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Ajankohtaista kiertotaloudessa

• Kiertotalouden green deal

• yli 80 toimijaa alkaa tavoitella kiertotalouden edelläkävijyyttä – Ympäristöministeriö

Kiertotalousohjelman nettisivuilta löytyy lista yhteistyöprosessiin ilmoittautuneista tahoista

• Mukana mm. 22 kuntaa ja 12 maakuntaa 

• Kiertotalous-Suomi (KiSu) lanseerattu. 

• Kiertotalous-Suomi etusivu (kiertotaloussuomi.fi)

• Kiertotalous-Suomi (KiSu) on kiertotalouden osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää 

ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat.

• Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta. 

• Ohjelma on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus – myös kansainvälisesti tarkasteltuna –

jossa pureudutaan syvälle kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön 

ratkaisuihin.
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https://ym.fi/-/lahes-80-toimijaa-alkaa-tavoitella-kiertotalouden-edellakavijyytta
https://ym.fi/documents/1410903/42733297/Kiertotalouden+green+deal+-prosessin+osallistujat+08092022.pdf/db49011c-70ae-0344-df8a-a3665be9ed74/Kiertotalouden+green+deal+-prosessin+osallistujat+08092022.pdf?t=1663828868858
https://kiertotaloussuomi.fi/


Kiertotalous konkretisoituu kunnissa

• Kuntien ja alueiden tekemät ratkaisut ovat avainasemassa siirryttäessä kohti hiilineutraalia 

kiertotalousyhteiskuntaa

• Kunta toimii kiertotalouden mahdollistajana ja katalysoijana.

• Kunta voi edistää kiertotalouden toimia monilla sektoreilla:

• Energiantuotanto ja energiatehokkuus 

• Rakennettu ympäristö 

• Materiaalikierrot

• Kestävä ruokajärjestelmä 

• Koulutus, viestintä ja neuvonta 

• Kestävät hankinnat 

• Maankäyttö ja kaavoitus 

• Jakamistalous
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Kuntien ja yritysten 

välinen ilmasto- ja 

kiertotalousyhteistyö
5 kpl

Energiatehokkuus 

ja resurssiviisaus
5 kpl

20 uutta ilmasto- ja kiertotaloushanketta 
käynnissä

Liikenteen 

vähähiilisyys
1 kpl

Kuntien ilmasto- ja 

kiertotalousjohtaminen
7 kpl

Kuntalaisten 

ilmasto- ja 

kiertotaloustyön 

vauhdittaminen
2 kpl



Kuntien ilmastosuunnitelmat

• Lisätään ilmastolakiin velvoite laatia ilmastosuunnitelma valtuustokausittain

• Hallituksen esitys ilmastolain muuttamisesta poliittisessa käsittelyssä loppuvuodesta 2022

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

• 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 keväällä 2023 niille kunnille, joilla ei ole vielä voimassa 

olevaa ilmastosuunnitelmaa. Seuraavalla valtuustokaudella avustusta kaikille kunnille 

ilmastosuunnitelman päivittämiseen

Minkälainen suunnitelma on hyväksyttävä? Miten suunnitelma kannattaa tehdä?
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Muuta ajankohtaista ilmastoasioissa

• Uusi ilmastolaki 

• 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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Kiitos!
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