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Esityksen sisältö
►

Miksi yritysyhteistyöhön kannattaa panostaa?

►

Miten yritysyhteistyötä kannattaisi edistää?
► Esimerkkejä Hinku-kunnista
► Äskettäin rahoitettuja hankkeita

►

Pohdittavaa iltapäivän hanke-ideointia varten

►

Taustana Hinku-haastattelututkimus kuntien ilmastotyöstä
sekä Fisu-verkoston Reivi-hankkeen tulokset & materiaalit
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Yritykset mukaan kunnan ilmastotyöhön

•

Kunnat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

•

Kuntaorganisaatio pystyy vaikuttamaan omaan ja liikelaitoksiensa kulutukseen ja
toimintaan, mutta koska kuntaorganisaation aiheuttamat päästöt ovat yleensä
alle 10 % kunnan alueen päästöistä kaikkiaan, vaikuttavimmat teot saadaan
aikaan kunnan alueella toimivien yritysten ja kuntalaisten keskuudessa.

•

•

Siirtyminen kohti vähähiilisiä yhdyskuntia vaatii muutoksia kuntien
energiantuotantoon, teollisuuteen, liikenteeseen ja asumiseen, joissa pääosa
päästöistä syntyy. Kaikilla kunnan toimialoilla tehdään joka päivä päätöksiä, joilla
on ilmastovaikutuksia.

•

Yhteistyö ja kunnan alueella toimivien yritysten ilmastotyön mahdollistaminen
sekä vauhdittaminen ovat kunnan kannalta keskeisiä ilmastotyön muotoja.

Kunnat mahdollistavat isojen kansainvälisten ilmastotavoitteiden konkretisoimisen
todellisiksi teoiksi ja osaksi kuntalaisten ja yritysten arkea.
•

Kuntalaki, ilmastolaki, EU:n tavoitteet

Materiaalit: REIVI-hanke.

Ilmastotyön hyödyt yritykselle
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Taloudellisia
säästöjä

Kilpailuetua

Vastuullisuutta ja
brändietua

Yhteistyöverkosto

Materiaalit: REIVI-hanke.

Kunta mahdollistaa yhteistyön

Ilmastonmuutoksen selättäminen vaatii systeemistä muutosta, yhteistyötä sekä
tietoa päätöksenteon tueksi.
•

Vähähiilisyyttä tavoiteltaessa, tarvitaan muutosta yhteiskunnan rakenteisiin,
talouteen, teknologiaan sekä elämäntapoihin. Ratkaisut ovat usein monimutkaisia,
vaativat muutosta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä syntyvät usein
verkostoissa.

•

Ilmastovaikutusten arviointi kehittyy jatkuvasti ja ajantasaisen tiedon saaminen on
haaste monelle toimijalle.

Kuntaorganisaatio pystyy sekä luomaan yhteistyöverkostoja eri yritysten ja
kuntalaisten välille että tarjoamaan keskitetysti tietoa ja hyviä käytäntöjä
ilmastotyön tueksi.
•

Kunnissa tehdään paljon ilmastoon vaikuttavia päätöksiä useilla eri tasoilla ja kunta
on luonnollinen väylä yhteistyön mahdollistajana.

Materiaalit: REIVI-hanke.

REIVI-hankkeen tuotokset käyttöön
Löytyy osoitteesta hiilineutraalisuomi.fi/yritysyhteistyo
►

Kattava materiaali sekä kunnille että yrityksille

►

Haasteita, ratkaisuja, toimintamalli yhteistyölle

►

Valmiit materiaalit vapaasti hyödynnettävissä

Vapaasti
käytettävissä!
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Materiaalit: Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) -hanke (2019-2020) & jatkohanke (2020-2021). Rahoitus: Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelma (YM). Työn toteutus: Fisu-palvelukeskus (SYKE ja Motiva). Sisällön suunnittelussa ollut mukana myös Fisu-kunnat.

Koottu mm. työkaluja yritysten ilmastotyön avuksi
Löytyy hiilineutraalisuomi.fi/yritysyhteistyo > Yritykset > Työkalut
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6. Mitkä ovat olleet esteitä sille, ettei kunta ole aktivoinut yrityksiä energia- ja ilmastotyöhön?
(voit valita useita vaihtoehtoja)
Vastaajien määrä: 14, valittujen vastausten lukumäärä: 24

Kuntien resurssipula

64%

!

Resurssipula
suurin haaste

Kuntien aikataulu
Kunnan johto ei ole asiasta kiinnostunut

7%

Kunnalla ei ole tämän alan asiantuntijoita

29%

Yritykset eivät ole peräänkuuluttaneet
asiaa

29%

Oletus, että yhteistyö yritysten kanssa
hoidetaan muiden toimijoiden kautta,…

14%

Kunnalla ei ole tietoa mitä tehdä
Joku muu, mikä?

29%
0%
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Materiaalit: REIVI-hanke.

8. Mikä on mielestäsi kunnan luontevin rooli yritysten energia- ja ilmastoyhteistyön
tukemisessa? (voit valita useita vaihtoehtoja)
Vastaajien määrä: 14, valittujen vastausten lukumäärä: 43

Taloudellinen tuki

14%

Verkostojen luonti ja ylläpito

86%

Asiantuntijapalvelut

21%

Ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus

79%

Koulutus ilmasto- ja energia-asioissa
Ympäristöluvat
Verkostot
& kaavoitus
luontevimpia
tukimuotoja kunnalle

kyselyyn vastanneista Fisu-kunnista
uskoivat, että tehdyn pkyritysten energia- ja ilmastoaiheisen aktivointityön avulla on
vähennetty kasvihuonekaasupäästöjä!

43%

Valvonta
Joku muu, mikä?
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Materiaalit: REIVI-hanke.

Esimerkkejä kuntien yritysyhteistyöstä
Kumppanuusverkostot
►
►

►

►
►
►

►

Greenreality Lappeenranta
Iin Paikallista-merkki yrityksille
Joensuun & Tampereen seudun
ilmastokumppanuusverkostot
Rauman Hinku-yritykset
Satakunnan ilmastokumppanuus
Turun ilmastojoukkue & teot
Ilmastositoumukset, näkyvyys,
tuki & tapaamiset

Kanavat ja keinot
►

►

►

Informaatio & tiedonjako
► Oma nettisivu yrityksille
► Business Pori, aamukahvit
Laskentaa ja tukea
► Laitilan energialaskenta
► Greenreality-yhteistyö
Energiatehokkuussopimukset
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Ympäristöministeriön rahoitusta saaneet hankkeet
Kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyö: neuvontaa & sitouttamista
►

Hämeenlinnan kaupungin IlmastoPARKKI –
valmennuksella kohti kestävää kasvua ja
ympäristövastuullista yritystoimintaa.

►

Lappeenrannan kaupungin Etelä-Karjalan
ilmastokumppanit. Verkostomallin laajennus
kaupungista maakuntatasolle.

►

Inkoon kunnan Hiilineutraali Inkoo 2035.
Vihreän siirtymän neuvontapalvelu

►

Päijät-Hämeen liiton Ilmastokumppanuus –
kunnat ja yritykset.

►

Joensuun kaupungin Ilmastokumppanuusverkosto ‒ kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua.

►

Turun kaupungin IKLU ‒ Ilmastokaupungin
Hiilineutraalit Klusterit. Verkostovauhditus

►

Keski-Suomen liiton YmpyräKS-verkosto KeskiSuomen ilmastotyön vauhdittajana.

►

Valonian Kuntien yritysneuvonta
ilmastotoimien tukena.

►

Kalajoen kaupungin Irtiotto öljystä - yritysten ja
► Vantaan kaupungin Elinkeinoelämän ja
maatilojen energiatehokkuuden ja
kunnan välinen ilmastoyhteistyö
vähähiilisyyden edistäminen. Asiantuntijatuki
(Ilmastokumppanuus).
Lue
lisää
(ym.fi)
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Pohdittavaa iltapäivän hanke-ideointiin
Kunnilla usein haasteena yritysten päästöt & osallistaminen
► Kunta kuitenkin mahdollistaa yhteistyön
►

►

Reivin viesti: päästävä konkreettisen tekemisen tasolle!

►

Haetaanko:
► yleistä aktivointia ilmastoaiheiden pariin…
► käytännön tukea ja työkaluja päästövähennyksiin…
► vai käytännön yhteistyötä yhteishankkeen muodossa?
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Kiitos!
Venla Riekkinen, SYKE
#Hinku | @hiilineutraali | @vegevenla
Hinku-kevätpäivä 27.4.2021
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