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• maksuton ilmastonmuutoksen hillinnän 
edelläkävijäkuntien verkosto 

• sitoudutaan valtuuston päätöksellä 
• 80% päästövähennys-tavoite vuoteen 

2030 vuoden 2007 tasolta.

► Mukana 80 kuntaa ja viisi maakuntaa
► Yht. 2,2 milj. asukasta, 40% väestöstä

Hinku-verkosto
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KUNTA SAA
• Osallistua ilmastonmuutoksen hillinnän

edelläkävijöiden verkostoon, vertaistukea
muilta kunnilta

• Viestintätukea ja näkyvyyttä omalle työlle, 
tuotteille ja palveluille

• Asiantuntijatukea erillishankkeista, mm. 
Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia
(Canemure)-hanke

• Tietoa ja tukea päästöistä ja 
päästövähennystoimista

• Skenaarioiden ja tiekarttojen laadintaan
tukea

KUNTA SITOUTUU
• Kunta huomio

kasvihuonekaasupäästönäkökulman
kaikessa merkittävässä
päätöksenteossaan.

• Nimitetään Hinku-yhteyshenkilö
• Viestintä SYKEen sekä kuntalaisille
• Perustetaan työryhmä jossa mukana

kaikki tärkeimmät hallinnonalat
• Kunta liittyy

energiatehokkuussopimukseen (KETS)



Päästöt 2007-2020: Hinku-kunnat: –36%

Kaikki kunnat –34%

Hinku-kuntien päästöt vähentyneet
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►SYKEn tilastollista analyysia 
hyödyntävän tutkimuksen
mukaan Hinku- kunnan päästöt 
ovat noin 3 % alhaisemmalla 
tasolla kuin mitä ne olisivat ilman 
Hinku-verkoston jäsenyyttä.
(Riekkinen ym. 2020. Kohti hiilineutraalia kuntaa: 
ilmastoverkoston vaikutus kunnan ilmastotyöhön 
ja päästöihin. Suomen ympäristökeskus.)

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/315400


Kunnat kokevat verkoston olleen 
hyödyllinen ilmastotyössä...
• Hinku-verkostoon liittyminen on edistänyt

päästövähennyksiä konkreettisten toimenpiteiden kautta

• Verkostolta on saatu motivaatiota, inspiraatiota ja vertaistu
kea

• Systemaattinen ilmastotyön rakenne ohjaa työtä
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Riekkinen, V. ym. 2020. Kohti hiilineutraalia kuntaa: ilmastoverkoston vaikutus 
kunnan ilmastotyöhön ja päästöihin. Suomen ympäristökeskus.



Ajankohtaista

• Kuntien päästölaskennat
• 3/2022 tulossa 2020 lopulliset luvut, 1990 vertailuvuosi.
• 6/2022 Kulutusperäiset päästöt

• Päästövähennysten skenaariotyökalu
• Maakuntien ilmastotiekartoilla kohti hiilineutraalia Suomea –

raportti tulossa
• Kuntien ilmastoviestinnän tutkimusta
• Hiilineutraali-webinaarit, Hinku-päivät 
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hiilineutraalisuomi.fi, uutiskirje, 
Hiilineutraali-webinaari

#Hinku | @hiilineutraali |

http://www.paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://skenaario.hiilineutraalisuomi.fi/
https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku
https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tilaa_uutiskirje
https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hiilineutraaliwebinaari


Nyt on aika kirittää oma kunta kohti 
hiilineutraalisuutta
• Johdon sitoutuminen on tärkeää, jotta kuntaorganisaation

asenne on oikea.

• Ilmastotoimia on ollut helppo perustella Hinku-jäsenyydellä
ja valtuuston päätöksellä.

• Sitoumuksiin liittyminen tapahtuu valtuuston päätöksellä. 
Prosessin voi omassa kunnassa käynnistää
valtuustoaloitteella! 
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Kiitos!

laura.saikku@syke.fi
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