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Keski-Suomen ilmastostrategia

• Julkaistu 2011
• Tavoite 2020 

mennessä KHK-
päästövähennys
23,5 % 2004 ja 
2006 tasosta

• Vuoteen 2014 
mennessä päästöt
laskeneet 15 %

https://www.keskisuomi.fi/filebank/22670-
_Keski-Suomen_ilmastostrategia_paino.pdf
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Strategian päivitys ohjelmaksi

• Vanhan strategian tavoitevuosi
2020

• Uudet kansainväliset ja kansalliset
säädökset (-40 % vuoteen 2030 
mennessä, -80 % vuoteen 2050 
mennessä)

• Lisää konkretiaa – hyvä taustatyö
on jo tehty

• Nettisivut: 
keskisuomi.info/ilmasto2030

• Raportti: Julkaistaan Keski-
Suomen liiton julkaisusarjassa
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Päivitystyö

2018
Kesäkuu

Nettisivujen julkaisu 
Julkinen 
kommentointi-
mahdollisuus ja 
esimerkkien 
keräämistä

Toukokuuhuhtikuu Elokuu Lokakuu

K-S liiton ja 
K-S ELY:n
asiantunti-
joiden 
työpaja

K-S kuntien 
ympäristö-
vastaavien 
työpaja

K-S kuntien 
kaavoittajien 
työpaja

Esittely 
maakunta-
hallitukselle

K-S liitto, ELY 
työpajat

Esittely 
maakunta-
hallitukselle

Strategia 
valmis

Keski-Suomen 
kuntien 
ilmastopäivä

Blogi-
kirjoitus

Lehdistö-
tiedote

Blogi-
kirjoitus

Julkaisu 
K-S liiton 
julkaisu-
sarjassa

Esittely K-S 
kunnan-
johtajille

Nuoriso-
valtuusto

KYKY-ryhmä

Maininta 
kunnanjohtajille ja 
kansanedustajille

K-S liiton 
henkilökunnan 
kommentoitavana

Jory

Metsä-
neuvosto

LJS

+TET-harjoittelija: blogi: linkki
+JAMK-opiskelijaryhmä haja-asutusalueen liikenneratkaisujen pohdintaa
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Minkälainen ilmasto-ohjelma

• Kannustetaan hyvien
esimerkkien kautta
toimimaan (mitä „voi
tehdä“ mitä „pitäisi
tehdä“ sijaan

• Teemoiksi valittu
päästöjen kannalta
tärkeitä
kokonaisuuksia, joihin
kunnat ja ihmiset
voivat vaikuttaa
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Keski-Suomen ilmastotyön eri tasot

• Ihmiset (Jokainen tekee jatkuvasti omia päätöksiä)
• Kunnat (Kuntien päätökset määrittelevät ihmisen

valintamahdollisuuksia)
• Maakunta (Kannustus, herättelijä, yhteenkokoaja)
• Yritykset (Mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan tai

kannattavampaan liiketoimintaan, toimintaedellytyksien
luojia kuntien tapaan)

• Ilmasto on meidän kaikkien yhteinen asia
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Mitä on kunnan ilmastotyö

• Ilmastonmuutoksen
torjunta on edellytys
hyvinvoinnille

• Ilmastotyötä tehdään
laajasti kunnan eri
sektoreilla

• Monet ilmastomyönteiset
ratkaisut ovat myös
taloudellisia ratkaisuja

https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/
khkinv/yymp_kahup_1990-
2017_2018_19735_net.pdf
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Mitä on kunnan ilmastotyö

Lähde: Rauta, O. 
2018: 
Energiatehokkuussop
imuksen ja 
sitoumusten tilanne 
Suomen kunnissa
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Miksi kunnan ilmastostrategia tai
ilmastotyö osana kunnan strategiaa?

• Yhteinen linjaus
• Kokonaisvaltainen ajattelu -> osaksi kunnan eri sektoreiden

toimintaa
• Asian merkityksen korostaminen
• Mahdollisuuksien tunnistaminen -> Biotalouden

mahdollisuudet maailmalla
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Keski-Suomen ilmasto-ohjelmasta kunnan
ilmasto-ohjelmaan

• KS-ilmasto-ohjelmaa on tehty vahvasti osallistaen
• Jokaisen ei tarvitse keksiä samaa asiaa -> saa kopioida!
• Muiden esimerkeistä ajatuksen herättelijöitä -> tapoja on 

monenlaisia
• Yhteisiä malleja ja tekoja



Kiitos!

Suvi Bayr
Projektipäällikkö/ BEA-APP ja RDI2CluB -
hankkeet
Keski-Suomen liitto
+358 40 652 3848
suvi.bayr@keskisuomi.fi
www.balticenergyareas.eu
keskisuomi.info/ilmasto2030
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