia 
tuotaisiin enemmän esille. Ilmastolain täydennysesityksen sisällöstä tiedettiin lähinnä se, että sen kautta on tulossa 
kunnille velvoite laatia ilmastosuunnitelma. 
 
Valtaosa kuntien ilmastoasiantuntijoista koki, että oma kunta on jo ilmastotyön suhteen sellaisessa vaiheessa, ettei 
ilmastolain täydennysesitys toisi enää kunnalle uusia tehtäviä. Korkeintaan olemassa olevan ilmastosuunnitelman 
osalta tarvitsee tarkistaa, vastaako se voimassaoleviin vaatimuksiin ja tarvittaessa päivittää se niitä vastaamaan. 
Toisaalta mukana oli myös kuntia, joissa asiantuntijat olivat hieman huolissaan siitä, että lakiuudistuksen myötä ”tulee 
taas lisää tavallaan asioita, mitkä pitää ottaa huomioon ja mitkä pitää osata”. 
 
Lain hyötynä nähtiin olevan etenkin se, että se kirittää niitä kuntia, jotka eivät toistaiseksi ole aktivoituneet 
ilmastotyössä tai ovat vasta sen alussa. Myös se, jos ilmastolain täydennysesitys edellyttäisi sopeutumissuunnitelmaa, 
nähtiin tärkeäksi etenkin kuntien osalta, joissa tällainen vielä puuttuu.  
 
Lain nähtiin myös lisäävän tietoisuutta ja vievän ilmastotyötä eteenpäin, sillä se tuo ”sopivan paineen löytää niitä 
resursseja siihen työhön”. Kun kuntien rooli on ilmastolakiin kirjattu, tuo se ”selkänojaa asian eteenpäin viemiseksi”. 
Eräs haastateltava näki ylipäätänsä hienona, että Suomessa on tämän niminen laki. Lain antama painoarvo 
ilmastotyölle nähtiin myös tärkeäksi, jottei esimerkiksi joidenkin kunnan toimialojen tai päättäjien kanssa tarvitse 
”enää ruveta keskustelemaan siitä, et onks tää [ilmastotyö] nyt merkittävä vai ei”. Yksi ilmastoasiantuntija arveli, että 
tällä hetkellä useissa kunnissa ilmastotoimet jäävät poliittisista syistä edistämättä. Toinen taas koki, että pakottava 
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lainsäädäntö on välttämättömyys, koska ”aika monessa kunnassa ne [ilmastotoimet] jää muuten tekemättä”. 
Tällaisissa tilanteissa uudesta ilmastolaista olisi hyötyä. 
 
Pääosin siis koettiin, että uusi ilmastolain täydennysesitys voi tukea kuntien ilmastotyötä. Eräs ilmastoasiantuntija 
totesi, että on hieman myöhään herätty siihen, mitä kaikkea kuntien tulee tehdä ja mikä kaikki on kuntien vastuulla. 
Uudistuvaa ilmastolakia kiitettiinkin siitä, että se tunnistaa, että käytännön ilmastotyö tehdään usein juuri kunnissa. 
Toisaalta jotkut haastateltavista näkivät esimerkiksi taloudellisen ja informaatio-ohjauksen tärkeämmiksi kannusteiksi 
ilmastotyölle tai suhtautuivat skeptisesti ilmastosuunnitelman tekemisen velvoitteen vaikutuksiin. Suunnitelman 
lisäksi on tärkeää pitää huolta, että konkreettiset päästövähennystoimet ja päästövähennysten seuranta tulevat 
tehdyiksi. 
 
Uudelta ilmastolailta toivottiin, että se huomioisi, että monet kunnat ovat ilmastotyössään jo pitkällä ja ettei 
ilmastolain uudistuksen myötä kuntiin tulisi esimerkiksi tuplaraportointia. Haastatteluissa todettiin laajasti, että 
ilmastolain täydennysesityksen velvoitteille on varattava myös resursseja ja varmistettava, että kuntatyöntekijät 
osaavat vastata uudistuviin velvoitteisiin. Myös mahdollisuutta tehdä alueen muiden pienempien kuntien kanssa 
yhteinen suunnitelma toivottiin. Ilmastotyössänsä vasta alussa olevien kuntien puolesta toivottiin myös, että 
suunnitelman luominen voisi alkuun olla kevyempi, ei liian tiukka tai ohjaava, prosessi. Muutaman kunnan 
haastateltavat myös esittivät toiveensa siitä, ettei kaikille kunnille ja niiden ilmastosuunnitelmille asetettaisi samaa 
toimintamallia tai minimipäästövähennystavoitetta. Toisaalta toivottiin myös, että ilmastosuunnitelman luomista 
ohjaisi jonkinlainen minimitaso, jotta ilmastotyö saataisiin varmasti kaikissa kunnissa vaikuttavasti käyntiin.  
 

3.5 Arvio ilmastopolitiikasta ja tulevaisuuden näkymät 
 
Haastateltavilta kysyttiin myös heidän arviotaan kuntiensa ilmastopolitiikan tasosta ja siitä, saavuttaako kunta 
päästövähennystavoitteen tavoiteajassa. Osa haastatelluista näki, että kunnan ilmastotoimet ovat jo pitkällä tai että 
kunta on edelläkävijä Suomen kuntien joukossa. Ilmastotoimissa pyrittiin ennakoimaan ja niitä toteutettiin reilusti 
velvollisuuksia enemmän. Eräs kunta arvioi jo olevansa hiilineutraali hiilinielut huomioituna. Isoin joukko 
ilmastoasiantuntijoista oli sitä mieltä, että kunnan tavoitteet ja motivaatio ovat kohdillaan ja toimenpiteetkin ovat 
oikeita, määrätietoisia ja ”ryhdikkäitä”. Suunta siis on oikea, asiaan on herätty ja ilmastotoimet etenevät, mutta 
”paremminkin voisi mennä”, mittakaava ei ole vielä oikea, toimissa ollaan liian varovaisia, eikä ”ehkä nyt niin vauhdilla 
mennä, ku pitäis mennä”. Ilmastoasiantuntijat kuuluttivat siis ilmastotoimiin lisää johdonmukaisuutta, volyymia ja 
nopeutta. Joukossa oli myös kuntia, joiden ilmastoasiantuntijat arvioivat, että toistaiseksi kunta ei ole pärjännyt 
päästövähennyksissä kovin hyvin tai ettei ilmastotavoitteita tulla saavuttamaan ajoissa. ”Radikaaleja” muutoksia 
tarvittaisiin, jotta etenkin ”hankalat” sektorit, kuten liikenne tai maatalous saataisiin oikeille raiteille.  
 
Tulevaisuuden suhteen ilmastoasiantuntijat asettivat painetta etenkin liikenteen päästöjen vähentämiselle. 
Liikennesektori nähtiin tärkeimpänä ja samalla isoimpana haasteena. Liikkumisen päästövähennystoimet vaativat 
tulevaisuudessa lisää konkretisointia ja vaikuttavuutta ja tämä edellyttänee isojakin muutoksia. On myös 
kartoitettava, millaisia nuo toimenpiteet tulevat olemaan ja kuinka kunta saa oman organisaationsa ulkopuoliset 
toimijat mukaan muutokseen. Tähän liittyen toinen keskeinen tulevaisuuden kehittämiskohde oli haastateltavien 
mukaan asukkaiden ja pk-yritysten kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen. Kuntalaisten osallistamiseen pyritään 
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panostamaan enemmän. Osa korosti kuntalaisviestintää ja osa sitä, että kuntalaisten ideat tulisi saada myös 
toteutetuksi ja näkyviin katukuvassa. Päästövähennysten lisäksi hiilineutraaliuus vaatii useimmissa kunnissa 
kompensaatioita, ja näiden suhteen haastateltavat nostivat tulevaisuuden agendalle tuulivoiman sekä metsityksen 
ja kunnan metsävarantojen selvittämisen. Ilmastotyön koordinoiminen oli myös tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Jo 
tekeillä olevaa ilmastotyötä tulee koota yhteen ja toimia tulee viedä tulevaisuudessa yhä koordinoidummin 
eteenpäin. Tämä edellyttää myös selkeää dataa kuntien päästöistä ja niiden kehittymisestä sekä ilmastotoimien 
vaikuttavuudesta. Useampi kunta toivoi myös lainsäädännöltä lisää ohjaavuutta jatkossa, etenkin jotta ”saadaa myös 
ne perässäkulkijat sitten mukaan”. Kunnat tarvitsevat ”keppiä ja porkkanaa” ja varsinkin ne ”viimeset toimet pitää 
saada sieltä sitten niinku jotenki mukavasti potkien eteenpäin.” Yksittäisiä mainintoja kuntien ilmastopolitiikan 
tulevaisuudennäkymissä saivat myös hiilineutraali lämmitys, vihreä betoni, kiertotalouden vahvistuminen ja vihreään 
sähköistymiseen nojaavan yritysalueen rakentaminen, jolla olisi vahva ilmastokädenjälki. Ilmastoasiantuntijoiden 
mukaan ilmastotoimissa suunta on siis oikea ja paljon hyvää on jo tehty, mutta paljon on myös tekemättä ja yhä 
isompia panostuksia edessä. 
 

”No tiukkaa se tekee. Emmää suinkaan ole vakuuttunut, että tällä 
menolla sinne päästään, mutta pointtihan on siinä, et tavotteen 

pitää olla semmonen, et se vaatiikin vähän muutosta.” 
 

4. KUNTALAISTEN ROOLI ILMASTOTYÖSSÄ 
 

4.1 Osallistamisen keinot 
 
Kunta voi ottaa kuntalaisiaan mukaan ilmastotyöhön monin eri tavoin. Tämä on haastateltavien mukaan tärkeää jo 
siitä syystä, että asukkaiden päästöt muodostavat ison osan kunnan alueen päästöistä ja monet kuntien omassa 
päätösvallassa olevat toimet on jo otettu käyttöön. Tällaisessa tilanteessa kuntalaisten aktivointi on edellytys 
päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi (osallistamisen motiiveista tarkemmin luvussa 4.2). Haastatteluissa 
ilmennyttä kunnan ja kuntalaisten suhdetta ilmastotyössä voi havainnollistaa kuvalla 1. Jana kuvaa kuntalaisten 
osallistumisen tasoa kunnan ilmastotyössä. Janan alkupäässä kunta toteuttaa itsenäisesti toimia, joilla voi olla 
vaikutusta kuntalaisten arkeen. Toimista usein päätetään kunnallispolitiikassa, joten kuntalaisten nähdään olevan 
osallisia päätöksentekoon myös edustajiensa kautta. Seuraavalla tasolla kunta tiedottaa ja viestii asukkailleen 
ilmastotoimista ja kannustaa asukkaitaan ottamaan niihin osaa. Kuntalaiset otetaan siis huomioon ja heitä pyritään 
aktivoimaan, mutta jokseenkin yksipuolisesti. Kolmannella tasolla kunta ottaa selvää kuntalaisten mielipiteistä ja 
neljännellä tasolla kunta tukee kunnan ja kuntalaisten välistä keskusteluyhteyttä ja pyrkii kuuntelemaan asukkaitaan. 
Näillä kahdella tasolla kuntalaisten mielipiteiden vaikutus kunnan päätöksentekoon voi jäädä epäselväksi, vaikka heitä 
pyritäänkin kuulemaan. Viidennellä tasolla kunta luovuttaa osan päätöksentekovallasta kuntalaisilleen ja antaa heille 
mandaatin konkreettisesti vaikuttaa kunnan ilmastotyöhön. Haastattelujen perusteella kuntalaisia osallistetaan 
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ilmastotyöhön kunnissa eniten viestimällä ja kannustamalla kuntalaisia ilmastotoimien pariin (taso 2) sekä 
mahdollistamalla kuntalaisille ilmastoviisaan arjen lähtökohdat (taso 1). Seuraavaksi yleisimpiä olivat dialogiin pyrkivät 
keinot, joissa kunta pyrki keskusteluttamaan ja kuulemaan kuntalaisia (taso 4). Kunta kysyy -tyyppistä osallistamista 
(taso 3), kuten palaute tai kyselytutkimukset, harjoitettiin kunnissa myös runsaasti. Puolestaan osallistuminen, jossa 
kuntalaisilla oli suoraa päätäntävaltaa, oli harvemmin käytetty osallistamiskeino (taso 5).  
 

 

Kuva 1. Kunta osallistaa asukkaitaan erilaisin keinoin, joissa kuntalaisten osallistumisen vahvuus 
vaihtelee  
 
Kuntalaisten ja kunnan suhde ilmastotyössä rakentuu sille, että kunta mahdollistaa asukkaidensa ilmastoviisaan 
arjen. Kunta luo fasiliteetit ja pyrkii ”tekemään niistä ilmaston kannalta hyvistä päätöksistä mahdollisimman helppoja 
ja arkipäiväisiä”. Yleisimmin tämä ymmärrettiin liikkumiseen sekä energiankäyttöön liittyviksi toimiksi. Kevyen ja 
joukkoliikenteen ylläpito oli yleisin ilmastoasiantuntijoiden mainitsema keino. Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty 
haastatteluissa mainitut keinot, joilla kuntalaisten ilmastoaktiivinen arki pyritään mahdollistamaan. Osa keinoista sai 
haastatteluissa useampia mainintoja. 
 
Taulukko 1. Esimerkkejä keinoista, joilla kunnat mahdollistavat ilmastoviisaan arjen kuntalaisille 
 

Kunta mahdollistaa 

pyöräteiden rakentaminen ja ylläpito, myös talvisin 

joukkoliikenteen järjestäminen 

kaupunkisuunnittelu, kaavoitus ja maankäyttö niin, että palvelut ovat lähellä vähäisellä liikkumisella 

lähiluonnon ja viherväylien säästäminen 

ilmainen joukkoliikenne tietyille käyttäjäryhmille (esim. päiväkotilapset)  

massapankin perustaminen uudelle omakotitaloalueelle, jotta rakentajat voivat hakea materiaalia läheltä 

kaupungin siirtyminen hiilivapaaseen kaukolämpöön 

kaupungin sähköyhtiöltä vain uusiutuvaa sähköä 

sähköautojen latauspisteiden rakentaminen 

maalämpökaivojen poraamisen mahdollistaminen kaupungin alueelle 

kaupungin tilojen antaminen kuntalaisten ja yhdistysten käyttöön ilta-aikaisin 

T1: Kunta 
mahdollistaa 

T2: Kunta kertoo ja 
kannustaa

T3: Kunta kysyy
T4: Kunta keskustelee 

ja kuuntelee
T5: Kunta antaa 

päättää
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energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten tuotteiden, tavaroiden ja palvelujen hankkiminen esimerkiksi kouluihin, katu-

urakoihin tai viheralueille 

lajittelun mahdollistaminen 

kaupungin ruokapalveluissa mahdollisuus syödä kasvisruokaa 

ruokapalveluiden hävikkiruoan jakaminen eteenpäin 

sujuvien prosessien ja lupamenettelyiden mahdollistaminen esim. öljylämmityksestä luopumisen yhteydessä 

 
Kuntien ilmastoasiantuntijat mainitsivat, ettei aina ole helppoa toisaalta suunnitella parhaiten kuntalaisia palvelevia 
ratkaisuja ja toisaalta myöskään varmistua siitä, että ne tuottavat ajateltuja päästövähennyksiä. Haastatellut 
mainitsivat, että kuntalaisten tarpeet tulisi tästä syystä tunnistaa entistä paremmin. Lisäksi tulisi selvittää, miksi osa 
kuntalaisista ei ilmastotoimiin tartu, ja miten kunta voisi heitä paremmin tukea ja auttaa. Ilman kokonaiskuvaa siitä, 
mitkä ovat asukkaiden tarpeet ja toisaalta vähäpäästöisen toiminnan esteet, kunnan on hankalaa suunnitella ja 
toteuttaa tehokkaasti päästövähennyksiin ohjaavaa ympäristöä. Vaikka ilmastoystävällisen arjen mahdollistaminen 
on monin tavoin kunnan perustehtäviin sisältyvää toimintaa (esim. joukkoliikenne), eräs haastateltava mainitsi, että 
toistaiseksi näitä ratkaisuja käytetään jokseenkin vähän. Syynä tähän mainittiin olevan usein toimien kustannukset. 
Kun ei ole lainsäädäntöä, joka vaatisi kuntaa toteuttamaan ilmastotoimia (esim. turpeesta luopumista), kunnan 
päätöksenteossa ”hintalappu” ratkaisee monet asiat. Eräässä kunnassa oli käyty ilmastosuunnitelmaa luodessa 
keskustelua siitä, kuinka paljon suunnitelmaan voi kirjata kuntalaisia koskevia toimenpiteitä. Tapauksessa oli päädytty 
lopulta kirjaamaan vain kunnan päätösvallassa olevia toimia ja kuntalaisten osalta tyydytty toimimaan esimerkkinä ja 
tiedottamaan.  
 
Tämä näkyy myös haastatteluaineistossa laajemmin: kunta kertoo ja kannustaa -tyyppisiä toimia raportoitiin eniten. 
Haastatteluissa nostettiin esiin se, että pelkän ilmastotoimiin kannustamisen lisäksi kuntalaisille tulisi tarjota 
konkreettisia keinoja, joilla kunta ilmastotoimien tekemistä tukee: ”se ei oo enää niin fressiä viestintää, että jos 
sanotaan asukkaalle, että pyöräilee enemmän auton sijasta, vaan sen viestin loppuun pitäis tulla, että hei, me 
perustettiin just tämmöinen kuormapyörälainaamo, käy lainaamassa pyörää”.  Vaikka kunta mahdollistaisi 
kuntalaistensa ilmastotoimet, on viimeinen päätös kuitenkin kuntalaisilla itsellään ja osa kuntalaisista voi nähdä 
kunnan ilmastopyrkimykset myös arjen hankaloittamisena (esim. pysäköinnin hinnan nostaminen), haastatteluissa 
todettiin. Kunta voi kuitenkin kertomalla ilmastotoimista ja kannustamalla niihin pyrkiä innostamaan kuntalaisia 
ilmastotoimiin (taulukko 2). 
 
Taulukko 2. Esimerkkejä keinoista, joilla kunnat viestivät ja kannustavat kuntalaisia ilmastotoimiin 
 

Kunta kertoo 

kunnan ilmastotoimista tiedottaminen, esim. uutiskirjeellä  

tiedon lisääminen arjen ilmastoystävällisistä valinnoista 

palveluiden, etenkin sellaisten, jotka eivät ole vielä vakiintuneita ja tuttuja, mainostaminen (esim. kirjastosta lainattavat tavarat) 

ajankohtaisista ilmastoasioista tiedottaminen paikallisissa tiedotusvälineissä  

ilmastoasioista viestiminen ilmoitustauluilla 
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kuulemis- ja infotilaisuuksien järjestäminen 

teemaillat, joissa asiantuntija kertoo tietoa ilmastoystävällisistä tavoista syödä tai liikkua 

yleisötilaisuudet strategioita jalkauttaessa 

ilmastokahvila-luentotilaisuudet 

ilmastohankkeista viestiminen verkkosivuilla ja somessa, myös kuntalaisten kasvoilla ja esimerkein 

ilmastoasioiden vieminen koululaisten teemapäiviin  

energianeuvonnan läsnäolo messuilla 

 
Kunta kannustaa  

kannustaminen ja esimerkin näyttäminen omilla ilmastotoimilla ja myönteisellä asenteella 

energianeuvonta ja energiaremonttipalveluiden tarjoaminen esim. talonyhtiöille, kuntalaisten ohjaaminen valtion tukien piiriin 

energiaremonteissa ja esim. omakotitaloissa asuville öljylämmittäjille suunnatut täsmäkampanjat  

kuntalaisten päästöjen näkyväksi tekeminen (esim. Sitran elämäntapatesti kaikille yläkoululaisille ja lasten kautta tieto koteihin) 

hankkeet, joihin osallistuu myös kuntalaisia ja yhteisöjä, esim. talonyhtiöiden lastipyöräkokeilut tai kotitalouksien 

hiilijalanjälkilaskennat ja jalanjälkeä pienentävät kokeilut 

kuntalaisten mahdollisuus käydä päästökauppaa liikkumisen päästöistä sovelluksella 

mobiilipeli ilmastoteemalla  

verkkosivu tai somekampanja, jonne kerätään kuntalaisten ilmastotekoja 

vaikuttajamarkkinointi (esim. YouTube-video kestävästä elämäntavasta lasten suosimalla kanavalla) 

vuoden ilmastoteko -kilpailu 

autoton päivä -kampanja 

tonttulakilla ilmaiseksi joukkoliikenteeseen -tempaus 

pyöräilyviikko tai muu pyöräilyyn kannustava -kampanja 

vähähiilinen huhtikuu -kampanja 

 
Edellisissä osallistamisen tavoissa, eli ilmastotoimien mahdollistamisessa sekä ilmastotoimista viestimisellä ja 
kannustamisella kuntalaisten itsensä mielipiteet pääsevät harvemmin esille. Ensimmäinen askel tähän suuntaan on 
haastattelujen pohjalta se, että kunta kysyy mielipidettä ilmastotoimiin tai ilmastoasioihin liittyvään 
päätöksentekoon koskien (taulukko 3). Tämä tapahtuu yksinkertaisimmillaan palautepalvelun tai 
verkkokyselylomakkeen kautta.  
 
Taulukko 3. Esimerkkejä keinoista, joilla kunnat selvittävät kuntalaisten mielipidettä ilmastoasioihin 
 

Kunta kysyy  

palautteen pyytäminen ilmastosuunnitelmaa luodessa tai päivittäessä 



 

16 
Anni Turunen | 30.6.2022  

palautteen pyytäminen uutta asuinaluetta suunniteltaessa 

palautteen pyytäminen kaupunginosakohtaisilta kumppanuuspöydiltä kestävän liikkumisen suunnitelmasta 

verkkokyselyt kaupunkistrategiaa suunniteltaessa 

ilmastoaiheiset kysymykset vuosittaisissa hyvinvointi- ja terveyskyselyissä 

tuulivoima-mielipiteitä kartoittava kysely 

kysely kaupunkipyörien hankkimisesta 

muut mielipidetiedustelut ja asukaskyselyt 

 
Useampi ilmastoasiantuntija kuitenkin korosti, ettei yksisuuntainen viestintä tai myöskään pelkästään se, että 
kuntalaisilta kysytään mielipidettä johonkin asiaan, riitä. Kuten eräät haastateltavat totesivat: ”Myös se heidän 
kuunteleminen, et ei pelkästään yhdensuuntaista viestiä, vaan myös sitten ihan jo se, että he pääsis puhumaan vaikka 
siitä ilmastoahdistuksesta, tai muista huolenaiheista” ja ”koska toinen puoli on se, että pääsee sanomaan jotain ja 
toinen puoli on se, et tuntuu että vastapuoli kuuntelee”. Kunnilla olikin käytössään runsaasti keinoja, joilla ne pyrkivät 
herättämään keskustelua ja kuulemaan kuntalaisten mielipiteitä, ideoita ja huolia (taulukko 4). 
 
Taulukko 4. Esimerkkejä keinoista, joilla kunnat keskustelevat ja kuuntelevat kuntalaisia 
ilmastoasioista 
 

Kunta keskustelee ja kuuntelee  

asukasillat ajankohtaisista ilmastoasioista 

asukaspaneelit ja -raadit, joiden kanssa käydään vuoropuhelua 

erätaukodialogit ympäristöjärjestöjen ja maanomistajien kanssa, tavoitteena synnyttää luottamusta ja kuulla huolia 

erätaukodialogit kuntalaisten kanssa ymmärryksen parantamiseksi ilmastoasioista 

paneelikeskusteluihin osallistuminen yliopistolla 

ilmastonuorten kanssa keskusteleminen ja kommenttien saaminen ilmastosuunnitelmaa tehdessä 

keskustelutilaisuudet vaihtuvilla teemoilla 

kaupunkilaisille suunnatut ilmastoinfot 

kuntalaisaloite sähköisestä kirjastoautosta 

kuulemistilaisuuksien järjestäminen ja kuntalaisten kantojen kuuleminen ilmastosuunnitelmaa tehdessä 

kuulemisten tuloksien nostaminen esiin kaupunkistrategiaa tehdessä 

kaavaprosessien kuulemiset 

nuorisovaltuuston ottaminen mukaan ilmastosuunnitelma- ja strategiatyöhön 

nuorisovaltuuston aloitteen käsitteleminen  

nuorten mielipiteen kysyminen kaupunkitilan käytöstä ja rahoituksen etsiminen ideoiden toteuttamiseen 

koululaisten vaikuttamispäivät, joissa lapset voivat antaa mielipiteensä kaupungin ajankohtaisiin kehittämiskohtiin 

työpajat, joissa kuntalaiset pääsevät ääneen esim. sopeutumisohjelmaa suunniteltaessa 
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kaupunkilaisille suunnatut työryhmät, joiden ideoita viedään edelleen keskusteltavaksi ohjausryhmiin, joissa mukana 

päätöksentekijöitä eri puolueista  

 
Eräs haastateltavista kuvasi, kuinka kuntakentällä osallistamiseen suhtautuminen on muutoksessa. Hänen mukaansa 
pitkään on ajateltu, että ”luottamushenkilöt ovat ne, jotka ovat edustamassa kuntalaisia siellä ja katsovat isosta 
näkökulmasta koko kaupungin asioita”. Tämän lisäksi käytössä ovat olleet asukaskyselyt ja keskustelutilaisuudet, 
joissa ei kuitenkaan vielä konkreettisesti mahdollisteta kuntalaisten mielipiteiden viemistä käytäntöön. Hän toteaakin, 
että ”osallistaminen on tullut ehkä keskusteluihin viimeisen kymmenen, viiden vuoden aikana vahvemmin, mutta se 
käytäntö vielä, hakee niin kuin paikkaansa”. Aineiston tulokset ovat linjassa tämän huomion kanssa. Vähiten kunnissa 
haastattelujen perusteella oli käytössä sellaisia osallistamisen keinoja, jotka siirsivät osittaisen päätäntävallan 
kuntalaisille itselleen (taulukko 5). Näistä keskustelluin ja käytetyin oli osallistava budjetointi, jota tosin puhtaasti 
ilmastoteemaisena ei ole toteutettu yhdessäkään kunnassa. Osallistavan budjetoinnin kautta oli kuitenkin esitetty ja 
rahoitettu myös ilmastotoimia. Osallistavaa budjetointia oli suunniteltu alustavasti myös sellaisissa kunnissa, joissa se 
ei toistaiseksi ollut käytössä.  
 
Taulukko 5. Esimerkkejä keinoista, joilla kunnat antavat päätäntävaltaa kuntalaisille ilmastoasioissa 
 

Kunta antaa päättää  

osallistavan budjetoinnin kautta tullut ilmastoon ja ympäristöön liittyviä ehdotuksia 

osallistava budjetointi ympäristö- tai ilmastoteemalla 

kuntalaisten aktivointi kuluttajalähtöisillä kokeiluilla, joissa kuntalaiset saaneet ehdottaa konkreettisia, ihmisiä lähelle tulevia 

ilmastotoimia, esim. kirjaston kirjojen kimppapalautus ja yhteiskäyttöautot 

äänestys siitä, mihin kunnan voittama rahasumma käytetään (yhteiskäyttöinen pyöräpumppu ja kestohedelmäpussit) 

 
Osallistavaa budjetointia pidettiin hyvänä keinona, sillä se on ”erityisen suora linja” päätöksentekoon. Lisäksi se 
sitouttaa toimia ehdottaneet kuntalaiset ilmastotoimen toteuttamiseen ja yhdistää kuntalaisia ja kunnan 
viranomaisia. Toisaalta muutamassa kunnassa kokemus oli, etteivät kuntalaisten ehdotukset olleet kovinkaan 
kunnianhimoisia, vaan liittyivät lähinnä lähiympäristön viihtyisyyteen.  
 

4.2 Osallistamisen motiivit 
 
Lähtökohta kuntalaisten osallistamiseen ilmastotoimiin on haastattelujen perusteella se, että kunnan 
päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää päästövähennyksiä myös kuntalaisilta. 
Ilmastoasiantuntijoiden mukaan on tärkeää saada kaikki osallistumaan ja ymmärtämään oma roolinsa päästöjen 
vähentäjänä, sillä päästöt syntyvät myös ”tavallisten ihmisten” kulutuksesta ja arkivalinnoista. Kunta ei pysty suoraan 
kaikkiin alueensa päästöihin vaikuttamaan. Osallistamisen nähtiin myös sitouttavan kuntalaiset päästövähennyksiin. 
Esimerkiksi kestävä elämäntapa voi iskostua jo koulussa, tai jos kuntalainen pääsee suunnittelemaan ilmastotoimia 
yhdessä kunnan kanssa, on niihin helpompi sitoutua myös toteutusvaiheessa. Kunnan on myös tärkeää 
osallistamisen avulla saada tietoa asukkailta. Tieto siitä, kuinka motivoituneita asukkaat ovat, on arvokasta, sillä 
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kuntalaisilla voi olla paljon piilevää, hyödyksi valjastettavaa motivaatiota, jota kunnan työntekijät eivät näe tai osaa 
huomioida. Myös motivaatio erilaisia toimia kohtaan ja realistinen kuva siitä, mitä kuntalaiset ovat valmiita tekemään 
tai tekevät jo, on oleellista selvittää ilmastotoimia suunniteltaessa. Tällainen tieto voi antaa vahvistusta kunnan 
suunnitelmille ja edistää ilmastotoimia kunnan sisällä. Myös ilmastotietämyksen tason selvittäminen auttaa kuntaa 
tukemaan kuntalaisten omaa ilmastoaktiivisuutta. Kuntalaisilla voi lisäksi olla hyvin konkreettista tietoa, jollaista 
viranhaltijoilla tai päättäjillä ei ole (esim. lupa-asioihin liittyen tai alueiden merkityksistä ja käyttötavoista).  
 
Kuntalaisten mukaan ottaminen ilmastotyöhön nähtiin myös levittävän hyviä käytäntöjä ja näin ulottuvan 
vaikutukseltaan kauemmaksi: ”se ei oo niin kun pelkkä päästövähenemä siinä sun omassa arjessa, vaan sä voit 
kannustaa muita esimerkillä, et tää ei ollukaan niin vaikeeta, et mä tein tällasen jutun, et hei, että tää toimii”. Kun 
tarpeeksi moni tuo esimerkiksi kunnan some-kampanjassa esille omia ilmastotekojaan, ne voivat alkaa näkyä 
pikkuhiljaa suuremmassa mittakaavassa. Kunnan ulkopuoliset tahot, kuten urheiluseurat tai koulut, voivat myös 
levittää päästöjä vähentäviä käytäntöjä eteenpäin omassa elämänpiirissään. Nähtiinpä mahdollisuutena myös se, että 
kuntaan tulevat vaihto-opiskelijat voivat jakaa ilmasto-osaamista ja hyviä käytäntöjä kotimaihinsa palatessaan. 
Osallistamisen nähtiin lisäksi sujuvoittavan ja edistävän kunnan prosesseja. Kun keskustelu kuntalaisten käydään 
hyvissä ajoin (esim. kaavakuulemiset), ei synny tilannetta, jossa tyytymättömyyteen tai toimimattomuuteen herätään 
kun muutokset on jo päätetty tai toteutettu. Osallistamisella voidaan myös pyrkiä lähentämään kunnan ja 
kuntalaisten välistä dialogia ja vahvistamaan toimivia palveluita erilaisille käyttäjäryhmille.  
 
Kuntalaisten osallistamisella haettiin myös hyväksyttävyyttä ilmastotoimille. Kunnan ilmastotoimet saattavat 
hankaloittaa osan asukkaista elämää, joten on tärkeää, että toimille saadaan mahdollisimman vahva oikeutus ja 
kuntalaisten tuki. Kunnan on osattava ”avata niille kaupunkilaisille, et miksi kaupunki saattaa nyt sitten, tai hyvin 
todennäköisesti tulee tekemään semmosia toimenpiteitä, joilla voi olla kaupunkilaisen arkea ainakin hetkellisesti 
haittaavia vaikutuksia”. Myös esimerkiksi elinkeinojen, joilta päästövähennyksiä vaaditaan, osallistaminen nähtiin tästä 
syystä tärkeäksi. Nuorten osallistamisen yhteydessä tärkeänä motiivina nähtiin se, että nyt tehtävien päätösten 
vaikutukset tulevat eniten osumaan heihin, joten heillä täytyy olla myös oikeus olla mukana vaikuttamassa. 
Yleisimminkin kuntalaisilla tulee olla oikeus vaikuttaa, millainen kunta on ja millaiset arvot ja tavoitteet sillä on. 
Kuntalaisten kuuleminen ja huomioiminen koettiin myös demokratian toteutumisen edellytykseksi. Ajateltiin, että 
asukkaiden mukaan ottaminen lisää toivoa tulevaisuuden suhteen, vähentää ilmastoahdistusta ja vahvistaa 
tunnetta pystyvyydestä. Osallistamalla ilmastotyöhön voi olla myös mahdollista tarjota kuntalaisille luotettavaa 
tietoa ilmastonmuutoksesta. 
 

4.3 Lainsäädäntö ja kuntalaisten osallistaminen 
 
Lainsäädännön ei juurikaan tunnistettu ohjaavan kuntalaisten osallistamista ilmastoasioissa muuten kuin 
kaavoitusprosessien kuulemisten kautta. Maankäyttö- ja rakennuslain todettiin eräässä haastattelussa olevan ”ihan 
todella vahva osallistava instrumentti”. Kaavoitus nähtiin laajemminkin lakisääteisenä osallistamisen paikkana, joskin 
todettiin, että se, kuinka paljon kaavaprosessiin kuntalainen pystyy vaikuttamaan, on tapauskohtaista. Eräs kunnan 
ilmastoasiantuntija totesi, että ”jos antaa palautetta jostain kaavaprosessista ni se katoo kyllä mustaan aukkoon aika 
helposti”. Kaavoituksen lisäksi ympäristönsuojelussa ja rakennusvalvonnassa käytetään kuulemisia, mutta erään 
haastateltavan mukaan niissä eivät yleensä enää ilmastoasiat nouse esille. Kuulemisilla voi kuitenkin olla vaikutusta 
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esimerkiksi lupamääräyksiin. Harvoin niillä pystytään lupaa epäämään, mutta niiden kautta voidaan saada uutta 
tietoa, joka johtaa lisäselvityksiin ja lopulta luvanvaraiselle toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi rajoituksia. Eräs 
haastateltava totesi, että kuulemisvelvollisuudesta huolimatta erillistä ilmastoasioihin liittyvää osallistamisvaadetta ei 
lainsäädännössä ole.  
 
Muutama haastateltava muisteli, että ilmastolain uudistuksen suunnittelussa keskustelua osallistamisesta oli käyty, 
mutta ”osallistamispuoli on nähty aika kuormittavana ja työläänä” ja heidän tietääkseen lain täydennysesitykseen 
tullee lähinnä velvollisuus tai suositus viestiä ilmastosuunnitelmasta kuntalaisille. Yksi haastatelluista linjasi sen 
tarkemmin tarkentamatta, että ”totta kai sieltä tulee, siis kuntalain puolelta, tulee kaikenlaista, osallistamisen 
lisääminen”. Kuntalaisaloite nähtiin keinona, jolla kuntalainen pystyy vaikuttamaan, etenkin jos se ”masinoidaan” 
valtuustoaloitteeksi, joilla on kuntalaisaloitetta parempi mahdollisuus mennä läpi. Lainsäädännön lisäksi (tai sijasta) 
osallistamista voivat ohjata kansainväliset sitoumukset. Esimerkiksi Covenant of Mayors -sitoumuksessa 
”ohjeistuksissa vaaditaan osallistamista”. Myös Green City Accord -sitoumus velvoittaa osoittamaan, että kuntalaisia 
on osallistettu.  
 

4.4 Kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa 
päätöksentekoon 
 
Kuntalaisia siis pyritään osallistamaan monin tavoin kunnan ilmastotoimiin, mutta kun ilmastoasiantuntijoilta kysyttiin, 
pystyvätkö kuntalaiset todella vaikuttamaan ilmastoasioita koskevaan päätöksentekoon, olivat arviot pääosin 
varovaisia. Kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa ilmastotoimia koskevaan päätöksentekoon nähtiin tapahtuvan 
erityisesti edustuksellisen demokratian keinoin. Kuntalaiset voivat asettua ehdolle kunnanvaltuustoon ja 
vaikuttamaan pystyy ”varmasti jokainen äänestämällä”. Haastateltujen mukaan päättäjät kuuntelevat kuntalaisia, 
edustavat heidän mielipiteitään ja päättäjillä on myös omat verkostot kuntalaisten suuntaan.  
 
Osa haastatelluista arvioi, että kuntalaisten ääni kuuluu ilmastoasioissa päättäessä kohtalaisen hyvin, mutta koska 
”ollaan näin ison haasteen äärellä, niin se voisi kuulua vieläkin paremmin”. Yhdessä kunnassa koettiin, että esimerkiksi 
hiilinielu-aihe oli noussut kunnan keskusteluihin asukkaiden suunnasta. Suoraa sananvaltaa koettiin kuntalaisilla 
olevan toistaiseksi ”tosi vähän”. Lisäksi koettiin hankalaksi varmuudella sanoa, onko kuntalaisten osallistamisella ja 
kuulemisella ollut todellista vaikutusta kunnan päätöksentekoon. Ja vaikka kunta pyrkisi aidosti ottamaan 
asukkaittensa mielipiteitä huomioon, ei tämä aina näy takaisin osallistetuille kuntalaisille itselleen. Eräs 
ilmastoasiantuntijoista kertoi ihmetellen, kuinka asukkailta oli kerätty mielipiteitä ilmastosuunnitelmasta, mutta 
varsinaisessa toimenpideohjelmassa kuntalaisten ideat oli  ”laitettu sinne vaan liitteeks, et niitä ei oo tavallaan otettu 
sinne ohjelmaan”. Useammat haastateltavat korostivatkin, että tulisi huolehtia siitä, että osallistamisen tulokset 
näkyisivät konkreettisesti kuntalaisille. Erään haastateltavan mukaan tämä edellyttäisi nykyistä pitkäjänteisempää 
prosessia, jossa kuulemisen tuloksiin olisi mahdollista uudelleen palata niitä tarkentamaan, jatkokehittämään sekä 
niistä neuvottelemaan ja keskustelemaan. Tällaiseen ei kuitenkaan nähty olevan nykyisellään resursseja. Toisen 
ilmastoasiantuntijan mielestä se, että ihmiset näkisivät mielipiteillään olevan konkreettista vaikutusta, kannustaisi 
osallistumaan uudelleen sekä synnyttäisi voimaantumisen kokemusta. Haasteena nähtiin myös se, että ilmastoasiat 
nousevat joissain kunnissa toistaiseksi vielä hyvin vähän esiin kuntalaisten suunnalta. Ei esimerkiksi ole käynyt ilmi, 
että kuntalaiset toivoisivat parempaa osallistumismahdollisuutta ilmastoasioista päättämiseen. Eräs 
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ilmastoasiantuntija arveli, että syynä voi olla se, ettei kuntaa tunnisteta toimijaksi ilmastoasioissa. Kunnan 
ilmastotyöhön ja -tavoitteisiin saatetaan myös olla riittävän tyytyväisiä.  
 

4.5 Osallistamisen haasteet 
 
Kunnat tunnistivat monia kehittämiskohteita osallistamisen keinoissa. Kunnan osallistamisen keinot eivät aina ole 
houkuttelevia ja kuntalaisten kannalta parhaita mahdollisia. Ilmastoasiantuntijat kokivat, että voi olla vaikea saada 
ilmastoasiat niin kiinnostaviksi, jotta ihmiset uhraisivat niihin vapaa-aikaansa. Ilmastoviestintä kuntalaisten suuntaan 
ei välttämättä ole tarpeeksi näkyvää, jotta se kiinnittäisi kuntalaisten huomion. Ilmastotoimet saatetaan kokea vain 
henkilökohtaisiksi valinnoiksi, eikä kunnan toimintaan vaikuttamista pidetä kiinnostavana. Haastetta aiheuttaa myös 
se, että saadakseen ihmisten huomion, olisi nykyään oltava läsnä monessa eri kanavassa. Kuten eräs haastateltava 
totesi, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kilpaillaan ”toisiaan hienoimmilla videoilla ja kuvilla ja vitsi-ideoilla ja 
meemeillä”. Kokemusten perusteella kuntalaisia kiinnostavat etenkin omaan arkeen kytkeytyvät ja konkreettiset 
toimet. Puhtaasti kunnan järjestämät ilmastoaiheiset tapahtumat eivät välttämättä kiinnosta laajemmalti yleisöä, 
joten ilmastoasioita saattaa olla tehokkaampaa käsitellä muiden tapahtumien yhteydessä, eräs haastateltava kertoi. 
Ilmastotoimiin saatetaan myös herätä vasta kun ne koskettavat konkreettisesti omaa elämää ja etua: ”en tiedä, että 
pitääkö ämpäreitä vai kahvipaketteja jakamaan [naurahtaa], se on sitte aina se pieni marginaalinen joukko, joka sitte 
tulee, jos on vaan semmonen yleinen asia, että sitte, ku siinä on oma etu kysymyksessä joku oma kiinteistön tai muun, 
niin sillon herätään vasta.” Kunta saattaa myös viestiä ilmastoasioista liian vaikeasti. Asiantuntijat painottivat selkeää, 
saavutettavaa ja ymmärrettävää viestintää. Esimerkiksi kyselyt tulisivat olla yksinkertaisia ja ”fiksusti muotoiltuja”, 
jotta asukkaat jaksavat niihin vastata ja jotta lopputuloksena olisi ”oikeesti päätöksentekoa ohjaavia vastauksia”. 
Asiantuntijat kertoivat myös havahtuvansa siihen, että käyttävät ”ilmastoslangia”. Tämän sijasta tärkeää olisi miettiä 
mitä ja kenelle viestitään. Kuntalaisille voi huonoimmassa tapauksessa tulla tunne, että heidän tulisi itse olla 
asiantuntijoita, jotta voisivat ottaa ilmastoasioihin kantaa. Eräs haastateltava totesi, ettei itsekään aina tunne 
osaavansa ottaa ilmastoasioihin kantaa, vaikka työskentelee niiden parissa ja tämä johtuu siitä, ”et ei me mun 
mielestä olla liian ymmärrettäviä kaupunkina alkuunkaan”. Asiantuntijat arvioivat myös, että itse ilmastonmuutos voi 
olla aiheena ”peruskansalaisille” kuiva, vaikeaselkoinen ja abstrakti, joten aihetta käsitteleviin tilaisuuksiin tai 
kyselyihin ei osallistuta. Myös terminologian tutuksi tuleminen ja valtavirtaistuminen vievät aikaa (esim. kiertotalous). 
Osallistaminen vaatii oikea-aikaisuutta ja tietyissä tilanteissa tahdikkuuttakin, jotta kunnan viesti, toimet ja pyrkimykset 
ymmärretään kuten tarkoitettu. Esimerkiksi, jos kunnan ilmastoteot saavat paljon valtakunnallista mediahuomiota, 
eikä kuntalaisia ole osallistettu aikaisemmassa vaiheessa prosessia, voivat he kokea tulleensa sivuutetuiksi (esim. 
liharuoasta luopuminen kaupungin tilaisuuksissa, ekologisen kompensaation kokeilut). Tällaisessa tilanteessa 
keskeisten yhteistyötahojen ja niiden tahojen, joihin päätöksillä on vaikutusta, tunnistaminen ja osallistaminen olisi 
tärkeää jo aikaisessa vaiheessa. 
  
Osallistamisen edustavuus ja osallistumisen tasapuoliset mahdollisuudet huolettivat useaa ilmastoasiantuntijaa. 
Kunnissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että osallistumaan saataisiin kaikenlaisia ihmisiä, sillä toistaiseksi 
osallistuvat kansalaiset ovat olleet heitä, jotka jo valmiiksi ovat kiinnostuneita ja aktiivisia ilmastoasioissa. Se, että 
esimerkiksi kyselyihin vastaa rajallinen ja ”asiaan vihkiytynyt porukka” johtaa siihen, ettei kyselyiden tuloksista voida 
vetää laajoja johtopäätöksiä. Kyselyt voivat siis maalata turhankin optimistisen kuvan kuntalaisten näkemyksistä 
ilmastotyötä kohtaan tai omasta halusta toimia. Eräs haastateltava totesi, että olisi tärkeää tavoittaa myös ne ”joita ei 
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juurikaan hirveästi kiinnosta, että he vähä huomaamattaan saisivat asiaa pohtia”. Osallistaminen ei myöskään ole 
kaikille saavutettavaa. Erilaiset, esim. elämäntilanteeseen, ikään, liikunta- tai hahmotuskykyyn, liittyvät rajoitteet voivat 
luoda esteitä osallistumiselle. Se, että ilmastotoimet palvelevat kaikkia, edellyttää, että osallistujajoukko on edustava. 
Edustavuutta on puolestaan mahdollista tavoitella monipuolisilla osallistamisen keinoilla. 
 
Osallistamisen lisääminen ja siihen panostaminen edellyttää haastateltavien mukaan uudenlaista ajatusmallia 
organisaatiolta. Osassa kunnissa osallistamiseen ilmastotoimissa on vasta viime vuosina herätty. Jos aikaisemmin 
kuntalaiset on ajateltu tulevan huomioiduiksi kuulemisella ja ilmoitustaulutiedotteilla, niin tulevaisuudessa pitää 
”uskaltaa tulla ulos työhuoneestaan ja sieltä niin kuin, meidän suunnitteluprosesseista ja tuota virkamieskäytänteistä 
lähemmäs sellaseen hyvin, niin kuin aitoon vuoropuheluun kaupunkilaisten kanssa”. Osallistamisen lisääminen 
edellyttää myös sitä, että kuntalaisiin luotetaan. Viestintäpainotteisesta lähestymistavasta ja kuntalaisten 
näkökulmien olettamisesta tulisi useamman haastateltavan mukaan siirtyä siihen, että keskustelemalla selvitettäisiin, 
mitä asukkaat tarvitsevat, jotta löydetään ”niitä oikeita menetelmiä miten saadaan ihmiset sillain todella aktiivisiks 
toimijoiks”. Osallistamisen lisääminen voi myös vaatia uudelleen organisoitumista. Useampi kunta kaipasi, että 
osallistamista koordinoisi tietty taho, jotta tieto ja työ olisi koottua, ja myös kuntalaisille olisi selvää, kehen ottaa 
yhteyttä. Kahdessa kunnassa käytössä olivatkin osallisuuskoordinaattorit, joiden ammattitaitoa ilmastoasioista oli 
tosin toistaiseksi vasta vähän hyödynnetty.  
 
Kuntien ilmastoasiantuntijat suhtautuivat kansalaisten mukaan ottamiseen positiivisesti ja innostuneesti ja kokivat, 
että osallistamista tulisi vahvistaa ja kehittää lisää. Vähäiset resurssit kuitenkin olivat useassa kunnassa tämän 
esteenä. Monet haastatelluista kokivat riittämättömyyden tunnetta, koska oma työaika ei riittänyt esimerkiksi 
uusimpaan, ilmastoviestintään liittyvään tutkimustietoon perehtymiseen tai laajasti osallistavien menetelmien 
käyttöön. Moni toivoi myös organisaatioon kokonaan osallistamiseen keskittyvää henkilöä, jonka työaika, mutta myös 
osaaminen, riittäisi laadukkaan, kokonaisvaltaisen ja vaikuttavan osallistamisen toteuttamiseen. Kuten eräs 
haastatelluista totesi: ”mäkin olen siis insinööri-ihminen, et tämmönen kuntalaisviestintä ei oo todellakaan se, ominta 
aluetta. Mut mä ne kuitenkin joudun käytännössä tekemään”. Toisessa haastattelussa esitettiin toive, että he 
kuulisivat mielellään ”jostain muualta, että mitä siinä tulisi tehdä, koska se tuntuu niin hankalalta kuitenkin se 
asukkaiden suuntaan [osallistaminen]”. 
 
Vaikka osallistamiseen suhtauduttiin positiivisesti ja se nähtiin tärkeänä, nousi haastatteluissa esiin myös joitain 
epäilyksiä osallistamisen hyödyistä. Osassa haastatteluja koettiin, ettei toistaiseksi kuntalaisten suunnalta ole 
noussut kovin radikaaleja esityksiä, vaan ennemminkin vahvistusta ja perusteluja jo suunnitellulle. Arveltiin myös, että 
osa kuntalaisista on hieman huonosti tietoisia ilmastoasioista: ”jos ihan tavallista kuntalaista ajattelee, niin kaikille ei 
ees, eivät tunnista, mikä on ilmasto, sitä monesti käytetään ilmanlaadun symbolina”. Ihmisten ideat ja ilmastotoimet 
voivat myös koskea lähinnä ”yksittäisiä pikku asioita”, eikä suurempi kuva tule huomioiduksi. Toisaalta osallistaminen 
voi nostaa esiin vastakkainasettelua eri kuntalaisten välillä: ”kyllähän ne on aika poteroihin kaivautuneita nää tietyt 
niin kun ryhmittymät. Et tota, siellä voi olla aika, aika voimakkaitakin mielipiteitä”. Jotkut kokivat, että yleisen 
mielipiteen huomioiminen voi myös pahimmillaan hidastaa tai tehdä ilmastotyöstä vähemmän systemaattista. 
Teoreettisesti kuntalaisten vahva kuuleminen voisi myös johtaa tilanteeseen, ”jossa päätetäänkin ihan päinvastoin, 
kuin mitä tavoitellaan”. Tämän tyyppiseen tilanteeseen haastateltavat eivät olleet itse törmänneet, mutta pitivät sitä 
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kuitenkin mahdollisena, sillä ”asukkaatkaan välttämättä aina ymmärrä omaa parastaan”, etenkin kun liikkeellä on 
myös vääriä käsityksiä ilmastonmuutoksesta ja esimerkiksi ilmastotoimien kustannuksista.  
 

4.6 Osallistamisen kehittäminen 
  
Kuntien ilmastoasiantuntijoille oli tärkeää, että tulevaisuudessa osallistaminen on todellista asukkaiden 
kuuntelemista, mutta myös aitoa keskustelua. Tämä olisi tärkeää, jotta ”kuljettas enemmän siellä kuntalaisen tasolla 
eikä vaan siä suunnittelun ja kaupungin toimintojen parissa”. Osallistumiselle on luotava erilaisia tapoja, erilaisia 
työkaluja ja osallistamisen malleja, jotta kuntalaisten äänet saadaan laajasti kuuleviin. On esimerkiksi tunnistettava ne 
paikat, joista nuoret tavoitetaan ja mahdollistaa vaikkapa se, että he saavat puhua huolistaan, kuten 
ilmastoahdistuksesta. Osallistamisen keinoja olisi käytettävä säännöllisesti ja niiden tulisi olla sellaisia, joihin 
kuntalaiset voivat osallistua matalalla kynnyksellä. Osallistaminen voisi myös olla yhä vahvemmin osa 
kuntaorganisaation perustyötä. Ilmastotoimiin osallistamiseen toivottiin lisää tietoa, resursseja ja tukea. Muutamassa 
kunnassa olikin käynnissä tai jo tehtynä kehitysprojekteja tai selvityksiä kuntalaisten osallistamiseen liittyen. Erään 
haastatellun mielestä osallistamiseen voitaisiin ohjata enemmän myös lainsäädännön keinoin. Esimerkiksi 
ilmastokasvatus ei saisi jäädä vain valveutuneiden opettajien varaan, vaan läpileikkaavaa ympäristökasvatusta 
voitaisiin nostaa enemmän esiin myös lainsäädännön keinoin. Keskeinen kysymys tulevaisuutta ajatellen kuului, miten 
kunta voi tukea kuntalaisten omaehtoista toimijuutta, jossa ilmastoratkaisut ja päästövähennyksiä tuottavat palvelut 
kulkevat kuntalaiselta toiselle.  
 
Päätöksentekoon vaikuttaessa kaikki ihmisryhmät eivät myöskään ole tasavertaisessa asemassa: ”jollain ryhmillä on 
enemmän painoarvoo ku toisilla”.  Vaikka kaikkien kuuleminen on tärkeää ja ”pitäisi saada kaikki mukaan, metsuri, 
sairaanhoitaja, opiskelija”, haastateltavien mielestä etenkin nuoret on ryhmä, jota tulisi ilmastotoimiin ja 
ilmastoasioissa päättäessä ottaa mukaan yhä vahvemmin. Erään haastateltavan mukaan ”ehkä vähän nuoret vielä 
kärsii siitä, että ne ei näitä asioita saa läpi --- ehkä ne ei sieltä sillä lailla saa ääntään kuuluviin” ja pohti, että osasyynä 
tähän voi olla kunnan päättäjien korkeahko keski-ikä. Nuoria myös saatetaan osallistaa kunnan päätöksentekoon 
tietyissä asioissa, kuten uutta koulua suunniteltaessa, mutta esimerkiksi ilmastotoimiin liittyvät ”radikaalimmatkin 
ajatukset” eivät tule kuulluiksi.  
 
Muita ryhmiä, joita ilmastoasiantuntijoista olisi tärkeä huomioida entistä paremmin, olivat paikalliset opiskelijat ja 
opiskelijajärjestöt, paikkakunnan kesäasukkaat (esim. rakennusvalvonta voisi tukea ilmastokestävissä ratkaisuissa), 
asukasyhdistykset (näiden kautta viesti ihmisille, joihin kunnalla ei ole suoraa kontaktia) sekä työikäiset ihmiset, jotka 
ovat yleensä vaikeasti tavoitettavia ruuhkavuosien takia. Ympäristöjärjestöjen parempaa osallistamista toivottiin 
myös, jotta niiden rooli ja kunnan ja ympäristöjärjestöjen yhteistyö olisi hedelmällisempää, ”eikä niin, et he pelkästään 
valittaa joka ikisestä kaavasta”. Myös ilmastotoimia vastustavat tahot voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon 
ilmastotoimia suunnitellessa. Esimerkiksi paikallisten maan- ja metsänomistajien kanssa olisi tärkeää päästä yhdessä 
suunnittelemaan keinoja esim. metsien suojelulle hiilinielujen saamiseksi, jottei heille tule tunnetta, että ”kaupunki 
lähtee täält ylhäält huutelemaan, että auttakaa meitä olemaan hiilineutraali ja jättäkää metsätulonne saamatta”. 
Toisen haastatellun mielestä maataloustuottajat ja maaseudulla asuvat ovat väestöryhmä, jota kannattaisi 
vahvemmin tukea, ”koska siis maaseudulla mun mielestä siellä on semmonen jotenki hassu käsitys siitä, että kaikki 
ilmastotyöt on heitä vastaan”. Haastateltava tunnistaa, että esim. lihasta luopuminen ja autoilun vähentäminen ovat 
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kovia haasteita maataloudelle, mutta ”siellä on myös valtavasti mahdollisuuksia ratkoa niitä [haasteita]”. Eräs 
ilmastoasiantuntija nosti esiin, että perinteisesti kaupunkia suunnitellaan ”oletusarvoisesti täysin toimintakykyiselle 
terveelle reippaalle ihmiselle. Eli odotetaan, että ihminen on hyvin aktiivinen”. Tämän sijasta tulisikin suunnitella 
kuntaa, joka on hyvä kaikille, esimerkkinä 8 80 Cities, jossa kaupunkisuunnittelun lähtökohtana on rakentaa hyvä 
kaupunki 8-vuotiaista 80-vuotiaille. Tällaista suunnittelua kohti olikin jo liikuttu, kun kunnan työntekijät olivat 
jalkautuneet päiväksi palveluliikenteen busseihin ja haastatelleet liikuntaesteisiä ja ikääntyneitä lähiöalueiden 
palveluita kehittäessä.  
 

5. YHTEENVETO 
 
Monessa aineiston kunnassa ilmastotoimet ovat jo pitkällä ja niillä on takanaan vahva poliittinen tuki. Jotta kunnat 
saavuttavat päästövähennystavoitteensa ajoissa, on ilmastotoimiin kuitenkin panostettava yhä edelleen. 
Lähitulevaisuudessa kuntien ilmastotoimien vaikutukset tulevat todennäköisesti näkymään yhä enemmän myös 
kuntalaisten arjessa, sillä ”matalalla roikkuvat hedelmät” on jo korjattu. Myös kuntalaisten aktiivisuutta toteuttaa 
ilmastotoimia pyritään todennäköisesti yhä enemmän kasvattamaan.  
 
Haastattelujen perusteella kuntalaisten osallistaminen ilmastotyöhön nähdään tärkeäksi ja siihen aiotaan 
tulevaisuudessa panostaa yhä enemmän. Tämä kuitenkin edellyttää lisää resursseja ja uudenlaista ajatusmallia, jotta 
osallistamisen tavat ovat kaikille kuntalaisille saavutettavia ja osallistaminen vaikuttavaa. Kuntalaisten osallistaminen 
on tärkeää, jotta ilmastotoimille saadaan laaja hyväksyttävyys ja kansalaisten tuki, mutta etenkin siksi, että kuntien 
päästövähennystavoitteet saavutetaan lähestyviin tavoitevuosiin mennessä.  
 
Lainsäädäntö ei toistaiseksi juurikaan vaikuta kuntien ilmastoasiantuntijoiden työhön. Vahvempi lainsäädännöllinen 
ohjaus voisi taata kuntien ilmastotyölle paremmat resurssit, velvoittavuutta ja tätä kautta kunnianhimoisempaa 
ilmastopolitiikkaa.  
 
Ilmastoasiantuntijoiden keskeiset näkökulmat ilmastotyöhön, lainsäädäntöön ja osallistamiseen on koottu 
seuraavalle sivulle taulukkoon 6. 
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Taulukko 6. Kuntien ilmastoasiantuntijoiden näkemyksiä ilmastotyöstä, osallistamisesta ja 
lainsäädännöstä 
 

 

Ilmastotyö

• Kuntien keskeiset päästöt tulevat 
energia- ja liikennesektoreilta. 
Liikenteen päästövähennykset 
nähdään kunnissa suurimmaksi 
tulevaisuuden haasteeksi. 
Päästövähennykset edellyttävät 
vahvempaa yhteistyötä kunnan 
toimialojen kesken, mutta myös 
alueen yritysten ja asukkaiden parissa.

• Ilmastotyötä kunnissa tukee 
poliittinen tahto ja halu tehdä kunnan 
omista tarpeista lähtöisin olevaa 
ilmastopolitiikkaa. Tärkeimpiä syitä 
toteuttaa ilmastotyötä ovat pyrkimys 
hillitä ilmastonmuutosta, kunnan 
elinvoimaisuuden tukeminen, 
rahalliset ja imagohyödyt sekä 
esimerkkinä toimiminen.

• Ilmastotyö kohtaa kunnissa myös 
vastustusta, etenkin kuntapäättäjien 
taholta. Muita ilmastotyön haasteita 
ovat, etteivät suunnitellut 
ilmastotoimet konkretisoidu, 
henkilöstön puute, kuntien esim. 
maantieteelliseen sijaintiin liittyvät 
erityispiirteet, ilmastotyön 
kokonaisuuden hallinta sekä 
päästöjen seuranta ja mittaaminen.

• Kuntien ilmastotyö on hyvässä 
vauhdissa ja paljon oikeansuuntaisia 
toimia tehdään jo. Ilmastotyön 
vaikuttavuutta ja toteutusvauhtia on 
kuitenkin nostettava, mikäli 
päästövähennystavoitteet aiotaan 
saavuttaa. Kunnissa on liian vähän 
resursseja kunnianhimoiseen 
ilmastotyöhön ja kuntalaisten 
osallistamineen. Etenkin 
henkilöresursseja kuntiin kaivataan 
lisää.

Osallistaminen

• Kunnissa kuntalaisia osallistetaan 
ilmastotyöhön etenkin 
ilmastoviestinnällä ja mahdollistamalla 
ilmastoviisaat arjen valinnat. 
Kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa 
ilmastoasioita koskevaan 
päätöksentekoon ovat jokseenkin 
vähäiset ja tapahtuvat lähinnä 
edustuksellisen demokratian keinoin.

• Osallistamista tehdään, jotta myös 
kuntalaiset saataisiin laajasti 
sitoutumaan päästövähennyksiin. 
Hyvin toteutettu osallistaminen 
tarjoaa kunnalle tietoa, sujuvoittaa 
kunnan prosesseja ja lisää 
ilmastotoimien hyväksyttävyyttä. 
Osallistuminen on myös kuntalaisille 
kuuluva oikeus ja demokratian 
edellytys, joka voi lisätä toivoa ja lisätä 
kuntalaisten tietoisuutta 
ilmastokysymyksistä. 

• Osallistamista tulisi kehittää 
kuntalaisia kiinnostavammaksi. 
Osallistamisen vahvistaminen 
edellyttää uudenlaista ajatusmallia 
organisaatiolta ja lisäresursseja, mutta 
myös sitä, että kaikilla kuntalaisilla on 
tasapuoliset mahdollisuudet osallistua. 
Etenkin nuorten ääni tulisi saada 
entistä paremmin kuuluviin.

Lainsäädäntö

• Nykyinen lainsäädäntö ei juurikaan 
vaikuta kuntien ilmastotyöhön tai 
kuntalaisten osallistamiseen. 
Lainsäädäntö koettiin myös hankalaksi 
kokonaisuudeksi. 

• Uudistuva ilmastolaki kirittää etenkin 
kuntia, joissa ilmastotyö ei ole vielä 
vauhdissa. Se nähtiin hyväksi keinoksi 
lisätä ilmastotoimien toteuttamiseen 
painetta ja resursseja sekä vahvistaa 
kuntien roolin tunnistamista. 

• Ilmastolain täydennysesitykseltä 
toivottiin, että se huomioisi kuntien 
erilaiset lähtötilanteet, ettei se 
aiheuttaisi päällekkäistä raportointia ja 
että resurssit lain velvoitteisiin 
vastaamiseen varmistettaisiin. 


