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Ilmastolaki (423/2022)

• Uudet ilmastotavoitteet: 

• Hiilineutraaliustavoite 2035, nielujen vahvistamistavoite ja tavoite hiilinegatiivisuudesta vuoden 2035 

jälkeen

• Uudet päästövähennystavoitteet 2030 (60 %) ja 2040 (80 %) verrattuna vuoteen 1990

• Päivitetty vuoden 2050 tavoite (90 %, pyrkien 95 %)

• Suunnittelujärjestelmä: lakiin uusi maankäyttösektorin suunnitelma

• Eduskunnalle toimitettavan ilmastovuosikertomuksen vaatimuksia täsmennetty

• Saamelaiskulttuurin edistäminen + perustetaan uusi saamelainen ilmastoneuvosto
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Kuntien ilmastosuunnitelmat - Taustaa

• Ilmastolain kokonaisuudistuksen yhteydessä ehdotettiin kunnille ilmastotyön yleistä 

edistämisvelvoitetta, mutta lausuntopalautteen perusteella velvoite siirrettiin 

jatkovalmisteluun

• Budjettiriihi syksyllä 2021: ”Lisätään lainsäädäntöön velvoite laatia ilmastosuunnitelmat  

kunta-,  seutu- tai  maakuntatasolla”

• Kuntien ilmastosuunnitelmavelvoite ja ilmastolain mukainen muutoksenhaku päätettiin siirtää 

valmisteltavaksi erillisenä esityksenä. (HE2)

• Kehysriihessä 2022 varattiin kuntien ilmastosuunnitelmille ja niiden tukitoimiin noin 2,9 M€/v

• Lausuntokierros pidettiin kesällä 2022
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Tavoitteet

• Tavoitteena on edistää ilmastolain tavoitteiden toteutumista ja vahvistaa kuntien ilmastotyötä

• Erityisesti sellaisten kuntien osalta, joissa ilmastotyö ei ole vielä edennyt pitkälle -> Laissa 

vähimmäisvaatimukset ilmastosuunnitelmien sisällölle

• Kunnat pystyvät tekemään merkittäviä ilmastoratkaisuja alueellaan: Kunnat vastaavat alueillaan 

muun muassa kaavoituksesta, maankäytöstä, liikennesuunnittelusta, energiayhtiöiden 

omistajaohjauksesta, monien rakennusten lämmitystapavalinnoista, koulutuksesta ja julkisista 

hankinnoista

• SYKE:n ylläpitämän päästötietokannan ylläpidon turvaaminen

• Avustushaku kuntien ilmastosuunnitelmille
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Vaatimukset suunnitelmalle 1/2

Lausuntokierroksella ollut esitysluonnos

• Kunnan ilmastosuunnitelma olisi laadittava tai päivitettävä vähintään kerran 

valtuustokaudessa ja suunnitelman hyväksyisi valtuusto. 

• Suunnitelman sisällön vähimmäisvaatimukset:

• tavoite kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa

• toimet, joilla kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään kunnassa

• tiedot kasvihuonekaasujen päästöjen kehityksestä kunnassa

• tiedot suunnitelman toteutumisen seurannasta

• muut tarpeellisiksi katsotut seikat.
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Vaatimukset suunnitelmalle 2/2

• Suunnitelman voi laatia myös yhteistyössä muiden alueen kuntien kanssa. Kuitenkin 

kuntakohtaiset tavoitteet ja toimet ja suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa

• Sopeutumiseen ja nielujen kasvattamiseen tähtäävät toimet ovat vapaaehtoisia

• Kunnan on seurattava suunnitelman toteutumista

• Suunnitelma on otettava huomioon kuntastrategiassa ja toimintakertomuksessa

• Muutoksenhausta kunnallisen viranomaisen päätökseen säädetään kuntalaissa (410/2015)
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Jatkoaskeleet

• Lausuntoyhteenvedon laatiminen ja jatkovalmistelu

• Eduskuntakäsittely syksyllä 2022

• Oppaan laatiminen kevääseen 2023 mennessä

• Avustushaku aukeaisi mahdollisesti keväällä 2023 niille kunnille, joilla ei ole vielä voimassa 

olevaa ilmastosuunnitelmaa. Seuraavalla valtuustokaudella avustusta kaikille kunnille 

ilmastosuunnitelman päivittämiseen

Minkälainen suunnitelma on hyväksyttävä?
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Muuta ajankohtaista

• Kuntien ilmastotoimien vaikutusten arviointi - KILTOVA

• Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, KAISU

• Ilmastovuosikertomus

• Kuntien ilmastotyön rahoitushakulistaus: 

• https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Tyokalut/Rahoitus
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