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Kuntien ilmastosuunnitelmat

• Lisätään ilmastolakiin velvoite laatia ilmastosuunnitelma valtuustokausittain
• Hallituksen esitys: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_239+2022.aspx

• 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
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Vaatimukset suunnitelmalle 1/2
Lausuntokierroksella ollut esitysluonnos
• Kunnan ilmastosuunnitelma olisi laadittava tai päivitettävä vähintään kerran 

valtuustokaudessa ja suunnitelman hyväksyisi valtuusto. 
• Suunnitelmassa voi olla myös muita teemoja, kuten kiertotalous

• 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

• Eduskuntakäsittely syksyllä 2022
• Oppaan laatiminen kevääseen 2023 mennessä
• Avustushaku aukeaisi mahdollisesti maalis-huhtikuussa 2023
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Avustushaku

• Ympäristöministeriö myöntää avustusta kuntien ilmastosuunnitelmien valmisteluun
• Seuraavalla kunnan valtuustokaudella avustusta myönnetään kaikille kunnille 
• Nykyisellä valtuustokaudella avustusta myönnetään ainakin niille kunnille, joilla ei ole 

olemassa olevaa ilmastosuunnitelmaa. Avustusta ei myönnetä ainakaan niille kunnille, joiden 
yksin tai yhdessä tehty ilmastosuunnitelma on valmistunut nykyisellä valtuustokaudella ja se 
täyttää ilmastolain vaatimukset

• Rahoituksen saaminen edellyttää avustuksen hakemista. Kunnan tulee raportoida 
avustuksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista.

• Avustusta jaettavissa joka vuosi 2,631 miljoonaa euroa
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Kuntien ilmastotyön 
rahoitushakulistaus

Ympäristöministeriön rahoittama lista

Päivitetään joka kuun 1. maanantai

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuuden
_rahoitus/kuntien_ilmastorahoitus
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Kiitos!
Miia Berger

miia.berger@gov.fi

mailto:miia.berger@gov.fi
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