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Ohjelma
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Mitä – kenelle – miksi

• Infopaketti, jossa avataan kunta-alan
energiatehokkuussopimustoiminnan kokonaisuusMitä

• Kuntapäättäjille ja kunnan virkamiehille
• Energiatehokkuussopimukseen liittyneille kunnille
• Energiatehokkuussopimukseen liittyville kunnille

Kenelle

• Infopaketti kuntapäättäjille vauhdittamaan kunnan toimintaa sopimuksen
tavoitteiden saavuttamisessa

• Sopimustoiminnan ymmärryksen ja tietoisuuden kasvattaminen
Miksi

Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) – kuntapäättäjän infopaketti



31.3.2021 infowebinaari KETS-yhdyshenkilöille ja alueellisille energianeuvojille
Tilannepäivitys
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31.3.2021 infowebinaarissa KETS-yhdyshenkilöiltä ja 
alueellisilta energianeuvojilta tulleet ajatukset toimenpiteistä

Kunta: toimenpiteet kuntapäättäjien 
kontaktointiin

Ilmastotyön sparraus 
uusille valtuutetuilla 

FCG avulla

Pitää tehdä tälle suunnitelma. Kets 
työryhmä voisi käynnistä (jos on 

toimiva sellainen)

Alueellinen energianeuvoja:toimenpiteet
kuntapäättäjienkontaktointiin

yhteinen päättäjäwebinaari/-
tilaisuus: miksime jo 

mukana, miksi teidänkin 
kantsis tulla mukaan..

Yhteisiä infowebinaareja usealle kunnalle. 
Voisivat samalla lisätäyhteistyötä.Mukaan
esimerkiksi jo liittyneen kunnan kokemuksia
käytännöntoimeenpanosta.

Yhteisen viestinnän tarve?

Energianeuvojan kanssa ei 
yhteistyötä ollenkaan. 

Ymmärretty,että tarkoitettu vain 
kuntalaisille.

yhteinen viestintä ja e-
neuvojien 

hyödyntäminen vielä 
lapsenkengissä

On tarvetta, jotta helpottaa 
yhdyshenkilön 

työtä.Viestintä mukaan 
kunnassa!

E-neuvoja pitänyt noita 
isompia seminaareja, 
muuten jäänytvähän 
etäiseksi

kaikki eivät ole 
kunnassa, vaan
tytäryhtiöissä, viestintä
tulee kulkea myös tänne

Informaatiota, mitä kunnat ovat 
tehneet ja missä mennään tällä 
hetkellä tehokkuussopimuksessa. 
Tulokset julki.

Yhteisen viestinnän tarve?

Vaalien jälkeen avoin KETS 
tilaisuus uusilleja vanhemmille 
kunnan/kaupunkienpäättäjille.

KETs ythdyshenkilöpäivillä lyhyt 
keskusteluhetki alueellisten energianeuvojien 
ja omanalueen kuntien KETs edustajien 
kesken?.
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Kuntien ja alueellisten
energianeuvojien suunnitelmat, 
Padlet



motiva.padlet.org/ninavaasvainio1/7lmvqkws5eat6ty0

Toimet kuntapäättäjien kontaktoinnista ja aktivoinnista
kunta-alan energiatehokkuusopimuksen
toimeenpanossa
MOTIVA OY AUG 20, 2021 12:16PM

ALUEELLINEN
ENERGIANEUVOJA

Kuntapäättäjäwebinaarin 14.10. klo 17-19
markkinointi

Tätä on tarkoitus markkinoida mm. valtuustoryhmien
puheenjohtajille (kun heidät saadaan nimettyä) ― ANONYMOUS

Viedään kunnan koulutuskalenteriin. ― ANONYMOUS

Kunnan valtuustoille koulutustilaisuuden
järjestäminen

juuri nyt ei ole sovittuna, mutta takataskussa tämä idea heti kun
tulee tilaisuus ― ANONYMOUS

Ollaan valmiudessa jos pyyntö tulee. Markkinointia yhdyshenkilön
kautta tehty jo aikaisemmin. ― ANONYMOUS

Luottamushenkilöt vaalien jälkeen vaihtunut joissakin kunnissa
runsaalla kädellä. Kuinka taata että tietopohja säilyy – miten asia

voidaan pitää esillä? ― ANONYMOUS

Hyvinkäällä ollut eilen ensimmäinen valtuuston kokous. Siellä
välittyi innostuneisuus päättäjissä tiedon tarve ja halu. Puolet

uusia ja puolet vanhoja konkareita. Päättäjät tarvitsevat tietoa.
Kuntapäättäjäwebinaari äärettömän tärkeä hyvä juttu!

Virkamiehet tekevät työtä tiedon levittämisessä myös.
― ANONYMOUS

Valonia tehnyt valtuustolle kiertalouteen liittyen koulutuspaketin
muutama vuosi sitten. Näitä tarjottiin puolueille vaalien

väliaikana. Tätä hoidettiin piirijärjestöjen kautta. Paketin
kaivaminen uudestaan esiin? ― ANONYMOUS

Kunnan valtuuston koulutustilaisuuteen
osallistuminen

On luvattu olla käytettävissä ― ANONYMOUS

Mielellään osallistumme Pohjois-Suomen kunnissa
koulutustilaisuuksiin. Kuntahankkeilta tuli viestiä, että energiaan

liittyen tämä voisi olla ajankohtaista marraskuussa kunhan
valtuustot päässeet kunnolla toimintaan sisään ― ANONYMOUS

Tämä on hyvä idea ja kysellään onko kiinnostusta. ― ANONYMOUS

Järvenpäässä KETS-tieto ollut vajaata, mutta nyt vihdoin
koottuna. Tarkoitus osallistua valtuuston, kaupunginhallituksen ja
kaupunkikehityslautakunnan kokouksiin; ajatuksena saada 10 min

KETS-pähkinän kuoressa esittelyt (mitä ollaan tehty ja mihin
päästään). Kaikki kunnassa tehdään OTOna. ― ANONYMOUS

Kontaktointien suunnittelua alueen KETS-
tapaamisissa

Seuraavan kuntatapaamisen asialistalla ― ANONYMOUS

Meillä on K-S liiton kanssa infotilaisuus 28.10 uusille
kuntapäättäjille, teknisille joht. ja kiinteistöpäälliköille.

― ANONYMOUS

Yllä oleva idea on hyvä (liiton kanssa yhteinen infotilaisuus)
― ANONYMOUS

Järjestämme alueellisen energiatehokkuus aiheen ympärille
tapahtuman alueemme (etelä-pohjanmaa, keski-pohjanmaa,

Pohjanmaa) kunnille (KETS ja ei KETS), myös infopakettia
pidetään esillä ja tämän ympärillä työstettyjä aiheita

hyödynnetään mm. keskustelun avamisessa. ― ANONYMOUS

28.10. infotilaisuudesta välitetään seuraavaksi tietoa KETS-
yhdyshenkilöille. ― ANONYMOUS

Jotain muutakin, mitä?

Uusien luottisten tavoittaminen haastavaa, koska monessa
kunnassa ihan uusia valittuja. Heille on tarve ihan perusasiat
päätöksenteosta kerrottava ensin. Energiateema on vain yksi

monen muun joukossa. Hinku/ Kets -ryhmän aktiivisuus tärkeä!
― ANONYMOUS

Pohjois-Pohjanmaalla osallistumme CANEMURE-hankkeen
ilmastokahvit - webinaarisarjaan KETS-teemalla ― ANONYMOUS

Lapissa on Itä-Lapin ja VÄPPI-hankkeen kanssa suunnitteilla
KETS-koulutustilaisuus (11 kuntaa yhteensä) ― ANONYMOUS

KUNTA

https://motiva.padlet.org/ninavaasvainio1/7lmvqkws5eat6ty0
https://motiva.padlet.org/ninavaasvainio1


※※※※※※

Ottaa asia käsittelyyn kunnan
energiatehokkuus-/ Hinkutyöryhmässä.

Tälle iltaa otetaan esille kokouksessa ― ANONYMOUS

Suunnitella toimenpiteitä yhteistyössä
alueen energianeuvojan kanssa.

Alueelliset neuvojat yrittävät aina osallistua kuntien kanssa
tapaamisiin/tilaisuuksiin, jos yhteistyöpyyntöä tulee! Kunnan

puolelta yhteistyöpyyntö on hyvä ja tämä auttaa myös alueellisia
energianeuvojia. ― ANONYMOUS

Markkinoida oman kunnan kuntapäättäjille
14.10. klo 17-19 kuntapäättäjäwebinaaria.

tiedon levittämisessä kertaus taitaa olla poikaa. useamman kerran
kannatta mainostaa ― ANONYMOUS

Onneksi uudet päättäjät ovat innokkaita oppimaan uutta.
Uskoisin heidän osallistuvan koulutuksiin. ― ANONYMOUS

Jotain muutakin, mitä?

Kets-jutut ja niiden aktivointi/viestintä mukana useissa
hankkeissa, jotka liittyvät energiatehokkuuteen. ― ANONYMOUS

MUUT TOIMIJAT

Yhteistyö muiden kuntien kanssa
Voidaan suunnitella yhdessä koulutuspaketti ja vaikka pitää
yhteinen "KETSin ABC"-tilaisuus, jossa perusteet kerrotaan
yhdessä ja sitten voidaan siirtyä oman kunnan keissiin 

Järvenpään, Tuusulan ja Keravan kanssa KETS-vertaistukiryhmä.
Tapaaminen 1 krt/kk. Tässä mukana alueellinen energianeuvoja.

Lähti keväällä 2021, kun Kerava tuli mukaan. Tämä tuntuu
hyödylliseltä ja toisia tukevalta. KETSin ABC -koulutuspaketti;

tästä helpompi selittää isommalle joukolle kerrallaan. Hyvinkää
kiinnostunut liittymään mukaan. ― ANONYMOUS

Sairaanhoitopiirissä vie nyt ajan, tarmon ja mielenkiinnon, alle
kahdessa vuodessa tehtävä sotemuutos.



Kysymykset ja 
keskustelut



Yhteenveto ja 
askelmerkit eteenpäin



KIITOS 
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