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Lämpimästi tervetuloa mukaan Hinku-verkostoon!
Hinku-verkoston jäsenenä olette osa ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden
verkostoa, ja saatte viimeisintä tietoa ja tukea ilmastonmuutoksen hillintään. Hinku-verkoston
kautta teillä on mahdollisuus saada esimerkiksi uusia kontakteja alan toimijoihin, tukea
erillishankkeiden valmisteluun, päästölaskentapalveluita ja -työkaluja, sekä positiivista
medianäkyvyyttä.
Tämän lyhyen tietopaketin tarkoitus on perehdyttää uudet kunnat ja maakunnat Hinkuverkoston toimintaan.
Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden
verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat,
ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan
asiantuntijat. Hinku-verkostossa on vuodesta 2019 alkaen mukana myös maakuntia.
Hinku-verkoston toimintaa on toteutettu vuoden 2019 alusta yhteistyössä Kohti
hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen kanssa. Canemure on
kuusivuotinen EU:n Life-rahoitteinen hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa.
Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä
keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Canemurehankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä, sekä
tuetaan Hinku-verkostoa ja kuntien käytännön toimia asiantuntijoiden avulla.

Tietoa Hinku-verkostosta
Hinku-maakunnat
▼ Hinku-kuntien lisäksi verkostossa on mukana myös Hinku-maakuntia.

Maakunnat voivat hakea Hinku-maakunnan statusta, kun he täyttävät
Suomen ympäristökeskuksen laatimat kriteerit. Lue lisää täältä:
http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku/Hinkumaakunnat

Verkostoituminen ja viestintä
Hinku-verkoston tapaamiset
▼ Hinku-verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa - keväisin ja syksyisin.

Hinku-verkoston kokouksiin kutsutaan Hinku-yhdyshenkilöt sekä kuntien
johtajat. Kunnat ja maakunnat voivat vapaasti kutsua verkoston
tapaamisiin mukaan myös muita parhaaksi katsomiaan kunnan ja
maakunnan edustajia. Kokoukset järjestetään yleensä syksyisin
Helsingissä ja keväisin vaihtuvasti eri Hinku-kunnissa, tutustuen samalla
kunnan alueella toteutettuihin merkittävimpiin ja kiinnostavimpiin
päästövähennystoimiin.
▼ Hinku-verkoston johtoryhmä koostuu Hinku-kuntien kunnan- tai

kaupunginjohtajista, Hinku-maakuntien työryhmien puheenjohtajista sekä
Hinku-tukijoiden edustajista. Kokoukset ovat kaikille kunnan edustajille
avoimia tapahtumia, mutta äänestystilanteissa jokaisella kunnalla ja
maakunnalla on käytettävissään vain yksi ääni. Johtoryhmän kokous
järjestetään syksyisin Helsingissä kerran vuodessa verkostopäivän
yhteydessä. Kuntien ja maakuntien edustajien lisäksi johtoryhmään
kuuluu eri virastojen ja ministeriöiden edustajia.
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Hinku-yhdyshenkilö
▼ Jokaisella Hinku-kunnalla ja maakunnalla on vähintään yksi virallinen

Hinku-yhdyshenkilö. Aktiivinen Hinku-yhdyshenkilö on yksi tärkeimmistä
avaimista toimivaan yhteistyöhön Hinku-verkostossa. Merkittävä syy
Hinku-hankkeen menestykseen ja toimivuuteen on ollut aktiivisesti toimiva
viestintäverkosto. Suomen ympäristökeskus lähettää ajankohtaista tietoa
ilmastonmuutoksen hillintään liittyen sähköpostitse Hinku-yhdyshenkilöille,
jotka välittävät tiedon eteenpäin viestin sisällöstä riippuen kunnan eri
edustajille. Kuntien yhdyshenkilöt välittävät myös tietoa kuntien
tapahtumista Suomen ympäristökeskukseen. Tätä tietoa Suomen
ympäristökeskus voi hyödyntää omassa viestinnässään ja siten tuoda
positiivista näkyvyyttä kuntien hyvälle ilmastotyölle.

Verkkopalvelu Hiilineutraalisuomi.fi
▼ Sivustolta löytyvät ajankohtaiset uutiset sekä tietoa Hinku-verkostosta ja

ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä. Hinku-verkoston
työstä kerrotaan Hiilineutraalisuomi.fi-palvelun uutisissa, blogeissa,
Hiilineutraali-uutiskirjeessä, sosiaalisen median kanavissa ja muissa
viestintätuotteissa.
▼ Hiilineutraalisuomi.fi-palvelussa on oma osionsa Hinku-verkostolle

(Hiilineutraalisuomi.fi/Hinku). Sieltä löytyvät muun muassa Hinku-kriteerit,
joihin verkoston kunnat ja maakunnat ovat sitoutuneet.
▼ Verkkosivuilta löydät myös listan Hinku-verkostolle hyödyllisistä

työkaluista http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Tyokalut

Hiilineutraali-uutiskirje
▼ Hiilineutraali uutiskirje tarjoaa katsauksen Canemure-hankkeen sekä

Hinku-verkoston ajankohtaisiin tapahtumiin ja teemoihin. Hiilineutraali
uutiskirje on tarkoitettu kaikille ilmastonmuutoksen hillinnästä
kiinnostuneille lukijoille. Tilaa oma uutiskirjeesi täältä:
http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tilaa_uutiskirje

Sosiaalisen median kanavat
▼ Muistathan ottaa seurantaasi @Resurssiviisaus-Facebook sivuston sekä

Twitter-tilit @hiilineutraali ja @canemure. Käytä some-viestinnässä
tunnisteita #Hinku ja #HiilineutraaliSuomi

Kuukauden Hinku-teko -palkinto
▼ Suomen ympäristökeskus palkitsee hyviä päästövähennystoimenpiteitä

Kuukauden Hinku-teko -palkinnolla. Hinku-teot valitaan Hinku-verkoston
kunnissa toteutetuista toimenpiteistä. Ne voivat olla kunnan, yrityksen,
yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia. Kunnat ja maakunnat voivat
aktiivisesti itse ehdottaa meille hyviä palkitsemisenarvoisia kohteita ja
tekoja. Lue lisää täältä: http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fiFI/Ajankohtaista/Uutiset/Ilmianna_kuukauden_Hinkuteko(53351)

23.4.2020 3

Hyvien käytäntöjen Energialoikka ja materiaaliloikka https://www.energialoikka.fi/
▼ Energia- ja materiaaliloikka on verkkopalvelu, joka kannustaa kaikkia

suomalaisia – niin yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin – ottamaan käyttöön
luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja energiatehokkaampia tapoja
lämmittämiseen, liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden
tuottamiseen. Palvelun loikat ovat todellisia tekoja ja ratkaisuja, joilla
Suomea on jo nyt muutettu energia- ja materiaaliviisaammaksi. Kun näitä
hyviä esimerkkejä ryhdytään hyödyntämään joka kodissa, kunnassa ja
työpaikalla, vaikutus moninkertaistuu. Palvelu on kaikille avoin ja
kannustammekin kaikkia kuntia syöttämään palveluun omat hyvät
esimerkkinsä sekä monistamaan sieltä löydettyjä hyviä tekoja omaan
kuntaansa.

Sitoumus2050
▼ Hinku-verkoston johtoryhmä päätti vuoden 2015 kokouksessaan, että

Hinku-verkoston 80 prosentin päästövähennystavoite kirjataan
Sitoumus2050-sivustolle. Sitoumus näkyy sivustolla jokaisen kunnan
omana kestävän kehityksen sitoumuksena. Tämä tuo näkyvyyttä Hinkuverkostolle sekä lisää Sitoumus2050:n tunnettavuutta. Sitoumus on sama,
kuin mihin kunnat sitoutuvat liittyessään Hinku-hankkeeseen mukaan.
Tämä ei edellytä kunnilta ylimääräisiä toimenpiteitä, vaan Suomen
ympäristökeskus syöttää tiedon kuntien puolesta järjestelmään. Sivustoa
hallinnoi valtioneuvoston kanslia. Olettehan yhteydessä Hinku-tiimiin, jos
kuntaanne ei saa lisätä Sitoumus2050-sivustolle:
https://sitoumus2050.fi/koti#/
▼ Sitoumus2050-työtä hallinnoiva valtioneuvoston kanslia tarjoaa ilmaisen

kestävän kehityksen seurantatyökalun (MayorsIndicators) alle 150 000
asukkaan kunnille, jotka ovat tehneet kestävän kehityksen
toimenpidesitoumuksen. Palvelusta kiinnostuneet Sitoumus2050 -kunnat
ja kaupungit voivat ilmoittautua palvelun käyttäjiksi sähköpostitse
kestäväkehitys@vnk.fi -osoitteeseen. Työkalu tarjotaan vuoden 2020
ajaksi kaikille uusille ja vanhoille Hinku-kunnille.

Asiantuntijapalvelut
Kasvihuonekaasupäästöt & indikaattorit
▼ Suomen ympäristökeskus laskee kaikille Hinku-kunnille vuosittain

kasvihuonekaasupäästömäärät. Katso lisätietoa täältä:
http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit
▼ Kuntasi ja maakuntasi päästöjä voit tarkastella osoitteessa

paastot.hiilineutraalisuomi.fi
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Muut Hinku-tavoitetta tukevat hankkeet
▼ Hinku-kuntien on vielä mahdollista saada ilmaista apua kiinteistöjen

energiakysymyksiin Life EconomisE -hankkeen kautta
https://www.syke.fi/hankkeet/economise
o

Lisätietoja Jarmo Linjama, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

▼ Kunnat ja maakunnat voivat saada apua kestäviin ja innovatiivisiin

hankintoihin KEINO-osaamiskeskuksen kautta
https://www.hankintakeino.fi/fi/mika-osaamiskeskus
o

Lisätietoja Katriina Alhola, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

▼ Lisää käynnissä olevia ja päättyneitä hankkeita

http://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku/Hankkeet

