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Esityksen tausta ja valmistelu
• Kaksivaiheinen ilmastolain uudistus

1) Kokonaisuudistus: Uusi ilmastolaki (423/2022) tuli voimaan 1.7.2022
2) Ilmastolain täydentäminen: Kuntien ilmastosuunnitelma ja ilmastolain muutoksenhaku

• Eduskunta antoi uuden ilmastolain yhteydessä lausuman (EV 60/2022 vp), jossa se 
edellytti, että valtioneuvosto antaa esityksen ilmastolain täydentämisestä 

• YM tilasi Suomen ympäristökeskukselta selvityksen ”Kunnan ilmastosuunnitelman 
toteuttamisvaihtoehdot ilmastolaissa” (YM:n julkaisuja 2022:5)

• Helmikuussa 2022 järjestettiin kuulemistilaisuus kunnille ja maakunnille
• HE-luonnos oli lausunnoilla 8.6-3.8.2022
• Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 20.10. 
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Kunnan ilmastosuunnitelma (14 a §)
• Ilmastolakiin lisättäisiin uusi pykälä, jossa asetetaan kunnalle velvoite laatia 

ilmastosuunnitelma
• Velvoitteen sisältö:

• Koskee kaikkia kuntia – vähimmäisvaatimukset 
• Laatimisfrekvenssi – kerran valtuustokaudessa (suunnitelman hyväksyisi valtuusto)
• Suunnitelman sisältövaatimukset: päästövähennystavoite, toimet, tiedot päästökehityksestä ja tiedot 

seurannasta
• Mahdollisten sopeutumiseen tai nieluihin liittyvien tavoitteiden ja toimien yhteydessä on otettava 

ilmastolain tavoitteet huomioon
• Ilmastosuunnitelma on otettava huomioon kuntastrategiassa ja toimintakertomuksessa
• Kunta voi laatia suunnitelman yhdessä alueen muiden kuntien kanssa

• Kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisen toimintasuunnitelman voisi liittää osaksi 
ilmastosuunnitelmaa.

21.11.2022 3



Lausuntopalaute
• Kunnan ilmastosuunnitelmaa koskevaan sääntelyyn suhtauduttiin lähtökohtaisesti 

myönteisesti
• Erityisesti myönteistä palautetta sai frekvenssi (suunnitelma laaditaan kerran 

valtuustokaudessa) sekä mahdollisuus laatia kuntien yhteinen suunnitelma
• Lausunnoissa nousi esiin muun muassa:

• Sopeutuminen
• Kuntastrategiaviittaus
• Perustelujen yksityiskohtaisuus
• Kunta-alan energiatehokkuussopimukset
• Kuulemis/osallistamismenettely
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Vaikutukset kuntiin

• Kustannukset korvataan kunnille. Kunnat voivat hakea YM:ltä valtionavustusta 
ilmastosuunnitelman laatimisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. 
• 2,631 milj. euroa vuodessa varattu JTS 2023-2026

• Kunnille asetetaan suunnitelman vähimmäisvaatimukset – käytännössä velvoite 
vaikuttaisi erityisesti niihin kuntiin joilla suunnitelmaa ei vielä ole 

• Osa kuntien ilmastosuunnitelmia koskevan ehdotuksen vaikutuksista syntyisi 
välillisesti suunnitelmien toimeenpanon kautta

• Joihinkin toimenpiteisiin kunnat voivat saada erilaisia avustuksia, esim. tuki 
öljylämmityksestä luopumiseksi kunnan kiinteistöissä
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Seuraavat askeleet

• Laki tulee voimaan vuoden 2023 alkupuolella
• Kunnan ilmastosuunnitelman osalta siirtymäsäännös – velvoite alkaisi ensi 

valtuustokaudella (2025->)
• Tietyin edellytyksin valtionavustusta voisi kuitenkin hakea jo kuluvalla valtuustokaudella

• Valmistellaan kuntia varten käytännönläheinen opas ilmastosuunnitelmien 
laatimisen tueksi
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Kiitos! 
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