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Kunnat ja niiden muodostamat yhteisöt ovat tärkeässä roolissa ja vastuussa kansallisten
ja kansainvälisten energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa. Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnoillaan kaikkiin energia- ja ilmastopäästölähteisiin, kun otetaan
huomioon kuntakonsernin omat toiminnot sekä yhteistyö alueen yritysten ja kuntalaisten
kanssa.
Suomen kunnat ovat voineet vapaaehtoisesti sitoutua energia- ja ilmastositoumuksiin,
joiden tavoitteena on vähentää kunnassa muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä, edistää
kestäviä toimintatapoja ja -muotoja. Suomessa erilaisten sitoumusten määrä on kasvanut
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näihin sitoumuksiin luetaan mukaan kansallisen
toimijan koordinoimat energia- ja ilmastoverkostot sekä vapaaehtoiset toimintatavat, joilla
pyritään saavuttamaan Euroopan unionin asettamat päästövähennystavoitteet. Yksi tällaisista toimintatavoista on kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS).
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa energiatehokkuutta edistävien sitoumusten tilanne
Suomen kunnissa sekä saada käsitys kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaikuttavuudesta ja kipupisteistä.
Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisenä laadullisena tutkimuksena käyttäen tutkimusmenetelmänä teemahaastatteluja ja kirjallisuuskatsausta, joissa teoreettinen viitekehys rakentui Grounded Theory -menetelmälle.
Sitoumusten nykytilanne saatiin kartoitettua kattavasti, tutkimuksessa huomioitiin yhteensä 14 eri energia- ja ilmastositoumusta. Tulokset osoittavat, että sitoumukset tukevat kuntia energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Ne koetaan kaikkineen hyödyllisiksi
kunnan taustatekijöistä riippumatta. Kuitenkin sitoumuksissa tunnistettiin haasteita, joista
korostuivat resurssipula ja toiminnan organisointiin liittyvät tekijät kunnissa.
Työn tuloksissa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyödyistä ja vaikuttavuudesta
nousi vahvasti esille sopimustoiminnan merkitys tuloksekkaana energiatehokkuuden edistäjänä ja tehokkaana toimintamuotona kunnissa. KETSin kipupisteissä korostuivat sopimuksen raportointiin liittyvät tekijät.
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Municipalities and communities that they form, have a big role and are responsible for achieving the national and international energy and climate goals. As a premise, municipalities have
a possibility to affect every aspect of the energy and climate emission sources and emitters
considering the actions of the municipality and the co-operation between the companies and
the local citizens in the area.
The municipalities in Finland have had a possibility to voluntarily engage in energy and climate commitments which goals are to decrease the greenhouse gas emissions and to promote the sustainable action methods and tools. The amount of the commitments has been
growing in the last 10 years in Finland. These commitments consist of energy and climate
networks coordinated by a national operator and voluntary procedures, in which the target is
to reach the high emission reduction goals set by the European Union such as Energy Efficiency Agreements in Municipal Sector.
The goal of this thesis was to examine the current situation of the energy and climate commitments in municipalities of Finland and to get an apprehension of the effectiveness and
challenges about the Energy Efficiency Agreement in Municipal Sector.
The thesis was made as a material based qualitative survey using theme interviews and a literature overview. The theoretical framework was based on the Grounded Theory method.
The current situation of the commitments was able to comprehensively survey. There were
totally 14 different commitments included in the study. The results show that the commitments
support municipalities to achieve their energy and climate goals. Overall, despite the background factors, every municipality feels the commitments to be useful. However, the results
find that there are obstacles especially with the lack of resources and the way to organize
functions in municipalities.
The results of the thesis showed that the benefits and effectiveness using the Municipal Sector Energy Efficiency Agreement in the municipal sector were affected greatly by the contracting activity. This was shown to advance the productiveness and an effective way to implement
energy efficiency action into the municipality. In the thesis the issues of reporting were highlighted as the biggest challenge associated with the Municipal Sector Energy Efficiency
Agreement.
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KÄSITTEET
Kunta
Kunta määritetään itsehallinnolliseksi yhteisöksi, jossa asukkaiden valitsemalla valtuustolla on ylin päätösvalta. Kunta tuottaa kuntalaistensa peruspalvelut, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja sivistystoimeen, ympäristöön kuin myös tekniseen infrastruktuuriin kuuluvat tehtävät. (Kuntaliitto, 2017c)

Kuntakonserni
Kuntakonserni on kunnan (emoyhteisön) ja yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen
yhteisön muodostama taloudellinen kokonaisuus. Kuntakonsernissa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä
tai useammassa yhteisössä. (Tilastokeskus, 2017b)

Energia
Energialla tarkoitetaan kaikkia energiatuotteiden muotoja, lämpöä, sähköä, uusiutuvaa
energiaa, polttoainetta; mitä tahansa energian muotoa, sen mukaan kuin se on määritelty
Energiatehokkuusdirektiivissä. (Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU)

Energiatehokkuus
Energiatehokkuus määritetään Energiatehokkuusdirektiivissä suoritteen, palvelun, energian tai tavaran tuotoksen ja energiapanoksen väliseksi suhteeksi (Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU). Energiatehokkuudella tarkoitetaan energiaa vaativien toimien tekemistä
tehokkaasti, vähemmällä energialla kuin aikaisemmin (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2014).

Energiatehokkuussopimus
Energiatehokkuussopimus on vapaaehtoinen sopimusmenettely, joka kattaa kunta- ja kiinteistöalan, elinkeinoelämän ja öljyalan. Sen tavoitteena on energian tarkoituksenmukainen
käyttö. Mukaan liittyvä kunta tai yritys sitoutuu sopimuksen mukaiseen energiatehokkuustavoitteeseen. Energiatehokkuussopimus on keino toimeenpanna Euroopan unionin energiatehokkuusvelvoitteita ja seurata niiden tavoitteiden saavuttamista Suomessa. (Energiatehokkuussopimukset 2008-2016, 2018b)
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Ilmasto
Ilmasto määritetään jonkin alueen tyypilliseksi sääksi ja sen vaihteluksi. Ilmasto –käsite
liitetään keskimääräisiin maanpinnalla vallitseviin olosuhteisiin ja ilmaistaan eri ilmastomuuttujien alueellisilla jakaumilla. (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, 2017)

Sitoumus
Sitoumus määritetään velvoittavaksi lupaukseksi, oikeustoimeksi, jolla sitoudutaan tekemään tai jättämään tekemättä jotakin (Kielitoimiston sanakirja, 2017). Tutkimuksen yhteydessä sitoumuksella tarkoitetaan Suomen kuntien solmimia vapaaehtoisia energia- ja ilmastositoumuksia.
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1 JOHDANTO
Kunnat ja niiden muodostamat yhteisöt ovat tärkeässä roolissa ja vastuussa sekä kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden toteutumisessa että myös ilmastonmuutoksen
varautumisessa (Kuntaliitto, 2010). Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnallaan lähtökohtaisesti kaikkiin ilmastopäästölähteisiin, tällöin kun otetaan huomioon kuntakonsernin
omat toiminnot sekä yhteistyö alueen yritysten ja kuntalaisten kanssa. Kuntien suorat ja
välilliset vaikutusmahdollisuudet poikkeavat toisistaan eri päästölähteiden kohdalla. Kunnan ilmastoteot ovat esimerkkinä alueen yrityksille, kuntalaisille ja parhaimmillaan ne luovat uusia markkinoita. Kunnat omistavat usein suuria kiinteistömassoja, joiden omistajana
kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa päästöihin parantamalla niiden energiatehokkuutta ja
valitsemalla mahdollisimman päästöttömiä energialähteitä. Kunnat tekevät pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia ratkaisuja energiatuotannossa. Kunnat ovat myös merkittäviä hankintojen tekijöitä, minkä osalta kunnilla on mahdollisuus toteuttaa ilmastoystävällisiä ratkaisuja. (Parviainen, J. 2015)

Kuntien merkitys taakanjakosektorin päästötavoitteiden toteuttamisessa on ratkaisevan
tärkeää. Kuntien päätökset muun muassa maankäytöstä, liikenteestä, elinkeinopolitiikasta, energia-asioista, hankinnoista ja palveluista vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöihin.
(Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2017)

Suomen kunnat ovat voineet vapaaehtoisesti sitoutua energia- ja ilmastositoumuksiin, joiden tavoitteena on vähentää kunnassa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja parantaa
energiatehokkuutta, edistää kestäviä toimintatapoja ja -muotoja. Näihin sitoumuksiin luetaan mukaan kansallisen toimijan koordinoimat energia- ja ilmastoverkostot, esimerkiksi
Kuntaliiton koordinoima Kuntien ilmastokampanja. Sitoumuksiin sisällytetään myös vapaaehtoiset toimintatavat, joilla pyritään saavuttamaan Euroopan Unionin asettamat päästövähennystavoitteet, kuten energiatehokkuustavoitteisiin vastaava kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS). Lisäksi on olemassa jo useampia eri verkostoja niin sanotuille
edelläkävijäkunnille, jotka ovat sitoumukseen (tässä yhteydessä verkostoon) liittyessään
sitoutuneet merkittäviin päästövähennystavoitteisiin. Tällaisia verkostoja ovat muun muassa Fisu-edelläkävijäkuntien verkosto ja Hinku-foorumi.

Erilaisten sitoumusten määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa. Kansallisten verkostojen lisäksi on olemassa useampia kansainvälisiä verkostoja niin
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EU:n sisällä kuin maailmanlaajuisesti. Suomen kunnista osa on lähtenyt mukaan myös
kansainvälisiin verkostoihin, joissa on osittain omat tavoitteet ja toimintamuodot, mutta
myös osittain Suomen kansallisiakin (ja näin myös kuntia koskevia) tukevia tavoitteita ja
muotoja.

Olemassa olevien energia- ja ilmastositoumusten nykytilaa on tarkoitettu Kuntaliiton toimesta viimeksi vuonna 2015. Kuitenkin tarkempaa analyysiä niiden keskinäisistä rajapinnoista ja kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaikuttavuudesta ja kipupisteistä ei ole
toteutettu. Vuonna 2016 tunnistettiin tarve toteuttaa perusteellisempi kartoitus näiden kokonaisuuksien vallitsevasta tilanteesta. Taustalla tässä oli tällöin juuri julkaistu Energia ja
ilmastostrategia 2030, työstössä ollut Keskipitkän aikavälin ilmastopolittiinen suunnitelma
KAISU 2030 sekä energiatehokkuussopimustoiminnan toisen kauden päättyminen ja kolmannen kauden (2017-2025) käynnistyminen.

Tutkimuksen tavoitteena on saada käsitys kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaikuttavuudesta ja kipupisteistä sekä kartoittaa energiatehokkuutta edistävien sitoumusten
tilanne Suomen kunnissa. Tutkimuksen tavoitteet toimivat samalla kahtena erillisenä tutkimusongelmana.

Tutkimus rajataan käsittelemään kunta-alan energiatehokkuussopimusta ja kunnissa olemassa olevia energiatehokkuustoimia edistäviä sitoumuksia. Energiatehokkuustoimia
edistävät sitoumukset tarkoittavat olemassa olevia vapaaehtoisia energia- ja ilmastositoumuksia, joihin kunta voi halutessaan liittyä. Tutkimuksessa käsiteltävät sitoumukset
on valittu peilaten työn rajausta, keskittyen energiatehokkuuteen. Työn rajaus on myös
perusta tutkimuksessa käsiteltäville ja tutkittaville sitoumuksille.

Tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelminä aineistopohjaista laadullista tutkimusmenetelmää (Grounded Theory) ja kirjallisuuskatsausta. Tutkimusmenetelmiä ja tutkimusaineistoa käsitellään tarkemmin kappaleessa neljä (4).

Työ aloitetaan Johdanto -kappaleella, jossa käydään tiiviisti läpi tutkimuksen sisältö.

Tutkittavat kokonaisuudet käydään työssä läpi ensin perustuen kirjallisuus- ja nykytilatarkasteluun. Kansainväliset ja kansalliset tavoitteet ja sitoumukset -kappaleessa (kappale 2)
käsitellään olemassa olevien energia- ja ilmastositoumusten nykytilanne kansainvälisestä,
Euroopan unionin, kansallisesta ja paikallisen tason näkökulmasta. Vaikka tutkimuksessa
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keskitytään pääsääntöisesti energiatehokkuutta edistäviin tavoitteisiin ja sitoumuksiin, linkittyy ja kuuluu energiatehokkuus vahvasti ilmastokokonaisuuteen. Tämän takia työssä
käsitellään yleisestikin ilmastonäkökulmasta tavoitteita ja sitoumuksia, joiden yhteydessä
energiatehokkuus tuodaan esille.

Kuntien merkitys energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa -kappaleessa (kappale
3) tarkastellaan energia- ja ilmastoasioita kuntien näkökulmasta, erityisesti energiatehokkuuden vaikuttavuuteen keskittyen. Lisäksi kappaleessa käsitellään kuntien roolia näiden
tavoitteiden saavuttamisessa.

Kappaleessa 4, Tutkimusaineisto ja -menetelmät, esitetään tutkimuksessa käytetty tutkimusaineisto ja -menetelmät. Tässä kappaleessa käydään yksityiskohtaisesti läpi tutkimusaineiston työstö ja tutkimusmenetelmät ja sitä taustoittava teoreettinen viitekehys.

Sitoumusten nykytilanne Suomen kunnissa -kappaleessa (kappale 5) esitellään olemassa
olevat sitoumukset, niiden toimintamuodot ja -sisällöt.

Kunta-alan energiatehokkuussopimustoiminta– kappaleessa (kappale 6) käsitellään tarkemmin kunta-alan energiatehokkuussopimusta, sen linkittymistä energiatehokkuussopimuskokonaisuuteen sekä erikseen kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteita ja
jo saavutettuja tuloksia.

Tutkimustulokset -kappale (kappale 7) muodostuu kahden tutkittavan kokonaisuuden tutkimusongelmien mukaisesti. Kappaleessa 7.1 Sitoumukset käsitellään kuntien energia- ja
ilmastositoumusten nykytilanne, nostaen erityisesti esille tutkimuksessa esiin nousseet
sitoumusten keskinäiset rajapinnat, hyödyt ja haasteet sekä kuntakokoluokkatarkastelulla
aktiivisten ja passiivisten kuntien eroavaisuudet. Vastaavasti kappaleessa 7.2 Kunta-alan
energiatehokkuussopimus esittää saadut tulokset kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaikuttavuudesta, hyödyistä ja kipupisteistä.

Johtopäätökset kappaleessa (kappale 8) käydään läpi ensin sitoumusten tulokset, minkä
jälkeen kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tulokset. Näiden lisäksi 8.3 kappaleessa
pohditaan tutkimuksessa esiin nousseita tekijöitä ja niiden merkitystä kuntien energiatehokkuussopimuksen ja sitoumusten näkökulmasta.
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Yhteenveto -kappale (kappale 9) tiivistää tutkimuksen yhteen aina tavoitteesta saatuihin
tuloksiin ja tarkastelee tutkimuksen onnistumista. Lisäksi tutkimuksen lopussa on lähdeluettelo ja liitteet.
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2 KANSAINVÄLISET JA KANSALLISET
TAVOITTEET JA SITOUMUKSET
Kappaleessa 2.1 (Kansainväliset tavoitteet ja sitoumukset) tehdään katsaus kansainvälisten tavoitteiden ja sitoumusten taustoista nykyhetkeen. Kappale 2.2 (Euroopan unionin
tavoitteet ja sitoumukset) tarkastelevat vastaavasti energia- ja ilmastotavoitteiden ja sitoumusten tilannetta Euroopan unionin toimien osalta. Kappaleessa 2.3 (Kansalliset tavoitteet ja sitoumukset) käydään läpi Suomen mittakaavassa vastaava tilanne. Lisäksi
kappale 2.4 käsittelee paikallisen tason sitoumuksia ja tavoitteita.

2.1 Kansainväliset tavoitteet ja sitoumukset
Kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia energiatehokkuuteen ja laajemmin ilmastokokonaisuuteen liittyen on solmittu jo useamman vuosikymmenen ajan. Sopimusten ja sitoumusten tavoitteena on ollut rajoittaa ilmaston lämpenemistä ja syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) arvioi ilmakehän lämmenneen 0,85 astetta vuosien
1880 ja 2012 välisenä aikana. YK:n (Yhdistyneiden Kansakuntien) ilmastosopimuksen
osapuolet ovat määrittäneet tavoitteeksi rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen yli esiteollisen ajan. IPCC on arvioinut keskilämpötilan nousevan yli 4,5 astetta
vuosisadan loppuun mennessä päästöjen nykyisellä kasvuvauhdilla. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2014)

Kansainvälisellä ilmastopolitiikalla on tarkoitus säilyttää maapallon ilmastojärjestelmä vakaana. Kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ohjaa YK:n ilmastosopimus, Kioton pöytäkirja ja
Pariisin ilmastosopimus sekä näihin liittyvät mekanismit. (Ympäristöministeriö, 2017a; Ilmasto-opas.fi, 2018a)

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on tärkein ilmastopolitiikan tavoitteiden määrittäjä kansainvälisellä tasolla (Ilmasto-opas.fi, 2018a). YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus
tuli voimaan vuonna 1992. YK:n ilmastosopimusta täsmentää Kioton pöytäkirja, joka tuli
voimaan vuonna 1997. (Ympäristöministeriö, 2017a)
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Pariisin ilmastosopimuksesta sovittiin 12.12.2015. Sopimus astui voimaan 4.11.2016 ja
Suomi ratifioi sen 14.11.2016. Pariisin ilmastosopimuksen aikaan lähes kaikki maailman
maat, ensimmäistä kertaa, kertoivat olevansa valmiita toimiin ilmastomuutoksen torjumiseksi. (Ympäristöministeriö, 2017a)

Sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa asteessa verrattuna esiteolliseen aikaan ja tavoitella toimenpiteitä, joilla ilmaston lämpeneminen
saadaan rajattua alle 1,5 asteeseen. Päästövähennystavoitteiden lisäksi sopimuksessa on
asetettu pitkän aikavälin tavoitteet ilmastomuutokseen sopeutumiselle ja rahoitusvirtojen
sovittamiseen kohti vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä. Näiden lisäksi Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitellaan maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen huipun saavuttamista, minkä jälkeen nopeaa päästöjen vähentämistä. (Ympäristöministeriö, 2017a)

Ekosysteemeihin ja yhdyskuntiin kohdistuvien vakavien riskien mahdollisuus kasvaa, mikäli päästövähennykset viivästyvät. Jotta ilmaston lämpenemistä saadaan tehokkaasti rajoitettua, edellyttää se vaikuttavaa ilmastosopimusta, kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita ja tuloksellisia kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita. (Työ- ja elinkeinoministeriön
julkaisuja, 2014)

Voimassa olevat kansainväliset ilmastosopimukset (tilanne kevät 2018) (Ympäristöministeriö, 2018):
-

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus 1992

-

Kioton pöytäkirja 1997

-

Pariisin ilmastosopimus 2016

2.2 Euroopan unionin tavoitteet ja sitoumukset
Euroopan neuvosto on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi vähentää Euroopan unionin
(EU:n) kasvihuonekaasupäästöjä 80-95 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050
mennessä. EU:n 2020 ja 2030 paketit (kuva 1) määrittävät Suomen lähiajan ja keskipitkän
aikavälin ilmastopolitiikan lähtökohtia ja tavoitteita keskeisesti. 2020 paketin keskeisimmät
osat ja menettelytavat ovat päästökauppajärjestelmä ja sitovat maakohtaiset päästövähennysvelvoitteet päästökauppaan kuulumattomille sektoreille (EU:n taakanjakopäätös)
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sekä sitovat maakohtaiset tavoitteet uusiutuvan energian käytölle. (Ympäristöministeriö,
2017b)

Kuva 1. Valtion selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
s.29, EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kokonaisuus (Ympäristöministeriö, 2017b)

Euroopan unioni on sitoutunut merkittäviin tavoitteisiin energiatehokkuuden edistämiseksi.
EU:n 20 prosentin energiatehokkuustavoite 2020 koskee EU:n primäärienergian kulutusta,
mitä verrataan vuonna 2007 EU:lle arvioituun ns. perusuran kulutukseen. Energiatehokkuustavoitetta ei ole jaettu erillisiksi kansallisiksi tavoitteiksi EU:n jäsenvaltioille. Sen sijaan direktiivin (Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU)) mukaan jäsenvaltioiden on asetettava viitteellinen kansallinen energiatehokkuustavoite. Kunkin jäsenmaan velvoitteena
on ollut laatia kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma 2014 mennessä ja
tämän jälkeen joka kolmas vuosi. (Ympäristöministeriö, 2017b)

Euroopan unionin energiapolitiikkaa kehitetään energiaunioni -otsikon alla; tästä Euroopan komissio on antanut tiedoksiannon vuonna 2015. Energiaunionin toimivaltaan kuuluu
energian toimitusvarmuus, energiatehokkuus, vähähiilisuus, sisämarkkinat ja T&K. Energiaunionin tärkein tehtävä on EU:n nykyisen energialainsäädännön toimeenpano, erityi18

sesti kolmannen energiapaketin sisämarkkinapaketti. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2017)

Voimassa olevat Euroopan unionin energia- ja ilmastositoumukset (tilanne kevät 2018)
(Ympäristöministeriö, 2017b):
-

Kioton pöytäkirjan ratifiointi

-

EU:n sisäinen taakanjako

-

Energiaunioni

-

Kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmä

-

EU:n energia- ja ilmastostrategiapaketti vuoteen 2020

-

EU:n energia- ja ilmastostrategian tavoitteet vuoteen 2030

-

Energiatiekartta 2050

-

Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU)

-

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (2010/31/EU)

-

Päästökauppadirektiivi (2003/87/EU)

-

Uusiutuvan energian RES-direktiivi (2009/28/EU)

-

EU:n Kiertotalouspaketti

-

Muu EU –lainsäädäntö

Huomio: listaukseen on valittu keskeisimmät energiatehokkuuskärjellä voimassa olevat sitoumukset.

2.3 Kansalliset tavoitteet ja sitoumukset
Suomen ilmastopolitiikan keskeiset toimenpiteet ja tavoitteet on määritelty vuodesta 2001
lähtien energia- ja ilmastostrategioissa. Strategioiden lähtökohtana ovat olleet kunkin hallituksen linjaukset strategioiden laatimisesta. Niissä on tarkasteltu energia- ja ilmastopolitiikkaa kokonaisvaltaisesti. Strategioiden lähtökohtana on ollut Suomea sitovien EU- ja
kansainvälisten velvoitteiden toteuttaminen. Kansallisten strategioiden lisäksi joissain ministeriöissä on laadittu sektorikohtaisia ilmasto-ohjelmia ja toimenpidesuunnitelmia. (Ympäristöministeriö, 2017b)

Kansallista ilmasto- ja energiapolitiikkaa on myös visioitu vuoteen 2050 saakka valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa vuodelta 2009. Tulevaisuusselontekoon sisältyy yleinen pitkän aikavälin päästövähennystavoite: vähintään 80
prosentin vähennys vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Vuonna 2015 hyväk19

sytyssä ilmastolaissa on asetettu vastaava päästövähennystavoite. Ilmastolaissa määritellyn suunnittelujärjestelmän on tarkoitus varmistaa vähintään kyseisen päästövähennyksen
saavuttaminen. Ilmastolain mukaan kansallisten tavoitteiden, koskien kokonaispäästöjä,
tulee olla yhdenmukaiset Suomea sitovan kansainvälisen ja EU:n lainsäädännön kanssa.
(Ympäristöministeriö, 2017b)
Toimenpiteet, joilla saadaan Suomessa kasvihuonekaasupäästöjä vähennettyä 80 – 95
prosentilla liittyvät energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja cleantech -ratkaisuihin.
(Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2014)

Voimassa olevat kansalliset energia- ja ilmastositoumukset (tilanne kevät 2018) (Ympäristöministeriö, 2017b):
-

”talvipaketti” julkistettu 30.11.2016

-

KAISU: Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma 2030

-

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030

-

Tulevaisuusselonteko ilmastopolitiikasta (2009)

-

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 (2014)

-

Ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelma vuoteen 2022 (2014)

-

Ilmastolaki (609/2015)

-

Päästökauppalaki (311/2011)

-

Energiatehokkuuslaki (1429/2014)

-

Muu kansallinen lainsäädäntö, ohjauskeinot ja ohjelmat

Huomio: listaukseen on valittu keskeisimmät energiatehokkuuskärjellä voimassa olevat sitoumukset.

2.4 Paikallinen taso
Paikallisen tason toimijoilla on tärkeä rooli energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.
Paikallistasolla ei ole vastaavanlaisia seurantavelvoitteita kuin kansallisella tasolla. Kuitenkin paikallistasolla löytyy paljon vapaaehtoisia ilmastotyötä tekeviä tahoja. Paikallistason toimijoita ovat kunnat, kansalaisjärjestöt, kuntalaiset ja yritykset. Paikallistason infrastruktuuri- ja energiapoliittisilla ratkaisuilla on suuri merkitys kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa. (Järvelä, M. et al. 2016.)
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Kuntalaisten merkitys paikallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä.
Kunta voi vaikuttaa, viestiä ja tehdä yhteistyötä kuntalaisten kanssa ilmastotyöhön liittyen
usealla eri tavalla, kuten rakennusvalvonnassa, julkisissa ruokapalveluissa, kouluissa,
kierrätyksen ja jätehuollon asioissa, liikenteen kysymyksissä, terveydenhoidossa ja osallistavassa suunnittelussa. Asia tiedostetaan kunnissa; kuntalaisten osallistamista ilmastotyöhön on syytä vahvistaa myös tulevaisuudessakin. (Ympäristöministeriö, 2017b)

Paikallisella tasolla käytössä olevia toimintamuotoja (Parviainen, J. 2015; Kuntalaki
410/2015; Kestävän kehityksen toimikunta, 2016; FISU, 2017; CIRCWASTE, 2018):
-

kuntastrategiat

-

kuntakohtaiset resurssiviisaustiekartat

-

kiertotaloustiekartat (kuntakohtaiset ja/tai alueelliset)

-

energia- ja ilmastostrategiat (kuntakohtaiset/maakunnalliset) (monissa kunnissa ei
päivitetä enää erillisenä, vaan liitetään kuntastrategian yhteyteen)

-

energia- ja ilmastohankkeet

-

useita vapaaehtoisia sitoumuksia (käsitellään kappaleessa 5)
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3 KUNTIEN MERKITYS ENERGIA- JA
ILMASTOTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA
Kunnat joutuvat entistä enemmän vastaamaan vähähiilisen energia- ja resurssitehokkaan
yhteiskunnan haasteisiin. Elinkeinorakenteen muutokset ja kaupungistuminen aiheuttavat
tarvetta uusiin avauksiin. Erityisesti suurissa kaupungeissa toteutettavat valinnat vaikuttavat merkittävästi kansalliseen päästökehitykseen. Ilmastomuutokseen varautuminen ja
riskien hallinta ovat kunnille tärkeitä. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2014)

Kunnilla on tärkeä rooli taakanjakosektorin päästötavoitteiden toteuttamisessa. Kunnissa
tehtävät päätökset elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, energia-asioista, liikenteestä, palveluista ja hankinnoista vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöihin. Kunnissa ja maakunnissa
on laadittu ilmastostrategioita, pääosin vuosina 2009-2012. Nykyään Suomessa on noin
50 ilmastopolitiikan edelläkävijäkuntaa. Nämä kunnat ovat sitoutuneet kansallisia ja EUtavoitteita tiukempiin päästövähennystavoitteisiin. Useissa suomalaisissa edelläkävijäkunnissa ilmastotavoitteita on kytketty talouden ja työllisyyden tavoitteisiin. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2017)

Ilmastotyötä tehdään vaihtelevasti kunnissa. Arviolta noin kolmannes kunnista tekee
suunnitelmallista ilmastotyötä. (Järvelä, M. et al. 2016) Kuntaliiton vuonna 2015 tehdyn
selvityksen mukaan vuonna 2012 yli 40 prosenttia Suomen kunnista teki suunnitelmallista
ilmastotyötä., ja kaikki yli 50 000 asukkaan kunnat osallistuivat työhön. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2014)

Yli puolet suomalaisista asuu aktiivista ilmastotyötä toteuttavissa kunnissa. Kunnan tavoitteellinen ilmastotyö luo edellytykset laajemmalle kehitykselle kohti hiilineutraalisuutta.
Suurimmalle osalle näitä kuntia on laadittu ilmastostrategiat ja useat ovat mukana kuntaalan energiatehokkuussopimuksessa. Kunta-alan energiatehokkuussopimus tukee merkittävästi kunnan siirtymistä kestäviin energiaratkaisuihin. Kuntien keskinäiset ilmastoverkostot kannustavat merkittäviin päästövähennystavoitteisiin, vahvistavat keskinäistä yhteistyötä ja oppimista. Lisäksi ilmastotyötä viedään eteenpäin resurssitehokkuuteen ja kiertotalouteen kytkeytyvinä kokonaisuuksina. Tällä menettelyllä saadaan toisistaan erilaisia
yrityksiä ja toimijoita mukaan kehittämään kestäviä ratkaisuja. Ilmastotyössä olennaista on
tukea kunnan tavoitteita talouden elinvoimaisuuden ja kuntalaisten mielekkään arjen edis22

tämiseksi. Ilmastoasioiden kytkeminen osaksi kuntastrategiaa sitouttaa päätöksentekijät ja
varmistaa eri alojen toimialojen osallistumisen toimintaan. (Ympäristöministeriö, 2017b)

Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen määrät ja profiilit vaihtelevat suuresti keskenään, kuten myös kuntien käytössä olevat päästövähennyskeinot. Kunnianhimoisen kuntakohtaisen päästövähennystavoitteen, kuten hiilineutraalisuustavoitteen, saavuttaminen vaatii
valtavia muutoksia niin taakanjakosektorin kuin päästökaupan puolella. Esimerkiksi Fisuja Hinku-verkostojen kunnat saavat asiantuntijatukea kuntakohtaisen päästövähennyssuunnitelman tai resurssiviisaustiekartan laadintaan. (Ympäristöministeriö, 2017b)

Ilmasto- ja energiapolitiikan seuraamista toteutetaan kunnissa vaihtelevasti. Etenkin suuremmissa kunnissa kunnan ilmasto- ja energiaohjelman toteutumista seurataan vuosittain.
Työtä tehdään joko yksin, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai maakunnallisten hankkeiden yhteydessä. Vuonna 2008 hallituksen strategiassa edellytettiin maakuntien ja suurten kaupunkiseutujen laativan ilmastostrategian. (Järvelä, M. et al. 2016)

Pariisin sopimuksen myötä kaupunkien ilmastotyö nousi uudella tavalla esille. Kuntien
roolin ja päästövähennyspotentiaalin paremmalle ymmärtämiselle on nyt halu, mikä myös
osaltaan tukee kunnissa toimivien vaikuttavuusarvioiden kehitystyön tukemista jatkossakin. (Ympäristöministeriö, 2017b)

Kuntien haasteena on saada yhdistettyä päästövähennystoimet kuntalaisten arkeen ja hyvinvointiin. Kunnan johdon ja virkamiesten sitoutumisen merkitys korostuu kuntien ilmastotyössä. Ilmasto- ja energiapolitiikan kysymykset nousevat luontevasti esille kunnan omassa toiminnassa ja alueen muiden toimijoiden kanssa, kun ne ovat osana kunnan johtamista ja päätöksentekoa. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2014)

Suurin osa maakunnista on laatinut alueelliset ilmastostrategiat, minkä kimmokkeena on
ollut vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategia sekä ilmastostrategian mieltäminen osaksi
maakuntaliittojen alueiden kehittämistehtävää. Maakuntien strategiat ovat maakuntansa
näköisiä ja painottavat alueen mahdollisuuksia vastata ilmastohaasteeseen. Alueellisesta
tai seudullisesta ilmastostrategiasta voi olla hyötyä pienille kunnille, joilla ei ole käyttää
työhön omia voimavaroja. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2014)
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3.1 Katsaus Suomen kunnista
Suomessa on yhteensä 311 kuntaa, joista 204 käyttää itsestään kunta -nimitystä ja 107
kaupunki -nimitystä. Manner-Suomessa on kunnista 295 ja Ahvenanmaalla 16 kuntaa.
Asukasmäärän mukaan Manner-Suomen pienin kunta on Luhanka, jossa asuu 734 asukasta. Ahvenanmaan pienin kunta on taas Sottunga 92 asukkaallaan. Suomen pienin
kaupunki asukasmäärän mukaan on Kaskinen, jossa on 1274 asukasta ja suurin Helsinki
(643 272 asukasta). Suomessa oli yhdeksän (9) yli 100 000 asukkaan kaupunkia vuoden
2018 alussa. Pääkaupunkiseudulla (Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa)
asuu noin 1 155 000 suomalaista. (Kuntaliitto, 2018c)

Kuntalaki uudistui vuonna 2015. Kuntalaissa sanotaan, että kuntastrategian (37§) tulee
huomioida kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen tuottaminen ja järjestäminen, kunnan tehtäviä koskevissa laissa säädetyt palvelutavoitteet, elinympäristön ja
alueen elinvoiman kehittäminen, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, henkilöstöpolitiikka ja omistajapolitiikka. Useat näistä kokonaisuuksista ovat sellaisia, joista on aiemmin laadittu erillisiä strategioita. Tavoitteena on myös, että erityislainsäädännön velvoitteista luovuttaisiin tai niiden määrää ainakin vähennettäisiin (KL, HE
268/2014). Energia- ja ilmastoasioiden sisällyttäminen uuteen kuntastrategiaan on erityisen tärkeää, sillä niitä ei tehdä enää erikseen. Jos energia- ja ilmastoasioita ei huomioida
kuntastrategiassa, kyseisten kuntien energia- ja ilmastoasioiden edistäminen heikkenee
kunnassa. (Parviainen, J. 2015)

Suomen kuntien rooli, tehtävät ja velvoitteet voinevat muuttua, mikäli maakuntauudistus
toteutuu ja käynnistyy vuodesta 2020 alkaen (Maakunta- ja soteuudistus, 2018b). Kuvassa 2 esitetään kaavailtua työnjakoa kuntien, maakuntien ja valtion kesken.
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Kuva 2. Maakuntauudistuksen myötä vuodesta 2020 eteenpäin työnjako kuntien, maakuntien ja
valtion kesken, mikäli maakuntauudistus toteutuu. (Maakunta- ja soteuudistus, 2018b)

3.2 Kunnan rooli energiatehokkuuden edistämisessä
Kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta tai kulutuksesta. Rakennetun ympäristön energiankulutuksesta rakennusten osuus on noin 38
prosenttia. Rakennuksen lämmityksestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat suuruudeltaan noin 30 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä. (Mattinen, M.et al. 2016)

Kunnat sekä omistavat että hallinnoivat merkittävää määrää kiinteistöistä Suomessa.
Kunnilla on julkisina toimijoina velvoite toimia edelläkävijöinä hiilineutraalin yhteiskunnan
saavuttamisessa. Energiatehokkuuden parantaminen on kuntien velvollisuus; samalla sen
positiiviset oheishyödyt ovat valtavat. Hyvin suunniteltu ja toteutettu energiatehokkuustoimi vähentää kunnan päästöjä ja kustannuksia luoden työpaikkoja sekä viihtyisiä tiloja kuntalaisten käyttöön. (Lehtomaa, J. & Kangas, H-L. 2015)

Kunnissa on tunnistettu erilaisia toimenpiteitä, joilla energiansäästön ja energiatehokkuuden edistäminen tukevat tehokkaasti kunnan toimintaa:
-

Kunnan johdon ja luottamushenkilöiden mukaanotto energiatehokkuus- ja säästötoimenpiteiden suunnitteluun
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-

Nykytilan selvittäminen, säästö- ja tehokkuustavoitteiden asettaminen sekä niiden
toteutumisen seuranta

-

Henkilöstön sitouttaminen ja energiansäästökoulutuksen tarjoamista kaikille työntekijöille, mikä mahdollistaa toimitiloissa ja rakennuksissa sähkön ja lämmönkulutuksen vähentämistä sekä kunnan omista toiminnoista aiheutuvien liikenteen päästöjen pienentymistä.

-

Vanhojen rakennusten energiatehokkuuden lisääminen korjausrakentamisella

-

Uusien energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntäminen uudisrakentamisessa

-

Kiinnitetään erityistä huomiota energia- ja ympäristönäkökohtiin hankintojen tarjouspyynnöissä

-

Hyödynnetään energiatehokkuussopimusten, energiakatselmusten ja investointitukien mahdollisuudet

-

Yhteistyön tekeminen muiden kuntien kanssa
(Ilmasto-opas.fi, 2017)

Energiankäytön tehostaminen edellyttää jatkuvaa parantamista. Sen tueksi tarvitaan myös
käytännön neuvoja. Useissa kunnissa kaivataan kustannustietoa kuntien energiaratkaisuille ja alueen yrityksille sekä kuntalaisille kohdennettua energianeuvontaa monen tyyppisiin ratkaisuihin. (Ympäristöministeriö, 2017b)

Energiansäästön vaikutuksia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä on syytä tehdä
nykyistä paremmin näkyväksi osana kunnissa tehtäviä päätöksiä. Maakunnat ovat laatineet ilmastostrategioita vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Vähähiilisyyteen liittyviä teemoja on kytketty useaan maakuntastrategiaan. (Ympäristöministeriö,
2017b)

Kuntien ja maakuntien tehtävät ovat muutoksessa. Kansallisen ja alueellisen tason neuvotteluissa ja vuorovaikutuksessa on monia aihepiirejä, joihin vähähiilisyys sisältyy luontevasti. (Ympäristöministeriö, 2017b)

Maakuntauudistuksessa on tärkeä varmistaa alueellisen ilmastomuutoksen hillinnän ja
sopeutumistyön eteneminen sekä ilmastopolitiikan vahva mukanaolo valtion ja maakuntien yhteisessä keskustelussa. Maakunnat toteuttavat aluetason ilmastopolitiikkaa maakuntaohjelman, maakuntakaavoituksen, liikennejärjestelmäsuunnittelun, alueellisen yhteistyön
ja EAKR-rahoituksen keinoin. (Ympäristöministeriö, 2017b)
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT
Kappaleessa esitetään tutkimusaineiston työstötapa ja käytetyt tutkimusmenetelmät. Kappaleessa 4.1 käydään läpi tutkimusprosessin kulku. Kappaleessa 4.2 esitetään työssä
käytetyt tutkimusmenetelmät. Kappale 4.3 Tutkimuksen aineisto ja aineiston keruu taustoittaa tutkimuksessa hyödynnettävän aineiston. Kappaleessa esitetään myös tarkemmin
aineiston valintakriteerit (kappale 4.3.1) ja aineiston keruumenetelmä ja niihin vaikuttaneet
kriteerit sekä tehdyt haastattelut (kappale 4.3.2). Kappale 4.4 avaa aineiston analyysin
toteutustavan. Lisäksi kappaleessa 4.5 tarkistellaan tutkimuksen luotettavuutta.

4.1 Tutkimusprosessin kulku
Tutkimusprosessi koostui neljästä osuudesta (kuva 3). Tutkimus aloitettiin teoreettiseen
osuuteen ja kirjallisuuskatsaukseen tutustumisella, mikä sisälsi prosessin lähtötilanteen.

Tutkimusmenetelmän valinnan pohjalta tutkimusprosessi eteni esitutkimusvaiheeseen,
joka toteutettiin sekä aiheeseen tutustumalla ja aineiston keruulla johdantohaastatteluin.

Esitutkimusvaiheen jälkeen seurasi tutkimusvaihe, jossa hyödynnettiin niin esitutkimusvaiheessa esiin noussutta tietoa kuin myös kirjallisuuskatsauksessa ja eri keskustelujen
yhteydessä täydentynyttä tietoa ja ymmärrystä aihepiiristä. Tutkimusvaihe koostui teemahaastatteluista, jotka toteutettiin kevään 2017 aikana. Haastatteluiden jälkeen saatua tutkimusaineistoa analysoitiin ja analysointia täydennettiin aineiston keruussa käytettyjen sovittujen kriteerien mukaan.

Aineiston analysoinnin jälkeen saatiin hahmotettua tutkimuksen tulokset, joiden työstö tapahtui keväällä 2018 tutkimuksen kirjoittamisprosessin yhteydessä.
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Kuva 3. Tutkimusprosessin kulku

4.2 Tutkimusmenetelmät
Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena hyödyntäen aineistolähtöistä laadullista
tutkimusta, teoreettisena viitekehyksenä (Grounded Theory). Laadullista tutkimusta on
mahdollista lähteä toteuttamaan mahdollisimman puhtaalta pöydältä ilman ennakkoasettamuksia tai määritelmiä. Kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä puhutaankin aineistolähtöisestä analyysista, jolla tarkoitetaan teorian rakentamista empiirisestä aineistosta lähtien
alhaalta ylös. Tässä yhteydessä on tärkeä huomioida aineiston rajaus niin, että sen analysointi on mielekästä ja järkevää. (Eskola J. & Suonranta J. 1998)

Aineistolähtöinen teoria (Grounded Theory) tarkoittaa systemaattista, kuitenkin joustavaa,
menetelmää laadullisen (kvalitatiivisen) tutkimusaineiston analysointiin ja keräämiseen.
(Charmaz K. 2014) Aineistolähtöinen analyysi pelkistetyimmillään tarkoittaa teorian rakentamista empiirisestä aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylöspäin. Aineistolähtöinen
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tutkiminen on tarpeellista silloin kun tarvitaan perustietoa jonkin tietyn ilmiön olemuksesta.
(Eskola J. & Suonranta J. 1998)

Aineistolähtöinen tutkimus (Grounded Theory) voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen:
avoin koodaus (Open Coding), aksiaalinen koodaus (Axial Coding) ja valikoiva koodaus
(Selective coding). Tutkimuksen tulokset on tarkoitus luoda aineiston pohjalta päävaiheiden jälkeen. Avoimessa koodauksessa hyödynnetään teoreettista otantaa, eli tutkimusaineistosta löytyviä johtolankoja. aksiaalinen koodaus sisältää aineistojen ryhmittelyn kategorioihin ja niiden ominaisuuksien kehittelyn. Valikoiva koodauksessa tunnistetaan tutkimusaineiston pääkategoriat (ydinkategoriat). (Strauss A. & Corbin J. 1997)

Laadullisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma parhaimmillaan kulkee tutkimushankkeen
mukana, mikä tarkoittaa osittain sitä, että kvalitatiivisella menetelmällä saavutetaan ilmiöiden prosessiluonne. Tutkimussuunnitelmaa tai tarvittaessa jopa tutkimusongelmaa saattaa joutua tarkistamaan aineiston keruun aikana. Tällöin tutkielman kirjoittaminen vaatinee
palaamista alkuperäiseen aineistoon. (Eskola J. & Suonranta J. 1998)

Tässä työssä aineistolähtöisen laadullisen tutkimusmenetelmistä hyödynnetään teemahaastatteluita ja kirjallisuustarkastelua. Teemahaastattelu, kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi, muistuttaa syvähaastattelua. Teemahaastattelussa edetään tiettyjen etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten parissa. Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, asioille annettuja merkityksiä ja merkitysten syntymistä vuorovaikutuksesta. (Hirsjärvi, S. & Hurme, H.
2001; Tuomi J.et al. 2002). Teemahaastattelussa ei voi kysyä mitä tahansa, vaan siinä on
tarkoitus löytää vastaukset tutkimuksen ongelmanasetteluun ja tarkoitukseen tai tutkimustehtävään. Teemahaastattelun etukäteen valittu teema, tai useammat teemat, perustuu
tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn. (Tuomi J.et al. 2002)
Haastattelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastateltavan kanssa lävitse. Kuitenkin niiden laajuus ja järjestys voivat vaihdella
haastattelusta toiseen. (Eskola J. & Suonranta J. 1998)

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on käytössä suuri määrä valmiita aineistoja. Valmiita dokumentteja ja aineistoja voidaan käyttää ja analysoida monella tavalla.
(Eskola J. & Suonranta J. 1998) Kirjallisuuskatsaus tukee kokonaiskuvan rakentamista
asiakokonaisuudesta. Se on tutkimustekniikka, jossa tulkitaan jo tehtyä tutkimusta, olemassa olevaa asiaa. Kirjallisuuskatsauksen avulla kootaan tutkimuksien tulokset, jotka
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voivat olla perustana uusille tutkimustuloksille. (Salminen, A. 2011) Tässä tutkimuksessa
kirjallisuuskatsaus tukee teemahaastatteluilla koostettavaa tutkimusaineistoa.

4.3 Tutkimuksen aineisto ja aineiston keruu
Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustava tieto. Näitä voidaan hyödyntää joko
rinnakkain, vaihtoehtoisina tai eri tavoin yhdisteltynä tutkimusresurssien ja tutkittavan ongelman perusteella. (Tuomi J.et al. 2002) Tutkimusaineisto koostetaan teemahaastatteluilla ja hyödyntämällä tutkijan omia muistiinpanoja sekä erilaista kirjallisuusmateriaalia.

Haastattelun etuna on joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus selventää ilmausten
sanamuotoja, toistaa kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä ja keskustella tiedonantajan
kanssa. Haastattelussa on merkittävintä saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta
asiasta. Haastattelun onnistumisen kannalta suositellaan, että tiedonantajilla on mahdollisuus tutustua kysymyksiin tai ainakin haastattelun aiheisiin etukäteen. Tämä toteutuu, kun
haastattelujen ajankohdasta ja haastattelutavasta sovitaan. (Tuomi J.et al. 2002)

Tutkimuksen aineistoon ja aineiston keruuseen liittyy aineiston koko. Yleistäen aineiston
koolla ei ole suoraa vaikutusta ja merkitystä tutkimuksen onnistumiseen. Tutkimuksen aineiston koon määrittämiseksi ei ole olemassa mekaanisia sääntöjä. Kysymys on aina tapauksesta. Aineiston tehtävänä on toimia tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä
ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Tätä korostetaan usein laadullisessa tutkimuksessa,
sillä aineiston tarkoituksena on rakentaa tutkimukseen teoreettisesti kestäviä näkökulmia.
(Eskola J. & Suonranta J. 1998) Lähtökohtaisesti ajatellaan, että aineistoa on riittävästi,
kun uudet tapaukset eivät tuota enää mitään uutta tietoa tutkimusongelman näkökulmasta. Yksi tapa ratkaista aineiston riittävyys on saavuttaa aineiston kyllääntyminen eli saturaatio. (Tuomi J.et al. 2002)

Tutkimuksessa aineiston kokoon ja keruuseen vaikuttavat tekijät käydään tarkemmin lävitse kappaleissa 4.3.1 Aineiston valintakriteerit ja 4.3.2 Aineiston keruu – haastattelut.
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4.3.1 Aineiston valintakriteerit
Tutkimuksen aineistosta haluttiin saada kattava ja mahdollisimman hyvin tutkimusongelmia ratkaiseva otanta. Työssä tarkastelleen kahta erillistä tutkimusongelmaa: sitoumusten
nykytilannetta Suomen kunnissa sekä kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaikuttavuutta ja kipupisteitä. Tutkimusongelmat keskittyvät Suomen kuntiin ja niiden tilanteisiin,
mikä ohjasi myös aineiston valintakriteereitä. Näiden perusteella aineiston valintakriteereiksi muodostuivat sekä kunnan toimintaan että sitoumusten nykytilanteen tutkimiseen
vaikuttavat tekijät: kunnan sijainti, kunnan koko, kunnan aktiivisuus, kuntien määrä ja
haastateltavat henkilöt. Aineiston valintakriteerit linkittyvät myös aineiston analysointiin.

4.3.1.1

Kunnan sijainti

Haastateltavien kuntien valinnassa huomioitiin mahdollisimman hyvä kattavuus Suomen
kartalla. Kuvassa 4 olevaan karttaan on merkattu maakunnat, joissa tutkimuksen haastatellut kunnat sijaitsivat. Maakuntien osalta alueellinen kattavuus saatiin 62 prosenttiin
(maakuntia on yhteensä 21 kappaletta ja haastattelut toteutettiin 13 maakunnan alueella).

Kuva 4. Merkattu maakunnat oranssilla poikkiviivalla, joissa valitut haastatellut kunnat.
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4.3.1.2

Kunnan koko

Kunnan koko asukasmäärän mukaan toimi aineistoa valittaessa yhtenä valintakriteerinä.
Kunnan kokoluokituksessa hyödynnettiin Kuntaliiton käyttämää kokoluokitusta, jossa kunnat jaetaan asukasmäärän mukaan viiteen eri kokoluokkaan taulukon 1 mukaisesti. (Kuntaliitto, 2017b).

Taulukko 1. Kuntien lukumäärä asukasluvun mukaan (Kuntaliitto, 2017b).

Aineiston kattavuus huomioitiin kunnan koon suhteen sen osalta, että kustakin kuntakokoluokasta valittiin vähintään kaksi kuntaa haastateltavaksi. Kunnan kokoluokitusta tarkasteltaessa (taulukko 2) tarkasteltiin myös Suomen väestön jakautumista kuntakokoluokituksen mukaisesti kuntiin, mikä osoitti sen, että prosentuaalisesti tarkasteltuna lukumäärällisesti V -luokka kattoi 20 kappaletta kunnista. Kun taas asukasluvulla tarkasteltuna V luokka kattoi 52 prosenttia Suomen asukkaista. Tämä tarkastelu vaikutti myös haastateltavien kuntien määrän valintaan kokoluokittain.
Taulukko 2. Kuntatarkastelu kuntien ja asukasluvun lukumäärien sekä tutkimuksessa haastateltujen kuntien osalta.

Asukasluku
kokoluokittain
V (yli 50 000)
IV (20 001 - 50 000)
III (10 001 - 20 000)
II (5 000 - 10 000)
I (alle 5 000)

Kuntatarkastelu
Asukaslukutarkastelu
Haastatellut kunnat
lukumäärä % -osuus
asukas
%-osuus lukumäärä %-osuus
20
6%
2 862 639
52 %
6
40 %
35
11 %
794 390
14 %
3
20 %
44
14 %
789 211
14 %
2
13 %
80
27 %
611 241
11 %
2
13 %
132
42 %
445 816
8%
2
13 %
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4.3.1.3

Kunnan aktiivisuus

Haastateltavien kuntien valinnassa huomioitiin myös kunnan aktiivisuus energia- ja ilmastositoumuksissa. Haastateltaviksi kunniksi haluttiin erilaisessa tilanteessa olevia kuntia
sitoumusten osalta, mikä tarkoitti, että haastateltaviksi kunniksi haluttiin sellaisia kuntia,
joista osa kunnista on sitoutunut toimimaan useammassa sitoumuksessa ja kuntia, joista
osa ei ole missään sitoumuksessa mukana tai vain muutamassa.

Aktiivinen kunta
Aktiivisella kunnalla tarkoitetaan tässä kuntaa, joka on sitoutunut toimimaan vähintään
kolmessa (3) sitoumuksessa.

Passiivinen kunta
Passiivisella kunnalla tarkoitetaan kuntaa, joka on sitoutunut toimimaan enintään kahdessa sitoumuksessa, mahdollisesti ei yhdessäkään.
Sitoumusten jaottelu aktiivinen – passiivinen -luokkiin perustuu koontiin (taulukko 3), joka
tehtiin tutkimuksen yhteydessä. Suomen kunnat ja tutkimuksessa käsiteltävät sitoumukset
listattiin excel -taulukkoon tutkimuksen kuntalistauksen mukaan. Kuntien ja sitoumuksiin
sitoutuvuuden kesken laskettiin keskiarvo, millä selvitettiin se kuinka aktiivinen – passiivinen -jaottelu on perustellusti toteutettavissa. Jaottelu ”aktiivinen –passiivinen kunta” perustuu vuoden 2017 kuntien tilanteeseen sitoumusten osalta. Haastattelut toteutettiin loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017.
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Taulukko 3. Ote tehdystä listauksesta kuntien sitoumusten osalta.

Kuntien aktiivinen – passiivinen -tarkastelu koettiin hyödylliseksi, kun tutkimuksen yhtenä
tutkimusongelmana on selvittää mikä on Suomen kuntien sitoumusten nykytila. Selvittämällä tilanteen sitoumuksissa aktiivisesti mukana olevalta kunnalta ja kunnalta, jolla on
tältä osin vastakohtainen tilanne, saataneen kartoitettua taustoja sitoumuksista perusteellisemmin kuin tapauksessa, jossa tutkittaisiin tilannetta vain samassa tilanteessa olevien
kuntien kesken. Näin kunnan aktiivisuuden ja asukasluvun (kunnan koon) perusteella valittiin haastateltaviksi kunniksi niin sanottuja käsiparikuntia, jotka olivat vastakkaisessa tilanteessa sitoumusten aktiivisuutta tarkastellen, mutta kuuluivat kuitenkin samaan kuntakokoluokkaan.

4.3.1.4

Kuntien määrä

Haastateltavien kuntien määrän valitsemiseen vaikutti useampi seikka; tutkimuksen luonne (lopputyö), tieteellisesti todettu riittävä vastausmäärä tuottamaan teoreettisen lähtökohdan sekä kuntaluokituksen ja sitoumusten määrän perusteella tehty nelikenttähahmotus.
Haastateltavien kuntien määräksi arvioitiin 10 – 15 kuntaa. Lopulliseksi määräksi muodostui 15 kuntaa. Yleensä noin viisitoista vastausta riittää tuottamaan teoreettisen peruskuvion, joka tutkimuskohteesta on mahdollista saada (Eskola J. & Suonranta J. 1998).
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Vuonna 2017 Suomessa oli yhteensä 311 kuntaa. Haastatellut 15 kuntaa kokonaiskuntaluvusta on 4,8 prosenttia, eli noin 5 prosenttia. Haastatellut kunnat kattoivat Suomen väkiluvusta 1 257 893 asukasta, mikä on prosenteissa koko väestöstä 23 prosenttia. (Tilastokeskus, 2018)

4.3.1.5

Haastateltavat henkilöt

Haastateltavat henkilöt valittiin perustuen mahdollisimman asiantuntevan ja rikkaan tutkimusaineiston saamiseksi. Aineiston kerääminen toteutettiin tarkoitushakuisena (Strauss
A. & Corbin J. 1997), mikä tarkoittaa haastateltavien valinnassa sitä, että haastateltavilla
on edellytykset rikkaaseen aineistoon ja haastateltavat ovat lupautuneet haastatteluun.
Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen yleistykseen. Tarkoituksena on kuvata
ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtää tiettyä toimintaa tai saada teoreettisesti mielekäs tulkinta ilmiölle. Näin laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt/haastateltavat tietävät tutkittavasta ilmiöstä mieluusti mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta asiasta.
(Tuomi J.et al. 2002)

Tutkimuksessa tarkastellaan kahta tutkimusongelmaa, jotka käsittävät kahta erillistä asiakokonaisuutta. Yksi on Suomen kuntien sitoumusten nykytilanne ja toinen on kunta-alan
energiatehokkuussopimuksen (KETSin) vaikuttavuus ja kipupisteet. Näin kustakin kunnasta oli tarve saada haastateltaviksi henkilö tai henkilöt, joilla oli asema, asiantuntijuus ja
ymmärrys tutkittavaan kokonaisuuteen. Käytännössä se tarkoitti kahden tai useamman eri
henkilön haastattelua kunnittain.

KETSin osalta haastateltavaksi henkilöksi toivottiin kunnasta kunta-alan energiatehokkuussopimuksen yhdyshenkilöä tai johtavassa asemassa olevaa, kunnan energia-asioista
vastaavaa, henkilöä.

Kattavan ja asiantuntevan tiedon saamiseksi sitoumusten yleistilanteesta kunnittain, koettiin tarpeelliseksi saada haastateltavaksi henkilö, joka kunnassa vastasi kunnan ilmasto-,
ympäristö- ja/tai energia-asioista. Tällaisia henkilöitä kunnissa ovat muun muassa ympäristöjohtaja, ympäristötoimenjohtaja, kehitysjohtaja tai tekninen johtaja.

Näin kunnittain haastateltaviksi henkilöiksi muodostui lähtökohtaisesti kaksi henkilöä: toinen KETSistä ja toinen yleisesti sitoumusten tilanteesta. Käytännössä tästä toteutui muu35

tama poikkeus; kolmessa kunnassa tehtiin vain yksi haastattelu/ kunta ja kolmessa kunnassa kolme haastattelua/ kunta. Kunnissa, joissa tehtiin vain yksi haastattelu, oli haastattelussa paikalla joko yksi henkilö tai kaksi. Esimerkiksi testihaastattelut toteutettiin yhteishaastatteluna, jolloin paikalla oli edustettuna henkilö sopimustoiminnasta ja henkilö yleisesti energia- ja ilmastositoumusten tilanteesta. Yhdessä kunnassa haastateltiin ainoastaan yhtä henkilöä, sillä kyseisessä kunnassa kunta-alan energiatehokkuussopimus ja sitoumustoiminta oli vastuutettu kyseiselle henkilölle. Kunnissa, joissa toteutettiin kolme
haastattelua, toivottiin lisäksi haastatteluun mukaan tai erikseen haastateltavaksi asiantuntijaa esiin nostetun teeman ympäriltä.

Haastatteluja toteutettiin yhteensä 31 kappaletta (taulukko 4). Haastateltavia kuntia oli 15
kappaletta ja kustakin kunnasta haastateltiin lähtökohtaisesti kaksi eri henkilöä yllä mainituin muutamin poikkeuksin.
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Taulukko 4. Testi- ja teemahaastatteluiden haastateltavien (E1a-E2b ja H3a-H15b) taustatiedot.
Taulukossa on esitetty perustiedot haastateltavista henkilöistä (henkilön tehtävä, vastuualue, sukupuoli ja kunnan aktiivisuus/passiivisuus sitoumuksissa), kunta kokoluokittain ja haastattelun ajankohta.

4.3.1.6

Haastatellut kunnat

Haastatelleiden kuntien valintaan vaikuttivat tutkimuksessa käytetyt valintakriteerit. Lisäksi
kattavan otannan saamiseksi toteutettiin nelikenttäanalyysi (kuva 5), jonka perusteella
haastateltavat kunnat lopulta valikoituivat.

Nelikenttäanalyysissä jokaiseen taulukon kenttään tuli saada vähintään kaksi kuntaa. Nelikentässä huomioitiin sekä kunnan koko asukasmäärän mukaan että kunnan aktiivisuus
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sitoumusten määrän mukaan. Nelikenttäanalyysin avulla saatiin jo määriteltyjen aineiston
valintakriteereiden lisäksi tarkennettua kattava otanta aineistoa varten.

Kuva 5. Haastateltavat kunnat ja sitoumusten lukumäärä.

Aineiston valintakriteerien ja nelikenttäanalyysin perusteella haastateltaviksi kunniksi valikoitui 15 kuntaa (taulukko 5). Valitut kunnat kattavat kaikki yllä mainitut kriteerit tutkimusaineistolle.
Taulukko 5. Tutkimukseen valitut haastateltavat kunnat.
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4.3.2 Aineiston keruu – haastattelut
Tutkimuksen aineisto koostuu haastateltavissa kunnissa tehdyistä haastatteluista. Lisäksi
sitoumusten nykytilatarkastelussa tutkimusaineisto koostuu myös kirjallisuuskatsauksessa
saaduista tiedoista. Aineiston keruu toteutettiin kahdessa vaiheessa; ensin tehtiin testihaastattelut, tämän jälkeen teemahaastattelut. Tutkimusaineisto kerättiin suunnitellusti tiiviillä aikataululla. Testihaastattelut toteutettiin loppuvuodesta 2016 ja varsinaiset teemahaastattelut taas alkuvuodesta 2017. Kaikki etukäteen suunnitellut haastateltavat kunnat
suostuivat mielellään haastateltaviksi. Liitteessä yksi (1) kuvataan tarkemmin haastateltavien kontaktointi, haastattelupaikat ja -tilanteet.

4.3.2.1

Testihaastattelut

Testihaastattelut tehtiin kahdelle eri kunnalle. Toinen kunta on määritelmän mukaan aktiivinen kunta kuuluen asukasmäärältään kuntakokoluokkaan V (yli 50 000 asukasta). Toinen taas passiivinen kunta, joka asukasmäärältään on kuntakokoluokassa IV (20 001 – 50
000 asukasta). Toteuttamalla testihaastattelut eri tilanteessa oleviin kuntiin pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava perustuntuma haastattelurungon toimivuudesta ja sen
mahdollisista muokkaustarpeista sekä haastattelutilanteesta.

Kummassakin testihaastattelussa haastateltavat haastateltiin yhtä aikaa, eli kaksi haastateltavaa oli samassa haastattelussa läsnä. Ajatuksena oli kokeilla, kuinka kahden eri asiakokonaisuuden käsittely toimii yhteisessä haastattelutilanteessa, kun haastateltavat ovat
samasta organisaatiosta (eli samasta kunnasta), mutta edustavat kuitenkin mahdollisesti
eri toimialoja ja omaavat mahdollisesti erilaisia näkemyksiä tutkimuskysymyksiin liittyen.
Testihaastattelun perusteella varsinaiset teemahaastattelut päätettiin toteuttaa kunnan
sisällä erillisinä yksilöhaastatteluina keskittyen pääasiassa yhteen tutkimuskysymykseen
kerrallaan. Lisäksi haastattelutilanteesta haluttiin mahdollisimman avoin, mikä ajateltiin
toteutuvan ilman muita henkilöitä samasta organisaatiosta.

4.3.2.2

Teemahaastattelut

Teemahaastatteluja toteutettiin yhteensä 29 kappaletta, joista 17 kappaletta keskittyi kunta-alan energiatehokkuuskokonaisuuden käsittelyyn ja 14 kappaletta taas kuntien sitoumusten käsittelyyn kokonaisvaltaisemmin.
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Teemahaastattelussa haastateltavan toivottiin keskittyvän pääasiassa haastateltavan vastuulla olevan asian käsittelyyn, mutta mikäli haastateltavalla oli tietoa, näkemystä, tekemistä myös liittyen toiseenkin tutkimusongelmaan, niin tällöin keskustelua laajennettiin käsittelemään sekä haastateltavan vastuulla olevaa asiakokonaisuutta että koko tutkimuskokonaisuutta.

Teemahaastattelut käytiin hyvässä hengessä haastateltavien kanssa. Haastattelua ohjasi
haastattelurunko, joka oli lähetetty haastateltaville etukäteen. Keskustelu oli suhteellisen
avointa ja haastattelurungon kysymyksistä poikettiin, jos haastateltava halusi keskustella
jostakin muustakin asiaan liittyvästä.

Haastateltava huolehti, että kussakin haastattelutilanteessa tuli käsiteltyä tutkimusongelmaan liittyvät kysymykset.

4.3.2.3

Haastattelurunko

Haastattelurunko muodostui tutkimusongelmien mukaan, niin että haastatteluilla saatiin
mahdollisimman hyvä näkemys vallitsevasta tilanteesta. Testihaastatteluiden yksi tehtävä
oli saada näkemys haastattelurungon (haastattelukysymysten) toimivuudesta ja mahdollisesti muokata sitä teemahaastatteluja varten. Testihaastattelujen perusteella haastattelurunkoa ei muokattu, vaan teemahaastattelut toteutettiin samalla rungolla.

Haastattelun teemakokonaisuudet muodostuivat seuraavista kysymyksistä:

1. Haastateltavan taustatiedot
2. Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) ja kunta-alan energiatehokkuusohjelma (KEO). (Sopimuskaudelle 2008-2016 kunta-alalla oli kunnilla mahdollisuus liittyä joko KETSiin tai KEOhon riippuen kunnan koosta.) Kunta-alan energiatehokkuussopi-

muksesta oli listattuna tarkentavia kysymyksiä, jotka käsiteltiin haastateltavien
kanssa.


Liittymisen taustat



Sopimustoiminnan organisointi (oletus, että kunta on liittynyt sopimukseen)



Sopimustoiminnan hyödyt (oletus, että kunta on liittynyt sopimukseen)



Sopimustoiminnan haasteet/ongelmat (oletus, että kunta on liittynyt sopimukseen)
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Sopimustoiminnan linkittyminen kunnan muihin energia- ja ilmastositoumuksiin
/-toimintaan



Oletteko käyttäneet sopimustoimintatyönne yhteydessä energiatehokkuuden
tehostamissuunnitelmaa?



Mitä ajatuksia sinulla on aiheesta sopimustoiminnan kehittäminen?



Sopimukseen liittyminen (kunnalle, joka ei ole mukana sopimuksessa)

3. Energiatehokkuutta edistävät sitoumusten tilanne kunnassanne, jota oli avattu vielä tarkentaville kysymyksillä:


Nykytilanne



Organisointi ja vastuutus



Hyödyt



Haasteet



Toimenpiteet jatkossa



Viestintä

4. Yleistä energiatehokkuuden edistämisestä kunnassanne


Strateginen energia- ja ilmastotyö



Energia- ja ilmastoasioiden vaikuttavuuden tunnistaminen



Energiatehokkuustyön toteuttaminen



Valtakunnalliset näkökulmat

5. Vapaata palautetta

Haastattelukysymykset muodostuivat tutkimusongelmiin keskittyen. Kysymyskokonaisuus
numero kaksi (2) keskittyi kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja -ohjelmaan laajalla tarkastelulla. Haastatteluteemoista numero kolme (3) taas keskittyi toiseen tutkimusongelmaan, eli kunnan sitoumuksien tilanteeseen yleisemmällä tasolla. Haastattelussa kysyttiin myös yleisellä tasolla energiatehokkuuden edistämisestä kunnassa (numerolla neljä
(4)). Tarkoituksena oli tällä saada taustoittavaa / tarkentavaa tietoa tutkimuksessa asetettuihin tutkimusongelmiin. Haastattelukysymysrunko kokonaisuudessaan on liitteenä kaksi
(2).

4.4 Aineiston analyysi
Aineiston analysointi toteutettiin aineistolähtöisen laadullisen tutkimusmenetelmän
(Grounded Theory) mukaisesti.
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Aineiston ensimmäisen vaiheen analysoinnissa, avoimessa koodauksessa selvitetään tulevan tutkimustulosten ensimmäiset hahmotelmat. Tutkija tutustuu aineistoihin, kuten
muistiinpanoihin, haastatteluaineistoihin ja dokumentteihin pohtien minkälaisia kategorioita aineistot sisältävät. Avoimella koodauksella on tarkoitus hahmottaa käsitteitä ja nimetä
tapahtumia ja ilmiöitä. Käsitteitä ryhmitellään kategorioihin, jonka jälkeen kategorioita kehitellään aksiaalisen koodauksen aikana eteenpäin ominaisuuksien osalta. Ominaisuudet
muutetaan dimensioiksi, minkä avulla on mahdollista tuoda syvyyttä kategorioihin. Avoin
koodaus kannattaa aloittaa heti datan keräämisen aloitettua, sillä avoimen koodauksen
aikana datasta nousee yleensä uusia käsitteitä, joiden avulla on mahdollista suunnata tutkimusaineiston keruuta. (Strauss A. & Corbin J. 1997)

Kuva 6 esittää esimerkin aineiston ensimmäisen vaiheen koodauksesta. Kuvassa on yhden teemahaastattelun vastaus kysymykseen ”Mitä hyötyjä olette huomanneet sitoumuksissa?”.

Kuva 6. Esimerkki yhden teemahaastattelun aineiston ensimmäisen vaiheen koodauksesta.

Analysoinnin seuraavassa vaiheessa aukikirjoitettuja tekstejä ryhmiteltiin laajemmiksi kokonaisuuksiksi ominaisuuksien, ulottuvuuksien, tutkimuksen reunaehtojen ja kriteerien perusteella.

Toiseen vaiheen analysointia kutsutaan aksiaaliseksi koodaukseksi, jossa aineistot ryhmitellään aineiston kategorioiden välisten yhteyksien mukaan. Tämä tarkoittaa aiemmin luotujen kategorioiden yhteen liittämistä tarkastelemalla kontekstia. Aksiaalisessa koodauksessa aineistoa kerätään lisää, käsitteellistetään ja jaetaan kategorioihin, kunnes ei enää
löydy uusia käsitteitä, ominaisuuksia tai dimensioita tuottavaa aineistoa. Tällöin on saavutettu teoreettinen saturaatio, eli aineisto on kylläinen. Aksiaalinen koodaus on valmis, kun
aineisto on kyllääntynyt; kun uudet koodattavat aineistot eivät tuota uutta tietoa. (Järvinen,
P. & Järvinen, A. 2000)
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Kuvassa 7 on esimerkki kootuista vastauksista kaikilta haastatelluilta kunnilta ja haastateltavilta, jotka vastasivat kysymykseen kunta-alan raportoinnin haasteellisuudesta. Vastauksia oli yhteensä 16 kappaletta. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetut samankaltaiset
haasteet on ryhmitelty ja toisessa vaiheessa niitä on kriteerien, ulottuvuuksien ja reunaehtojen perusteella koostettu laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tämän jälkeen niistä on tunnistettu keskeisiä tekijöitä.

Kuva 7. Esimerkki analysoinnin toisesta vaiheesta haastattelussa vastanneiden kuntien kesken
tehdystä aineiston ryhmittelystä.

Aineiston analyysin ensimmäinen vaihe ja toinen vaihe sisälsi erityisesti ristiintaulukointia
kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaikuttavuutta ja sitoumusten keskinäisiä rajapintoja tutkittaessa.

Avoimen ja aksiaalisen koodauksen lisäksi aineiston analysoinnissa hyödynnettiin haastateltavan itsensä tekemiä muistiinpanoja (memoing). Omien muistiinpanojen tekeminen on
eräänlaista päiväkirjan pitämistä, jossa haastateltava kirjoittaa myös pohdintansa ylös, jolloin usein ajatuksetkin jäsentyvät. (Charmaz K. 2014).
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4.5 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimusten luotettavuutta käsitellään yleisesti käsitteillä validiteetti (tutkimuksessa tutkitaan sitä mitä on luvattu) ja reliabiliteetti (tutkimustulosten toistettavuus). Laadullisten tutkimusten yhteydessä käsitteiden käyttöä on kritisoitu pääosin siksi, että ne ovat syntyneet
määrällisten tutkimusten yhteydessä ja käsitteinä niiden ala vastaa suuremmaksi osaksi
määrällisten tutkimusten tarpeita. (Tuomi J.et al. 2002)

Laadullisessa tutkimuksessa pääasiallinen tutkimuksen luotettavuuden kriteeri onkin tutkija itse, jolloin luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuus voidaan kuitenkin jakaa kolmeen ryhmään: uskottavuus, siirrettävyys ja vahvistuvuus. Uskottavuus tarkoittaa, että tutkijan täytyy tarkistaa vastaako hänen ymmärryksensä tutkittavina olevien tulkintoja ja käsitteellistyksiä tutkittavina oleviin
asioihin. Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten siirrettävyyttä tietyin ehdoin, vaikka
naturalistisessa ajattelutavassa yleistyksiä ei pidetä mahdollisina. Vahvistuvuudella tarkoitetaan tehtyjen tulkintojen tuen saamista toisista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista. (Eskola J. & Suonranta J. 1998). Tässä tutkimuksessa luotettavuutta tarkastellaan näiden kolmen kriteerin perusteella.

Uskottavuus on pyritty varmistamaan käymällä litteroidut haastatteluaineistot ja tutkijan
itse haastattelun aikana kirjoittamat muistiinpanot useampaan kertaan läpi. Aineiston analysoinnin yhteydessä aineistoja on lukuisia kertoja työstetty aineistolähtöisen laadullisen
tutkimuksen mukaisilla menetelmillä, kuten ryhmittelyillä, luokitteluilla ja aineistokriteerien
mukaan. Tutkimusaineistoa ei ole käytetty haastateltavilla. Uskottavuutta ei varmuudella
lisää tulkintojen vieminen tutkittavien arvioitaviksi. Tutkittavat voivat olla kyvyttömiä ja sokeita sekä tilanteelleen että kokemukselleen (Eskola J. & Suonranta J. 1998). Tutkimusaineiston toistuva läpikäyminen antaa pohjan tutkimustulosten uskottavuudelle.

Siirrettävyyttä voidaan laadullisessa tutkimuksessa tarkastella myös kahdella tavalla yleistämisenä. Yleistäminen koskee tällöin teoreettista käsitettä tai tutkimuksen havaintojen
soveltumista toiseen toimintaympäristöön, toiseen tapaustutkimukseen. Molemmissa siirrettävyyden muodoissa tutkijan tulee tarjota tutkimuskohteesta riittävän tiheitä kuvauksia,
jotta siirrettävyys on ylipäätään mahdollista. Siirrettävyyttä on pyritty vahvistamaan sopivalla aineistomäärällä ja otanta muodostuu tarkkojen kriteerien perusteella. Aineiston
koolla ei ole välitöntä vaikutusta laadullisessa tutkimuksessa, eikä merkitystä tutkimuksen
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onnistumisessa (Eskola J. & Suonranta J. 1998). Tarpeellisen aineiston koon varmistaminen on pyritty toteuttamaan aineiston saturaatiolla, eli kyllääntymisellä aineistoa analysoitaessa.

Vahvistuvuutta ei ole kunnolla pystynyt selvittämään, sillä vastaavia tutkimuksia ei ole toteutettu. Samankaltaisia selvityksiä on toteutettu useitakin, mutta niissä kuitenkin tutkimusongelma, tutkimuksen rajaus, laajuus sekä toiminta-alue ovat olleet hieman tästä tutkimuksesta poikkeavia. Kuntien energia- ja ilmastositoumuksia on tarkasteltu useista eri
näkökulmista, erilaisin kärjin. Energiatehokkuussopimusten vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta on muutamaan kertaan tutkittu aikaisemmin. Kuitenkin kuntien sitoumukset ja kunta-alan energiatehokkuussopimuksen osittain yhtenevä ja osittain irrallinen tarkastelu
energiatehokkuuskärjellä on tässä tutkimuksessa huomioitu tutkijan tietojen mukaan ensimmäistä kertaa.
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5 SITOUMUSTEN NYKYTILANNE KUNNISSA
Tutkimuksessa on pyritty huomioimaan kaikki toiminnassa olevat kansalliset ja kansainväliset energia- ja ilmastositoumukset, joihin Suomen kunnat ovat sitoutuneet sekä joissa
energiatehokkuus on huomioitu. Useammat sitoumukset ovat verkostotyyppisiä sitoumuksia, joissa on muun muassa erillinen koordinoiva taho, tavoitteet ja velvoitteet. Tutkimuksessa käsitellään yhteensä 14 sitoumusta.

Sitoumuksia ja erilaisia verkostoja on muitakin, jotka jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimukseen valitut 14 sitoumusta kohdistuvat selvästi energia- ja ilmastokokonaisuuksiin. Suomessa on useita muitakin seudullisia ja kansallisia sitoumuksia, kuten hankintaverkosto, Itämeri-verkosto, Seiska-verkosto (Seinäjoen alueen kuntien oma verkosto). Tutkimuksen aineistoa ja tuloksia käsitellessä on hyvä muistaa, että on olemassa muitakin verkostoja/sitoumuksia, joissa energiatehokkuus huomioidaan jossain määrin kuin
myös ilmastoasiat yleisestikin.

Kappale 5.1 on yleiskatsaus tutkimuksessa käsiteltävistä 14 sitoumuksesta. Tutkimuksessa sitoumukset jaotellaan kansallisiin ja kansainvälisiin. Kappaleessa 5.2 käydään läpi
edellä mainitut kansalliset sitoumukset ja kappaleessa 5.3 kansainväliset sitoumukset.

5.1 Katsaus olemassa olevista sitoumuksista
Kuntien energia- ja ilmastoverkostot ovat laajentuneet ja monimuotoistuneet viime vuosina
(Ympäristöministeriö, 2017b). Sitoumuksista verkostotyö tukee kunnissa oppimista ja
aloitteellisuutta kustannustehokkaiden päästövähennystoimien tunnistamiseksi. Erikokoiset ja -tyyppiset kunnat hyötyvät verkostoyhteistyöstä kukin omalla tavallaan. Kyseiset
kunnat myös kirittävät toisiaan ja sitoutuvat tavoitteisiin, toimiin ja tulosten seurantaan.
(Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2014)

Sitoumusten määrä on kasvanut runsaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sitoumusten nykytilannetta kuvataan kuvilla 8 ja 9 ja taulukolla 6. Sitoumusten moninainen
määrä hahmottuu kuvasta 8 ja sitoumusten määrän runsas kasvu taas kuvasta 9.
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Tutkimuksessa käsitellään 14 sitoumusta, joista kahdeksan on kansallista sitoumusta ja
kuusi kansainvälistä sitoumusta. Lisäksi tutkimuksessa mainitaan myös energia- ja ilmastostrategiat (kappale 5.2.1) sekä ympäristötilinpito (kappale 5.2.10), sillä ne linkittyvät
oleellisena osana energia- ja ilmastositoumuksiin sekä omalta osaltaan edistävät samoja
tavoitteita kuin tutkimuksessa käsiteltävät 14 sitoumustakin.

Kuva 8: Sitoumusten nykytilanne kunnissa. Kuvassa on esitetty yhteensä 14 kansallista ja kansainvälistä sitoumusta, joihin osa Suomen kunnista on sitoutunut. Sitoumuksen yhteydessä on ilmoitettu sitoumuksen nimi, sitoutuneiden kuntien kappalemäärä ja sitoumukseen sitoutuneiden
kuntien yhteenlaskettu asukasluku. Lisäksi on huomioitu kunnissa olevien energia- ja ilmastostrategioiden lukumäärä sekä kuntakohtaisten resurssiviisaustiekarttojen määrä.
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Kuva 9. Sitoumusten aloitusajankohdat vuosijanalla.

Taulukkoon 6 on koottu tutkimuksessa käsiteltävistä sitoumuksissa niin sanotut yleistiedot. Taulukossa sitoumukset on jaettu toiminta-alueen mukaan tasoihin (Tasot otsikkona), millä tarkoitetaan sitoumusten jaottelua kansallisiin, EU-maissa toimiviin ja
maailmanlaajuisiin (KV) sitoumuksiin. Tutkimuksen 14 sitoumuksesta kahdeksan (8) on
kansallista sitoumusta ja kuusi on kansainvälistä sitoumusta, joista kuusi (6) EU:ssa toimivia ja kaksi (2) maailmanlaajuisia sisältäen toiminta-alueenaan EU:kin.

Sitoumusten toimintaan liittyen taulukossa esitetään myös tiedot sitoumuksen aloitusajankohdasta vuosiluvun tarkkuudella, sitoumuksen substanssialueesta, mahdollisesta jäsenmaksusta, sitovasta tavoitteesta ja raportointivelvollisuudesta sekä koordinoivasta tahosta. Sen lisäksi sitoumuksen solmineet Suomen kunnat on merkitty asukasluvun mukaan
kuntakokoluokittain taulukkoon, millä osoitetaan kuntien jakautuneisuus koon mukaan sitoumuksittain.
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Taulukko 6. Tutkimuksessa käsiteltävien energia- ja ilmastositoumusten perustiedot. Taulukossa
esitetään sitoumuksen nimi (Sitoumus), toiminnan alueellinen ulottuvuus (Taso), itse sitoumukseen
toimintaan liittyvät tekijät (Toiminta) ja mukana olevien kuntien lukumäärä kuntakokoluokkajaottelulla.
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5.2 Kansalliset sitoumukset
Kappale käsittelee tutkimuksessa huomioidut kahdeksan kansallista sitoumusta ja näiden
lisäksi energia- ja ilmastostrategiat sekä ympäristötilinpidon.

5.2.1 Energia- ja ilmastostrategiat
Kuntaliiton vuonna 2015 tehdyn selvityksessä ”Kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilanne
2015” noin 125 kuntaa oli tehnyt energia- ja/tai ilmastostrategian. Kunnat, joilla on ilmastostrategia, ovat usein isoja kuntia. Kuitenkin kunta on voinut valita ohjaako kunnan ilmastotyötä ensisijaisesti maakunnallinen strategia, jolloin toteutustapoja on monia.
(Parviainen, J. 2015)

Kuntaliiton selvityksen mukaan niissä kunnissa, joissa on laadittu ilmastostrategia, on käytössä yksi ilmastostrategia, joka voi olla muukin kuin kunnan oma strategia. Selvityksessä
tuli ilmi, että osalla kunnissa on käytössä kaksi strategiaa, mikä useimmiten viittaa kunnan
omaan ilmastostrategiaan ja maakunnalliseen tai seudulliseen ilmastostrategiaan.
(Parviainen, J. 2015)

Kunnan strategisen suunnittelun avulla kunta ohjaa toimintaansa ja taloutta kokonaisuutena. Strategisen tavoitteiden asettaminen sisältää myös valintojen tekemisen sen suhteen,
miten kunnan käytössä olevat resurssit kohdistetaan. Vuonna 2015 voimaan tulleen kuntalain mukaan tavoitteena on, että kunta laatii yhden strategian (kuntalaki (410/2015)
37§). Lisäksi kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan niin, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa. (Parviainen, J. 2015)

Nykyisen kuntalain mukaan erilliset ilmastostrategiat on pyrittävä sisällyttämään kuntastrategian teemoihin. Tällöin entinen energia- ja/tai ilmastostrategia voi esimerkiksi toimia toimeenpano-ohjelman perustana. Mikäli kunnan strategiasta ei löydy kirjauksia ilmastotyöstä, mahdollisuudet sen tehokkaalle edistämiselle heikkenevät nykyisestä, sillä erillistä ilmastostrategia ei kuntalaissa suositella laadittavaksi. Jos kunta ei ole tehnyt erillistä ilmastostrategiaa, voi se laatia kuntastrategiatyön tueksi esimerkiksi ilmastopoliittisia linjauksia, jotka sisällytetään uuteen kuntastrategiaan. (Parviainen, J. 2015)
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Energia- ja/tai ilmastostrategian laatimisella on kuitenkin suuri potentiaalinen merkitys
kunnassa tehtävälle ilmastotyölle. Niissä kunnissa, joissa on tehty suunnitelmallinen ilmastostrategia, ilmastoasiat ovat edenneet pidemmälle kuin kunnissa, joissa ei ole tehty
strategiaa. (Parviainen, J. 2015)

5.2.2 Kuntien ilmastokampanja
Kuntaliitto käynnisti vuonna 1997 Kuntien ilmastokampanjan, joka kannustaa kuntia itsenäiseen ilmastotyöhön. Kuntien ilmastokampanja on matalan kynnyksen kampanja, jossa
on mukana 57 kuntaa ja yksi (1) kuntayhtymä. Kampanjassa kunnat saavat itse määritellä
tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kuntien ilmastokampanjassa on
tarkoitus edistää tietoutta kuntien oman toiminnan vaikutuksista ilmastomuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. (Kuntaliitto, 2017d). Kampanjaan liitytään liittymisasiakirjalla, jolla kunta sitoutuu viiteen toimenpiteeseen:
1. Kunnan kasvihuonekaasupäästöjen kartoittaminen ja tarvittavien sopeutumistoimenpiteiden arvioiminen
2. Kuntakohtaisten päästöjen vähentämistavoitteiden asettaminen ja tarkoituksenmukaisten sopeutussuunnitelmien määrittäminen
3. Päästöjen vähentämissuunnitelman tekeminen ja hyväksyttäminen kunnan valtuustossa
4. Suunnitelman toimeenpaneminen
5.

Suunnitelman etenemisen seuraaminen (Kuntaliitto, 2015)

Kuntien ilmastokampanjaan liittynyt kunta selvittää alueensa kasvihuonekaasupäästöt ja
tekee niistä kehitysennusteen sekä määrittää kuntakohtaisen päästöjen vähennystavoitteen. Lisäksi kunta voi tehdä ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumissuunnitelman. Kampanjan avulla kunta voi parantaa valmiuttaan tunnistaa paikallisia ratkaisuja ja
hankkia koulutusta ja työvälineitä. Kunnan päättäjiä kehotetaan sitoutumaan ilmastonsuojelutoimiin ja edistämään niitä. (Kuntaliitto, 2017d)

Kuntien ilmastokampanja edistää kampanjakuntien ilmastotyötä tarjoamalla ajankohtaista
tietoa sähköisellä ilmastolistalla (Kuntaliitto, 2017d). Lisäksi kampanja järjestää kaksi kertaa vuodessa kampanjatapaamisen ja joka toinen vuosi Kuntien ilmastokonferenssin.
Kuntien ilmastokampanjaa koordinoi Kuntaliitto (Luoma, K. 2011). Kampanja perustuu
maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n Cities for Climate Protection –kampanjaan,
joka toimii nykyään nimellä GreenClimateCities (Kuntaliitto, 2017d).
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5.2.3 Kunta-alan energiatehokkuussopimus
Kunta-alan energiatehokkuussopimus luokitellaan yhdeksi sitoumukseksi ja se on ensisijainen sitoumus energiatehokkuuden edistämiseksi ja EU:n asettamien energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi. Kunta-alan energiatehokkuussopimus käsitellään tutkimuksessa erikseen kappaleessa kuusi (6), minkä takia se vain mainitaan tässä yhteydessä.

5.2.4 Kohti hiilineutraalia kuntaa, Hinku-foorumi
Kohti hiilineutraalia kuntaa –hanke käynnistyi viidessä kunnassa vuonna 2008, minkä jälkeen uusia kuntia on liittynyt mukaan edelläkävijäkuntien joukkoon. Hinku-kunta statuksen
saaminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymisen ja hankkeen johtoryhmän myönteisen
päätöksen. (Hinku-foorumi, 2017a) Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETSiin)
liittyminen on yhtenä vaatimuksena Hinku-kunnan kriteereissä (Hinku-foorumi, 2017c).

Hinku-foorumin kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä
vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian
käyttöä. Lisäksi foorumin kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. (Hinku-foorumi, 2017a)
Hinku-foorumi on edelläkävijäkuntien ja –yritysten verkosto, johon uudet jäsenet ovat tervetulleita. Hinku-foorumissa on mukana 39 kuntaa, asukasluvultaan 725 200 asukasta,
mikä kattaa Suomen väliluvusta 13,2 prosenttia. (Luoma, K. 2011) Yritysjäsenet koostuvat
cleantech-alan yrityksistä (Hinku-foorumi, 2017b).

Hinku-foorumia koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE (Hinku-foorumi, 2017a).

5.2.5 Fisu (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkosto
Fisu-verkosto tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Kunta, alueen yritykset ja muut paikalliset toimijat toteuttavat yhteisen vision ja tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekarttatyössä tunnistetaan
uusia tekemisen tapoja ja yhteistoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on vahvistaa kuntaja aluetaloutta, edistää kestävää hyvinvointia ja luoda työpaikkoja. (FISU, 2017)
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Fisuun kuuluu 11 kuntaa: Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa. Verkoston koordinaattoreina toimivat Motiva ja
Suomen ympäristökeskus SYKE muodostaen Fisu-kuntia tukevan Fisu-palvelukeskuksen.
Fisu-verkoston toimintaa ohjaa neuvottelukunta, jossa on edustettuina Kuntaliitto, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Sitra, Tekes, Motiva ja SYKE sekä verkostokuntien edustajat. Neuvottelukunta päättää verkoston toiminnan kehittämisestä, hyväksyy uudet jäsenet hakemusten
perusteella ja tarpeen tullen päättää niiden erottamisesta. (FISU, 2017).

Fisu-verkoston toiminnassa käytetään kuntien resurssiviisauden kuvaamiseen kolmea indikaattoria: Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden, Materiaalihäviöt ja Ekologinen jalanjälki asukasta kohden. Indikaattorit toimivat toiminnan ja johtamisen apuvälineinä. Ne
kytkeytyvät ilmastomuutokseen, ekologiseen tuottokykyyn, materiaalien käyttöön ja kiertoon (kiertotalouteen) sekä alueen toiminnan kestävyyteen. (FISU, 2017).

Fisu-kunnat työstävät tiekartan resurssiviisauteen. Tiekartta koostuu viidestä kaistasta,
joiden toimenpiteet ja tavoitteet tukevat toisiaan. Yksi viidestä kaistasta on Energiantuotanto ja –toiminta, mikä sisältää myös energiatehokkuuden. Osana toimeenpanoa kukin
kunta nimeää resurssiviisauden kärkihankkeensa. Kuntien tekemisistä kohti päästötöntä
ja jätteetöntä yhdyskuntaa seurataan yhtenäisillä mittareilla ja vertailutiedoilla. Kuntien tiekartat täsmentyvät ja konkretisoituvat toiminnan edetessä kunkin kunnan omien tarpeiden
mukaisesti. (FISU, 2017).

5.2.6 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus – kuntien toimenpidesitoumukset
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yksi keskeinen keino toteuttaa Agenda2030
toimintaohjelmaa, sen periaatteita ja kaikkia 17:a tavoitetta Suomessa. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus toimii pitkän aikavälin tavoitekehikkona ja politiikka johdonmukaisen työvälineenä eri yhteiskunnallisten ja hallinnonalojen toimijoiden strategia- sekä ohjelmatyölle. Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on sisällyttää yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet ja periaatteet osaksi tulevia hallitusohjelmia, budjettivalmistelua
ja hallituksen tulevaisuustyötä. (Kestävän kehityksen toimikunta, 2016) Yhteiskuntasitoumuksia on tehty 701 kappaletta (tilanne 20.10.2017), joista kaupungit ovat tehneet
yhteensä 77 ja kunnat yhteensä 19 sitoumusta.
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Yhteiskuntasitoumustoiminnalla on kahdeksan tavoitetta, joissa kunnat ja energiatehokkuus ovat vahvassa roolissa kahdessa. Nämä kahdeksan tavoitetta ovat: Yhdenvertaiset
mahdollisuudet hyvinvointiin, Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta, Työtä kestävästi, Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, Hiilineutraali yhteiskunta, Resurssiviisas talous,
Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat ja Luontoa kunnioittava päätöksenteko.
Hiilineutraali yhteiskunta –tavoitteessa energiatehokkuus on keskeinen toimenpide. Tavoitteessa on tarkoitus toteuttaa kansallista tiekarttaa ja Pariisin ilmastosopimusta. Keskeisiä keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattaminen, vähäpäästöisten talouden
sektoreiden kehittäminen sekä ilmastomyönteisten palveluiden ja tuotteiden tuottaminen
ja vienti. (Kestävä kehitys, 2017b)

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa organisaatiot, yritykset ja yksityishenkilöt
voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia, ideoita kestävän kehityksen toteuttamiseen ja haastaa toimijoita mukaan. Mitattava ja tavoitteellinen toimenpidesitoumus
on hyvä työkalu muun muassa yrityksen ja yhteisön oman toiminnan kehittämisessä.

Toimenpidesitoumus sisältää tavoitteet, aikataulun ja mittarit, jotka sitoumuksen laatijan
tulee itse asettaa. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli
sekä seuraavat että tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen indikaattoreina toimii sama indikaattorikokoelma kuin Suomen kestävän kehityksen seurannassa. Nämä indikaattorit muodostuvat
seuraavista kokonaisuuksista: Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, Osallistuvien
kansalaisten yhteiskunta, Työtä kestävästi, Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, Hiilineutraali yhteiskunta, Resurssiviisas talous, Kestävät elämäntavat sekä Luontoa kunnioittava päätöksenteko. Energia-asiat esiintyvät näistä Hiilineutraali yhteiskunta ja Resurssiviisaustalous –kokonaisuuksissa. (Tilastokeskus, 2017a)

5.2.7 CIRCWASTE – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat
Kiertotalouden edelläkävijäkuntaverkoston, CIRCWASTEn, toiminta käynnistyi loppuvuodesta 2017. Verkostoon valittiin avoimella haulla kymmenen edelläkävijäkuntaa: Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa.
(CIRCWASTE, 2018)
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Edelläkävijäkuntaverkoston tavoitteena on toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää
vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Lisäksi kunnat edistävät itse valitsemillaan
keinoilla alueensa kiertotaloutta. Ne käynnistävät uutta liiketoimintaa, aktivoivat alueensa
asukkaita ja rakentavat uutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. (CIRCWASTE, 2018)

Verkostoa koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE, joka toimii myös verkoston palvelukeskuksena. Palvelukeskus tarjoaa edelläkävijäkunnille asiantuntijatukea kunnan kiertotalouden tiekartan laatimiseen, tietoa kiertotalouden työkaluista ja hyvistä käytännöistä, kullekin kunnalle tuotetaan kiertotalouden avainindikaattorit ja niiden seuranta kahden vuoden välein, vaikuttavuusarvioinnin toteutetuista toimenpiteistä koulutustilaisuuksia paikallisille toimijoille, verkostoitumismahdollisuuksia sekä julkisuutta kiertotalouden toimenpiteille. (CIRCWASTE, 2017)
Kiertotalouden edelläkävijäkuntaverkosto on osa seitsenvuotista ”CIRCWASTE – Kohti
kiertotaloutta” EU LIFE IP -hanketta, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hankkeen tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. CIRCWASTE on 20
kumppanin ja 10 osarahoittajan kokonaisuus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. (CIRCWASTE, 2018)

5.2.8 Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto
Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto aloitti työskentelyn vuonna 2011 Sitran aloitteesta. Se
sisältyi alkujaan ERA 17 (Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017) ohjelmaan.
Verkostoon kuuluvat kuusi Suomen suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere,
Turku ja Vantaa. Verkoston kaupungit ovat liittyneet Covenant of Mayors -sitoumukseen,
joka tähtää muun muassa energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen. (ERA17, 2018)

Kaupunkien kaupunginjohtajat kokoontuvat kerran vuodessa ilmastoverkoston kokoukseen (ERA17, 2018). Verkoston tavoitteena on profiloida Suomen kuntia kansainvälisiksi
edelläkävijöiksi esimerkiksi hiilivapaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen, puurakentamisen
sekä puhtaiden teknologioiden aloilla. Tiedonvaihto kaupunkien välillä ja erilaisten aloitteiden tekeminen ovat osa verkoston toimintaa. (Kuntaliitto, 2018b)
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Viimeisimmässä verkoston kokouksessa joulukuussa 2017 kaupunginjohtajat päättivät
toteuttaa kaksi uutta ilmastoaloitetta: kaupungit sitoutuvat kehittämään energiatietojärjestelmiään. Aloitteen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja luoda ilmastohaasteen
ratkaisuun myös uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi kaupungit päättivät myös lisätä kaupunkien puurakentamista. (Helsingin kaupunki, 2018)

Merkittävimmät kaupunginjohtajien ilmastoverkoston tulokset ovat ilmastotekojen yhteinen
edistäminen kuuden suurimman kaupungin kesken ja päästötavoitteiden tiukentaminen.
(ERA17, 2018)

5.2.9 Smart & Clean -yhteistyöhanke
Smart&Clean -säätiö on määräaikainen 2016-2021 (Sitra, 2017a). Smart&Clean -säätiön
toiminta muodostuu pääkaupunkiseudun kaupungeista Helsingistä, Espoosta ja Vantaasta
sekä Lahdesta ja Uudenmaan liitosta. Säätiöllä on hallitus ja hallitusneuvosto. Lisäksi säätiön toimintaa tukevat useat yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset ja ministeriöt sekä valtakunnalliset toimijat. (Smart&Clean, 2018a)

Säätiön tehtävänä on vauhdittaa muutosta Helsingin seudulla siten, että pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat vuonna 2021 maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille.
Smart&Clean -säätiön toiminnan tärkein voimavara on yhteisö. Toiminnassa mukana olevat toimijat tekevät Helsingin seudusta maailman parhaan testialueen älykkäille ja puhtaille ratkaisuille. Lopullinen tavoite on, että yhteisö kehittää itse itseään tehden yhdessä
merkittävät muutosteot ja näin saaden aikaan pysyviä muutoksia kaupungeissa sen jälkeen, kun säätiön toiminta on päättynyt vuonna 2021. (Smart&Clean, 2018b)

Säätiö perustettiin Smart&Clean -hankkeen (2014-2016) seurauksena. Hankkeen tarkoituksena oli muodostaa kokonaisuus, jossa pääkaupunkiseudusta rakennetaan kansainvälisesti merkittävä älykkäiden ja ekologisten ratkaisujen esimerkkialue. Tavoitteena oli, että
vuoteen 2021 mennessä pääkaupunkiseutu on näyteikkuna ja testialusta suomalaisten ja
kansainvälisten yritysten liiketoiminnan parhaille palveluille ja tuotteille. Tarkoituksena
näillä palveluilla ja tuotteilla on esittää, miten digitalisaation ja kiertotalouden luomien
mahdollisuuksien avulla vähennetään päästöjä, luodaan viihtyisä elinympäristö ja sujuvoitetaan arkea. (Smart&Clean, 2018b)
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Hankkeessa luotiin kehys pääkaupunkiseudun kaupunkien, yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistoiminnalle, mitä toteuttamaan muodostettiin Smart&Clean -säätiö. Säätiön
kärkiteemoja ovat energia, liikenne ja liikkuminen, rakentaminen, jäte ja vesi sekä kuluttajien cleantech. Näiden kaikkien kärkiteemojen läpileikkaaviksi hahmotettiin digitalisaatio ja
kiertotalous. (Smart&Clean, 2018b) Säätiön yhtenä käytännön tavoitteena on luoda ja
käynnistää kärkiteemojen sisältökokonaisuuksista 20-30 toteutettavaa projektia ja koota
niitä yhteisen viestinnällisen sateenvarjon alle. (Smart&Clean, 2018a)

5.2.10

Ympäristötilinpito

Ympäristötilinpito on systemaattinen kuvaus talouden ja ympäristön välisestä suhteesta.
Ympäristötilinpitoa voi hyödyntää ympäristö- ja talouspolitiikassa, ympäristön ja makrotaloudellisen kehityksen vertailussa sekä ympäristötutkimuksessa. Lisäksi sitä voi käyttää
kestävän kehityksen indikaattoreiden lähteenä. Ympäristötilinpidon indikaattoreina ovat
energia ja luonnonvarat. (Tilastokeskus, 2017d)

Yhtenäinen ja johdonmukainen tilastollinen kuvaus ympäristön ja talouden vuorovaikutuksesta on välttämätön yhteisöjen kestävyyden määrittelyssä. Integroitu ympäristön ja kansantalouden tilinpito SEEA on kansainvälisten yhteisöjen ja järjestöjen (YK, Euroopan
komissio, IMF, OECD ja Maailmanpankki) työn tuloksena syntynyt tilinpitojärjestelmä. Se
käsittää yhtenäisin käsittein, luokituksin ja sisällöin tietoa talouden ja ympäristön vuorovaikutuksesta sekä määrittää sille kestävän tason sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti.
(Tilastokeskus, 2017e)

5.3 Kansainväliset sitoumukset
Kappaleessa käydään lävitse tutkimuksessa huomioidut kuusi kansainvälistä sitoumusta.

5.3.1 Covenant of Mayors for Climate and Energy
Euroopan komissio käynnisti vuonna 2008 kaupunginjohtajien sopimuksen paikallisviranomaisten kestävän energiapolitiikan eteen tehtävän työn tukemiseksi ja hyväksymiseksi.
Kaupunginjohtajien sopimuksen käynnistyminen pohjautui Ilmasto- ja energiapaketin 2020
hyväksymiseen ja sen toimeenpanemiseen. (Covenant of Mayors, 2017a)
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Kaupunginjohtajien sopimus on alhaalta ylöspäin etenevä toimintatapa, joka on onnistunut
saamaan runsaasti paikallis- ja alueviranomaisia mukaan toteuttamaan toimenpiteitä ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.

Vuonna 2014 käynnistettiin kaupunginjohtajien sopeutumisaloite, joka perustuu samaan
hallintomalliin kuin kaupunginjohtajien sopimus. Sen tarkoituksena on kannustaa kaupunkeja poliittisiin sitoumuksiin ja toimiin ilmastomuutoksen ennakoimiseksi ja hillitsemiseksi.
Vuonna 2015 nämä kaksi aloitetta (kaupunginjohtajien sopimus ja kaupunginjohtajien sopeutumisaloite) yhdistettiin yhtenäiseksi kaupungin johtajien energia- ja ilmastosopimukseksi, jossa otettiin käyttöön Euroopan Unionin vuoden 2030 tavoitteet ja laajempi lähestymistapa ilmastomuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. (Covenant of
Mayors, 2017a)

Euroopan komissio julkaisi 15.10.2017 uuden kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen, jonka kolme pilaria ovat: hillitseminen, sopeutuminen sekä kestävä, kohtuuhintainen ja varma energia. (Covenant of Mayors, 2017a)

Kaupunginjohtajien sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat samaan visioon vuodesta 2050:
vauhdittaa vähähiilisyyttä alueillaan, vahvistaa kapasiteettia ilmastomuutoksen vaikutuksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen sekä tarjota kestävä, turvattu ja kohtuuhintainen
energia kansalaisilleen. (Covenant of Mayors, 2017a)

Sopimuksen allekirjoittaneet tahot sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 40
prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tahot lupautuvat tekemään päästötaseen peruskartoituksen ja arvioimaan sekä ilmastonmuutosriskin että riskialttiuden. Ne sitoutuvat
myös toimittamaan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) kahden
vuoden kuluessa kaupungin, käytännössä kunnan valtuuston, päätöksestä. Sopeutumisstrategian tulee olla osa SECAP –suunnitelmaa. Lisäksi allekirjoittajataho sitoutuu raportoimaan toteutuksen etenemisestä joka toinen vuosi. (Covenant of Mayors, 2017a)

Nykyisellään kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimustoiminnassa on mukana yli
7000 alue- ja paikallisviranomaista yli 57 maasta (Covenant of Mayors, 2017b). Suomesta
sopimuksessa on mukana 11 kaupunkia, Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Lahti,
Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa sekä yksi maakunta: Kainuun
alue. Näistä kolme (Jyväskylä, Lappeenranta ja Oulu) on tehnyt kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelman (SECAP) vuoteen 2030 asti. Muut kaupungit ovat teh58

neet kestävän energian toimenpidesuunnitelman (SEAP) vuoteen 2020 asti. (Covenant of
Mayors, 2017c)

Vuonna 2016 kaupunginjohtajien sopimustoimintaa päätettiin laajentaa maailmalle. Pariisin ilmastokokouksen aikana vahvistettiin kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja
energia-aloitteen maantieteellinen laajentuminen sekä uudet perustettavat aluetoimistot
Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan, Japaniin, Intiaan, Kiinaan ja Kaakkois-Aasiaan. (Covenant of Mayors, 2017b)

Suomessa paikallishallinnon yhteistyöorganisaatiot, kuten energiatoimistot ja maakuntaliitot, voivat myös allekirjoittaa sitoumuksen ja ryhtyä alueellisiksi tukiorganisaatioiksi. Näiden odotetaan tukevan kuntia esimerkiksi tarjoamalla työkaluja, kontakteja ja tietoa ilmasto- sekä energiakysymyksistä. Tukiorganisaationa Suomessa toimivat Kuntaliitto ja kaupunginjohtajien ilmastoverkosto. (Kuntaliitto, 2017a)

5.3.2 ICLEI
ICLEI – Local Governments for Sustainability on johtava kansainvälinen verkosto, jossa
on yli 1500 kaupunkia, kuntaa ja aluetta sitoutuneena rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Se perustettiin vuonna 1990. Verkoston jäseninä ovat kaupungit, kunnat ja alueet yli 86
maasta ympäri maailmaa. ICLEI, alun perin International Council for Local Environment
Initiatives muokkaantui vuonna 2003 muotoon ICLEI – Local Governments for Sustainability. Muutoksen oli tarkoitus kuvata laajemmin toiminnan kohdentumista kestävyyteen, ei
vain ympäristönäkökulmiin. (ICLEI, 2017a)

ICLEI tarjoaa teknillistä konsultointia, koulutusta, tiedottamista vahvistaakseen alueellisten
toimijoiden kestävän kehityksen toimia paikallisella tasolla. Verkostona ICLEI tarjoaa paikallisille toimijoille mahdollisuuden tiedon jakamiseen, paikallishallinnon tukemiseen ja
kestävän kehityksen toteuttamiseen paikallistasolla. Ydin toimintamuoto on paikallisen
toiminnan ja aktiivisuuden tukeminen, jolla mahdollistetaan tehokas ja kustannustehokas
tapa saavuttaa paikalliset, kansalliset ja kansainväliset kestävyystavoitteet. (ICLEI, 2017a)

ICLEI on kansainvälinen organisaatio, joka toimii yli 86 maassa. Verkoston sihteeristö
toimii Saksassa ja sillä on 17 toimistoa ympäri maailmaa. ICLEI:n ohjelmat ja projektit
vaihtelevat alueittain. Niiden sisältö muotoutuu paikallisten toimijoiden tarpeesta. (51)
Verkoston jäseninä Suomesta ovat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kuopio,
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Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Oulu, Pori, Riihimäki, Tampere, Turku ja Vantaa.
(ICLEI, 2017b)

5.3.3 EUROCITIES
EUROCITIES-verkosto koostuu 39 Euroopan maasta, sisältäen 135 Euroopan suurinta
kaupunkia, yli 45 kumppanikaupunkia, jotka yhdessä kattavat yli 130 miljoona asukasta.
Verkoston perusti kuuden suuren kaupungin (Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon,
Milan ja Rotterdam) kaupunginjohtajat vuonna 1986. (EUROCITIES, 2017a) Täysimääräisinä jäseninä Suomesta ovat Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa ja Sipoo yhteistyöjäsenenä. (EUROCITIES, 2017c)

EUROCITIES-verkoston toiminta sisältää kuusi teemallista foorumia, laajan joukon työryhmiä, projekteja, aktiviteetteja ja tapahtumia. Verkosto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tiedon jakamiselle ja kokemusten vaihdolle. (EUROCITIES, 2017a)

EUROCITIES toimii ja vaikuttaa EU:n toimijatahoihin yhteisissä asioissa vaikuttaen eurooppalaisten jokapäiväiseen arkeen. (EUROCITIES, 2017a)

Verkoston tavoite on vahvistaa paikallishallinnon roolia laaja-alaisessa hallinnollisessa rakenteessa. Tarkoituksena on vaikuttaa Brysselin sidosryhmiin ja viime kädessä EU:n lainsäädäntöön mahdollistamalla kaupunkien toiminnalle vahvemman roolin ja toiminnan strategisten haasteiden edessä. (EUROCITIES, 2017a)

Verkoston strategia 2014-2020 ohjaa toimintaa läheisesti EU:n tason kehityslinjojen kanssa samaan suuntaan. Lisäksi se tukee verkoston viiden pääalueen toimintaa, mikä on linjassa EU:n strategisten päätavoitteiden kanssa. (EUROCITIES, 2017a)

Ympäristöfoorumi tukee kaupunkeja edistämään kestävän kehityksen periaatteita jakamalla tietoa ja tarjoamalla asiantuntijuutta (EUROCITIES, 2017b). Ilmanlaatu, ilmastonmuutos ja energiatehokkuus -työryhmässä keskitytään teeman asiakokonaisuuksien ja
niiden huomioimiseen Euroopan kaupungeissa (EUROCITIES, 2017d).

5.3.4 Energy Cities
Energy Cities -verkosto on vuonna 1990 perustettu eurooppalainen yhdistys, joka toimii
30 maassa, pääosin Euroopassa ja kattaa yli 1000 kuntaa tai kaupunkia (EnergyCities,
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2017a). Jäseninä Suomesta ovat Helsinki ja Tampere (EnergyCities, 2017b). Verkoston
päämajat sijaitsevat Brysselissä (Belgiassa) ja Besanconissa (Ranskassa). Energy Cities
-verkoston toimintaa ohjaa johtoryhmä, joka koostuu 11 Euroopan kaupungista. Vetovastuussa verkoston toiminnasta vuosina 2017-2020 on Heidelbergin kaupunki Saksasta.
(EnergyCities, 2017a) Kaupungin tai kunnan verkostoon liittymisen vahvistaa kaupunginjohtaja tai kaupungin valtuusto (EnergyCities, 2017c).

Verkoston päätavoitteina on vahvistaa roolia ja osaamista kestävän energian saralla sekä
edistää ja vaikuttaa politiikkaan kuin myös tehdä ehdotuksia EU:n sisäisissä energiaan,
ympäristönsuojeluun ja aluepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. (EnergyCities, 2017a)

Verkoston visio keskittyy energiamurroksen vauhdittamiseen kolmella kokonaisuudella:
democracy, devolution and divest. (EnergyCities, 2017b)

Verkoston jäsenyys on maksullista; vuosittainen jäsenmaksu, joka perustuu sekä kunnan
asukaslukuun että liittymisajankohtaan ja liittyneen maan EU-jäsenyyteen/ ei EUjäsenyyteen. Vuosittainen jäsenmaksu vaihtelee 625 eurosta aina 5000 euroon. (EnergyCities, 2017c)

5.3.5 UBC – Union of the Baltic Cities
UBC (Union of the Baltic Cities) on Itämeren maiden Euroopan johtava kaupunkien liitto,
joka on perustettu vuonna 1991. Verkostoon kuuluu noin 100 kaupunkia Itämerta ympäröivistä maista: Suomesta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Puolasta,
Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. UBC:n tavoitteena on osaamisen jakamisen, verkostojen ja kehittämishankkeiden kautta ylläpitää ja kehittää turvallisia ja älykkäitä, kestävälle
kehitykselle perustuvia Itämeren alueen kaupunkeja. (UBC, 2018)

Verkostossa on mukana 12 kaupunkia Suomesta: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kemi, Kotka, Lahti, Maarianhamina, Pori, Porvoo, Tampere, Turku ja Vaasa. (UBC, 2018)

Verkostoa koordinoi UBC:n organisaatio, jonka työn käytännössä toteuttaa sihteeristö.
Verkosto koostuu seitsemästä komissiosta, joiden ympärillä verkoston toimintaa toteutetaan. Komissiot ovat Cultural Cities, Inclusive and Healthy Cities, Planning Cities, Safe
Cities, Smart and Prospering Cities, Sustainable Cities, ja Youthful Cities. (UBC, 2018).
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5.3.6 Climate – KIC
Climate-KIC on Euroopan suurin ilmastonmuutokseen keskittyvä julkisen ja yksityisen
sektorin välinen kumppanuusohjelma. Verkosto perustettiin vuonna 2010 yhdeksi Euroopan unionin Teknologiainstituutin (EIT) osaamis- ja innovaatioyhteisöksi. (Kuntaliitto,
2018a)

Climate-KIC -verkoston tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja kasvattaa yhteiskunnan
hyvinvointia ja menestystä uusia innovaatioita kehittämällä. Verkostossa tavoitellaan vähähiilisyyttä ja huomioidaan ilmastonmuutoksen sopeutumistarpeet. (Kuntaliitto, 2018a)

Verkoston osapuolia ovat esimerkiksi julkishallinnon, tutkimuslaitosten, kuntien, yritysmaailman ja oppilaitosten edustajat (Kuntaliitto, 2018a). Verkostossa on mukana Suomesta
Helsingin kaupunki, Uudenmaanliitto, Forum Virium Helsinki, Helsingin Yliopisto ja Aaltoyliopisto (Klimate KIC, 2018).
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6 KUNTA-ALAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS
Kappaleessa käsitellään yleisellä tasolla energiatehokkuussopimusten tausta ja toimintamuoto koko sopimustoiminnan ajalta, vuodesta 1997 alkaen. Kappale 6.1 taustoittaa kokonaiskuvan energiatehokkuussopimustoiminnasta. Kappaleessa 6.2 käydään tarkemmin
läpi kunta-alan energiatehokkuussopimus; sen sisältö, toimintamuoto, tavoitteet ja saavutettuja tuloksia.

6.1 Energiatehokkuussopimukset
Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset on merkittävä keino saavuttaa Euroopan
unionin energiatehokkuusdirektiivin (EED:n) mukaiset energiankäytön tehostamistavoitteet. (Energiatehokkuussopimukset 2017-2025)

Energiatehokkuussopimustoiminta on ollut kustannustehokas ja keskeinen keino energiapolitiikan toimeenpanossa (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016). Sopimukset kattavat yli puolet energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan mukaisesta Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta kaudella 2014-2020. Lisäksi energiatehokkuussopimustoiminta tukee direktiivin
muidenkin artiklojen asetettujen velvoitteiden toteutusta kuin myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) toimeenpanoa. (Energiatehokkuussopimukset 2017-2025)

Energiatehokkuussopimuksilla saavutetut energiansäästöt tukevat Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansallisten tavoitteiden toteutumista uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Energian tehokkaalla käytöllä edistetään myös Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Lisäksi se mahdollistaa markkinoiden avaamisen puhtaan teknologian ratkaisuille ja vihreälle kasvulle. (Energiatehokkuussopimukset 20172025)

Suomessa energiatehokkuutta ja energiansäästöä on edistetty valtion ja toimialojen välisillä sopimuksilla jo 1990-luvulta alkaen. Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimusmenettely toimii ja tuottaa tulosta vain harvoissa Euroopan maissa, joista Suomi on yksi. (Energiatehokkuussopimukset 2017-2025)

Ensimmäiset vapaaehtoiset energiansäästösopimukset solmittiin Suomessa jo 1990-luvun
alussa. Varsinaisesti toiminta laajeni vuonna 1997, kun energiansäästöohjelmaa päivitet63

täessä elinkeinoelämämme keskeiset toimialajärjestöt päättivät sitoutua energiansäästösopimuksiin. (Kauppa- ja teollisuusministeriö; Motiva Oy, 2006)

Energiatehokkuussopimustoiminta on solmittu aina useamman vuoden kestävälle sopimuskaudelle. Ensimmäinen sopimuskausi solmittiin vuosille 1997-2007; tällöin sopimus
kulki nimellä energiansäästösopimus. Seuraava kausi jatkui vuosina 2008-2016; nimi
muutettiin energiatehokkuussopimukseksi, jossa kunta-alan energiatehokkuussopimus oli
jaettu kahdeksi eri sopimukseksi: kunta-alan energiatehokkuusohjelmaksi (KEO) ja kuntaalan energiatehokkuussopimukseksi (KETS). (Kauppa- ja teollisuusministeriö; Motiva Oy,
2006) Kolmas kausi käynnistyi vuonna 2017, ja se jatkuu aina vuoteen 2025.

Energiatehokkuussopimusten kokonaisuutta sopimuskausittain kuvataan taulukossa 7.
Taulukossa esitetään sopimuskausi, sopimuskauden ajankohta (vuodet), sopimusnimike
(lyhennettynä), sopimuksessa mukana olleet toimialat ja kunkin toimialan vastuuministeriö. Taulukko antaa kokonaiskuvauksen energiatehokkuussopimuksen laaja-alaisuudesta
ja kehittymisestä aina nykyhetkeen asti.
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Taulukko 7. Energiatehokkuussopimustoiminnan kokonaisuus kausittain, tässä tutkimuksessa
koostettu. (Kauppa- ja teollisuusministeriö; Motiva Oy, 2006)
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Sopimustoiminnassa saatujen hyvien tulosten (kuva 10) ansiosta vapaaehtoista linjaa jatkettiin Suomessa vuonna 2017 käynnistyneellä kaudella. Lähtökohta on, että sopimustoi65

minta täyttää asetetut tavoitteet energiankäytön tehostumisesta ja jatkuu kattavana. Tämä
tarkoittaa, että sopimuksiin liittyy käynnistyneen sopimuskauden alusta alkaen kattava
määrä kuntia ja yrityksiä, jotka toimeenpanevat aktiivisesti energiatehokkuustoimia.
(Energiatehokkuussopimukset 2017-2025)

Kuva 10. Energiatehokkuussopimuskauden 2008-2016 kootut tulokset. (Energiatehokkuussopimukset 2008-2016, 2018c)

Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on ohjata yhteisöjä ja yrityksiä jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Sopimukseen liittyneet toimijat asettavat määrällisen
energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä sen saavuttamiseksi.
(Energiatehokkuussopimukset 2017-2025)

Valtio antaa tukea energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon sekä tapauskohtaisen
harkinnan perusteella sopimuksiin liittyneiden kuntien ja yritysten energiatehokkuusinvestointeihin kuin myös muiden kuin suurten yritysten energiakatselmuksiin. (Energiatehokkuussopimukset 2017-2025)

Energiatehokkuussopimukseen liittyneet raportoivat vuosittain seurantajärjestelmään sekä
tehdyistä energiatehokkuustoimenpiteistä että muista energiatehokkuuden parantamista
tavoittelevasta toiminnasta. Suomi raportoi vuosittain EU:lle energiansäästön toteutumisesta. Näin ollen jokaisella toteutetulla ja raportoidulla energiankäytön tehostamistoimella
on merkitystä. (Energiatehokkuussopimukset 2017-2025)
66

Energiatehokkuussopimus on keskeinen osa energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU)
seitsemän (7) artiklan sitovan kansallisen energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa.
Lisäksi sopimuksella on merkittävä rooli energiatehokkuusdirektiivin kolmannen (3) artiklan ohjeellisen kansallisen energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa. Suomen energiatehokkuusdirektiivin 7 artiklan mukainen sitova kumulatiivinen energiansäästötavoite
on 49 TWh, kun kaudella 2014-2020 ja kolmannen (3) artiklan mukainen ohjeellinen energiatehokkuustavoite on loppuenergiankulutuksen absoluuttinen taso 310 TWh ja sitä vastaava primäärienergiakulutuksen taso 417 TWh vuonna 2020. (Työ- ja elinkeinoministeriö,
2016)

Energiatehokkuussopimuksista vastaa Energiavirasto, jonka toimeksiannosta Motiva Oy
koordinoi energiatehokkuussopimustoimintaa, tukee toimijoita sopimuksen käytäntöön
viennissä ja vastaa sen raportoinnista sekä valtakunnallisesta viestinnästä.

6.2 Kunta-alan energiatehokkuussopimus
Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton keskinäinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kuntaalalla. (Energiatehokkuussopimukset 2017-2025)

Sopimusta muokattiin kolmannelle kaudelle 2017-2025 niin, että kunta-alalla on vain yksi
sopimus. Tämän solmivat kaikki mukaan liittyvät kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät. Kahdella aikaisemmalla sopimuskaudella sopimuksia oli kaksi: kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) suuremmille kaupungeille, kunnille ja kuntayhtymille, ja kunta-alan energiatehokkuusohjelma (KEO) taas pienemmille kaupungeille, kunnille ja kuntayhtymille.
(Kauppa- ja teollisuusministeriö; Motiva Oy, 2006)

Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät allekirjoittavat liittyjäkohtaisen energiatehokkuussopimuksen, jolla ne sitoutuvat kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. (Energiatehokkuussopimukset 2017-2025)

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa kunta, kaupunki tai kuntayhtymä sitoutuu sopimuksen tavoitteisiin, joista tarkemmin kappaleessa 6.2.1 Tavoitteet. Sopimuksen kohderyhmiin kuuluvat omistetut, vuokratut ja vuokralle annetut rakennukset, katu- ja muu ulko67

valaistus, vesi- ja jätehuolto, joukkoliikenne sekä omat kuljetukset ja työkoneet. Sopimus
velvoittaa liittyjää sopimuksen mukaisen toiminnan organisointiin; valitsemaan sopimuksen vastuuhenkilön ja yhdyshenkilön, tekemään vuoden sisällä liittymisestä toimintasuunnitelman, jota päivittää tarpeen tullen sopimuskauden aikana. Lisäksi kunta-alan energiatehokkuussopimus sisältää myös toimenpiteitä kunnassa tehtäville julkisille hankinnoille,
energiatehokkuuden huomioon ottamisen suunnittelun ohjauksessa, energiakatselmusten
ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttamisen, säästötakuun ja/tai muiden rahoitusmenettelyjen käytön investointien toteutuksessa, kulutusseurannan organisoinnin ja
sen hyödyntämisen, koulutus- ja tiedotustoiminnan toteuttamisen, uusiutuviin energialähteisiin kannustamisen, alueellisen yhteistyön ja koordinaation lisäämisen sekä sopimuksen mukaisen toiminnan raportoinnin. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016).

6.2.1 Kunta-alan sopimustoiminnan tavoitteet
Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on varmistaa, että kansallisesti asetetut ja energiatehokkuusdirektiivin mukaiset energiansäästötavoitteet saadaan saavutettua energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanokaudella. Lisäksi sopimuksen tavoitteena on
myös vaikuttaa EU:n vuoden 2030 energiatehokkuustavoitteen saavuttamisessa. Kuntaalan energiatehokkuussopimustoiminta tukee useiden muiden energiatehokkuusdirektiivissä asetettujen velvoitteiden toimeenpanoa. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016)

Näitä on muun muassa rakennusten energiatehokkuus (4 ja 5 artiklat), energiakatselmukset (8 artikla), julkisten hankintojen energiatehokkuus (6 ja 19 artiklat), viestintä (12 ja 17
artiklat) sekä energiantuotanto ja –jakelua (14 ja 15 artiklat) (Työ- ja elinkeinoministeriö,
2016). Sopimustoiminnan tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa kaupunkien,
kuntien ja kuntayhtymien omasta ja niiden hallinnassa olevasta energiankäytöstä energiatehokkuussopimustoiminnan piiriin. Vuonna 2017 käynnistyneen kauden tavoitteena asukasluvulla mitattu kattavuustavoite on 1.1.2017 vähintään 50 prosenttia ja 31.12.2018
mennessä vähintään 75 prosenttia. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016)

Sopimuksen tavoitteena on myös saada julkinen sektori toimimaan esimerkkinä energiatehokkuuden ja energialähteiden käytön edistämisessä levittämällä alueen toimijoille ja
asukkaille aktiivisesti tietoa energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista kuin myös niiden tuloksista. Tällä myötävaikutetaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2016)
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6.2.2 Kunta-alan sopimustoiminnan tulokset
Energiansäästösopimusten kattavuus vuoden 2005 lopussa oli 58 % kuntien julkisesta
rakennuskannasta (Kauppa- ja teollisuusministeriö; Motiva Oy, 2006). Sopimuskaudella
2008-2016 kunta-alalla saavutettiin energiansäästöä vuosittain 450 GWh, kustannussäästöjä vuosittain 34 milj. euroa sekä hiilidioksidipäästöt (CO2-päästöt) vähenivät vuosittain
140 tonnia. Säästöinvestointitukia myönnettiin kunta-alan sopimuksen liittyjille vuosien
2008-2016 aikana yhteensä 217 hankkeelle ja kokonaistuen suuruus oli 159 milj. euroa
(kuva 11). (Energiatehokkuussopimukset 2008-2016, 2018a)

Kuva 3. Kunta-alan energiatehokkuussopimuskauden 2008-2016 saavutukset. (Energiatehokkuussopimukset 2008-2016.2018c)

Kuva 11. Kunta-alan energiatehokkuussopimuskauden 2008-2016 saavutukset. (Energiatehokkuussopimukset 2008-2016, 2018c)
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7 TUTKIMUSTULOKSET
Tutkimustulokset -kappaleessa esitetään tutkimusongelmittain saadut tulokset. Kappaleessa 7.1 Sitoumukset käsitellään sitoumusten nykytilannetta niin sitoumusten keskinäisten rajapintojen, hyötyjen, haasteiden kautta kuin sitoumusten tarkasteluna kuntatyypeittäin. Kappaleessa 7.2 Kunta-alan energiatehokkuus käydään läpi esiin nousseet keskeiset
tulokset sopimusten hyödyistä, haasteista ja vaikuttavuudesta.

7.1 Sitoumukset
Kappaleessa 7.1 käsitellään kirjallisuuskatsauksen perusteella sitoumusten keskinäiset
rajapinnat sekä teemahaastatteluissa esiin nousseet keskeiset tutkimustulokset sitoumusten hyödyistä ja haasteista. Lisäksi tuloksissa esitetään keskinäinen tarkastelu huomioiden kuntakokoluokat ja sitoumusten aktiivisuus perustuen tutkimustuloksiin.

7.1.1 Sitoumusten keskinäiset rajapinnat
Kappaleessa ilmoitetut tiedot sitoumuksista pohjautuvat tutkittuun tietoon; kirjallisuusselvitykseen, olemassa oleviin aineistoihin, verkkosivustojen tietoihin ja sitoumuksia koordinoivien tahojen kanssa käytyihin keskusteluihin. Tutkimuksessa ilmoitetut lukemat sitoumuksissa mukana olevista kunnista kuvastaa tilannetta keväältä 2018.

Suomen kunnista 38 prosenttia on sitoutunut kunnan johdon päätöksellä mukaan yhteen
tai useampaan energia- ja ilmastositoumukseen (kuva 12). Vuonna 2018 Suomen kuntia
on yhteensä 311 kappaletta, jolloin sitoumuksen solmineiden kuntien määrä vastaa 118
kuntaa. Tämä tarkoittaa, että loput 62 prosenttia (193 kuntaa) eivät ole sitoutuneet energia- ja ilmastositoumuksiin. Lukemassa on huomioitu kaikki tutkimuksessa mukana olevat
14 energia- ja ilmastositoumusta (käsitelty tutkimuksen kappaleessa 5).
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Sitoumuksen solmineet kunnat (%)

0 sitoumusta/kunta

38 %
62 %

1 tai useampi sitoumus
/kunta

Kuva 12. Kuva ilmaisee kuntien tilanteen sen osalta, kuinka moni Suomen 311 kunnasta on sitoutunut toimimaan yhdessä tai useammassa ilmastositoumuksessa.

Suomen kunnissa, jotka ovat solmineet yhden tai useamman sitoumuksen, elää 80 prosenttia Suomen väestöstä (kuva 13). Tilanne osoittaa sen, että suurin osa sitoumuksen
tehneistä kunnista on suuria kuntia, sillä kuntien määrään peilaten 62 prosenttia Suomen
kunnista ei ole solminut energia- ja/tai ilmastositoumusta. Tarkempi sitoumusten jakautuminen kunnan koon mukaan käy ilmi kuvassa 14.

Kuva 13. Suomen asukasluvulla katsottuna 80 prosenttia Suomen asukkaista elää kunnissa, jotka
ovat solmineet yhden tai useamman sitoumuksen.
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Sitoumuksen solmineiden kuntien jakautuminen (kuva 14) osoittaa sen, että suurin osa 65
prosenttia sitoumuksen solmineista kunnista on suuria kuntia (yli 50 000 asukkaan kuntia).
Keskisuuret kunnat, jotka kuuluvat kuntakokoluokkaan IV tai III, kattavat 27 prosenttia sitoumuksen solmineista kunnista. Pienempiä kuntia, jotka kuuluvat kuntakokoluokkiin II ja I
on selvästi vähemmän, yhteensä 8 prosenttia sitoumuksen solmineista kunnista. Kuvassa
15 ilmenee, kuinka monta kuntaa kappalemääräisesti on solminut sitoumuksen kuntakokoluokittain.

Kuva 14. Yhden tai useamman sitoumuksen solmineiden kuntien jakautuminen kuntakokoluokittain
asukasmäärän mukaan.

Sitoumuksen solmineista kunnista on laajaa vaihtelua sen osalta, kuinka monessa sitoumuksessa yksittäinen kunta on mukana. Kuva 15 osoittaa kappalemääräisesti kunnan
sitoumuksien lukumäärän; eli kuinka monessa sitoumuksessa yksittäinen kunta on kunnan johdon päätöksellä sitoutunut toimimaan.

Kuvasta käy ilmi se, että kappalemääräisesti suurin osa sitoumuksen solmineista kunnista
on sitoutunut toimimaan vain yhdessä sitoumuksessa (46 kuntaa). Suomen kunnista 36
kappaletta on sitoutunut toimimaan kahdessa sitoumuksessa, kun taas kolmessa sitoumuksessa on 15 kuntaa. Kun sitoumusten määrä kasvaa neljään tai yli, niin tällöin sitoumuksien solmineiden kuntien määrä pääsääntöisesti vähenee. Kolme (3) kuntaa on
sitoutunut neljään (4) sitoumukseen. Viisi (5) Suomen kunnista taas on sitoutunut viiteen
(5) sitoumukseen. Muutamat sitoumuksen solmineet kunnat ovat mukana jopa yli kuudessa sitoumuksessa, yksi kunta on parhaimmillaan mukana 11 sitoumuksessa.
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Kuva 15: Kuva kertoo sitoumuksen kappalemäärän sitoumusten solmineiden kuntien (kaikkineen
38 % kaikista Suomen kunnista) osalta.

Kuva 16 osoittaa Suomen asukasluvun jakautumisen sitoumuksen solmineissa kunnissa
sen osalta, kuinka monessa sitoumuksessa kunta on mukana. Kuvan 15 mukaan sitoumuksen solmineista kunnista 46 kuntaa toimii vain yhdessä sitoumuksessa. Tämä vastaa asukasmäärältään 18 prosenttia kaikista sitoumuksen tehneiden kuntien väestöstä
(tiedossa on, että kokonaisuudessaan 80 % Suomen väestöstä elää kunnissa, jotka ovat
solmineet yhden tai useamman sitoumuksen (kuva 13)).

Kuva 16 osoittaa myös sen, että yksittäiset kunnat, jotka ovat solmineet kahdeksan sitoumusta tai enemmän, kattavat asukasmäärältään jopa 38 prosenttia (9 % + 11 % + 4 %
+ 14 %) sitoumuksen tehneiden kuntien asukasluvusta. Tulos osoittaa sen, että suuret
kunnat ovat sitoutuneet useampaan sitoumukseen samanaikaisesti. Kun taas yhden tai
muutaman sitoumuksen tehneiden kuntien joukossa on määrällisesti enemmän pieniä tai
keskisuuria kuntia.
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Kuva 16. Kuva ilmaisee sitoumuksen solmineiden kuntien suhteellisen määrän prosentteina koko
väestöstä solmittujen sitoumuksien osalta.

Taulukkoon 6 (esitetty kappaleessa 5.1 Katsaus olemassa olevista sitoumuksista) on
koostettu katsaus energiatehokkuuden osuudesta kunkin sitoumuksen osalta. Energiatehokkuuden painoarvo on esitetty taulukossa kategorialla X-XXX, jossa X kuvastaa energiatehokkuuden sisältyvän sitoumuksen substanssisisältään vähäisessä määrin, XX taas
kuvastaa energiatehokkuuden sisältyvän samassa suhteessa sitoumuksen toiminaan
muiden sitoumuksen substanssisisältöjen kanssa. XXX ilmaisee sitoumuksen keskittyvän
pääosin energiatehokkuuteen. Tarkastelun mukaan 14 % sitoumuksista keskittyy pääosin
energiatehokkuuden edistämiseen (kategoria XXX), kun taas 43 % sitoumuksista energiatehokkuus sisältyy samassa suhteessa sitoumuksen toimintaan muiden substanssisisältöjen kesken (kategoria XX). Lisäksi 43 % sitoumuksissa energiatehokkuus esiintyy vähäisessä määrin toiminnassa (kategoria X).

Kuvassa 17 esitetään sitoumusten jakautuminen kuntien asukasmäärän mukaan käyttäen
Kuntaliiton kuntakokojakaumaa (I-V). Kuva osoittaa sen, että Suomen kunnista noin puolet ovat alle 6000 asukkaan kuntia. Kun taas yli 50 000 asukkaan kuntia on alle 10 prosenttia. Toisaalta kuva kertoo sen, että asukasluvultaan yli 50 prosenttia Suomen väestöstä asuu yli 50 000 asukkaan kunnissa ja alle 10 prosenttia väestöstä alle 6000 asukkaan
kunnissa.
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Kuva 17 osoittaa myös sitoumusten keskinäistä vaihtelua sen osalta, kuinka suuria kuntia
asukasmäärältään kussakin sitoumuksessa on mukana ja millä prosenttiosuudella. Esimerkiksi kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa 2017-2025 on kattava otos kuntia
kaikista kuntakokoluokista, kuten myös Hinku-foorumissa ja Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa. Sen sijaan Fisu-verkosto, CIRCWASTE-verkosto ja Covenant of
Mayors -verkostojen kunnat koostuvat pääosin suurista yli 50 000 asukkaan kunnista. Lisäksi muutamat verkostot koostuvat vain suurista yli 50 000 asukkaan kunnista tai keskisuurista ja suurista kunnista.

Kuva 17. Taulukossa kuvataan prosentuaalisesti kansallisten ja kansainvälisten energia- ja ilmastositoumusten jakautuminen Suomen kunnissa kuntien asukasmäärän perusteella.
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7.1.2 Hyödyt
Kaikki haastatellut kunnat vastasivat sitoumuksia koskeviin kysymyksiin. Kunnan taustasta riippumatta kaikki vastaajat kokivat sitoumukset hyödyllisiksi. Sitoumusten keskeisiksi
hyödyiksi tunnistettiin viisi kokonaisuutta (kuva 18): kokonaisvaltainen, tehokas toimintamuoto (35 prosentin osuudella), konkreettiset toimenpiteet ja taloudellinen hyöty (22 prosentin osuudella), yleinen näkemys hyödyllisyydestä (17 prosentin osuudella), näkyvyys
(brändi ja edelläkävijyys) (13 prosentin osuudella) sekä osaamisen ja tietämyksen kasvattaminen (13 prosentin osuudella).

Haastatteluissa sitoumusten hyödyllisyydestä nousi esille useita yksittäisiä esimerkkejä ja
näkemyksiä yleisellä tasolla sitoumusten hyödyllisyydestä.
”Näen vahvasti, että sitoumukset ovat hyödyllisiä. Erityisesti, että tehnyt asioita näkyväksi.
Olemme saaneet tietynlaisen punaisen lanka kulkemaan.” (H9b.)
”Sitoumukset ovat tosi tärkeitä. Ne auttavat, tuovat taustatukea kaikelle. Auttaa rahoituksen saamisessa.” (H10a.)
”Siitä lähtien kun on energiatehokkuussopimukseen ja Hinkuun lähdetty, niin ihan rahallinen hyöty. Tämä on laskettu. Näiden mukana tullut myös selkeä järjestelmällinen tapa
tehdä. Saatu paljon paikallisissa lehdissä näkyvyyttä asioiden parissa; se on hyödyttäminen myös kunnan näkyvyyttä ja imagoa.” (H4b.)
”Luottamushenkilöiden puolesta varmasti hyötyä. Ohjaa luottamushenkilöiden ajatuksia
oikeisiin suuntiin.” (H13b.)

Riippumatta siitä olivatko kunnat mukana sitoumuksissa tai eivät, ne kokivat sitoumukset
hyödyllisiksi.
”Koen, että olisi varmasti hyötyä. Ensimmäinen hyöty olisi keskustelufoorumi, jossa eri
hallinnon alat pääsisivät keskenään miettimään saman pöydän ääreen.” (H15b.)
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Kuva 18. Tunnistetut keskeiset tekijät sitoumusten hyödyistä.

Tunnistetut keskeiset tekijät sisältävät useampia tekijöitä, jotka analysoinnissa tunnistettiin. Analysoinnissa aineistoa on ryhmitelty ja luokiteltu, minkä perusteella yksittäisistä
hyödyistä on koostettu keskeiset merkittävimmät hyödyt. Kuvassa 19 on eroteltuna tunnistettujen keskeisten hyötyjen tarkempi tarkastelu.

Kuva 19. Tunnistetut keskeiset tekijät sitoumusten hyödyistä ”avattuna”.
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Tunnistettujen keskeisten hyötyjen tarkastelu osoittaa sen, että kukin tunnistettu hyöty sisältää laajan joukon tarkennettuja tekijöitä. Näistä merkittävimmiksi nousivat Selkeämpi,
järjestelmällinen tapa toimia, Asioiden laajempi miettiminen ja esille tuominen sekä Säännöllinen raportointi, kukin 13 prosentin osuudella. Yhdeksi tunnistetuksi keskeiseksi hyödyksi kuvassa 18 tunnistettu yleinen näkemys hyödyllisyydestä ei sisällä tarkempia tekijöitä, vaan sen osuus on tarkemmassakin tarkastelussa 18 prosenttia, mikä näin ollen nousee myös yhdeksi merkittäväksi hyödyksi tässäkin yhteydessä.

7.1.3 Haasteet
Sitoumusten haasteista kysyttiin haastattelussa kysymyksellä ” Mitä haasteita olette huomanneet sitoumuksissa? Esim. toiminnallisuudet, asetetut tavoitteet, tuki, resurssointi, rahoitus.”

Tulosten mukaan (kuva 20) keskeisimmiksi haasteiksi sitoumuksia tarkasteltaessa nousivat resurssipula (37 prosentin osalta), toiminnan organisointi kunnassa (32 prosentin osalta) ja sitoumusten päällekkäisyys (10 prosentin osalta). 21 prosenttia haastateltavista eivät vastanneet kyseiseen kysymykseen mitään, siitä tuo ”Ei vastausta”.

Kuva 20. Tunnistetut keskeiset tekijät sitoumusten haasteissa.
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Resurssipula nousi useassa haastattelussa esille, joskus mainittuina haastateltavan toimesta hyvinkin yksityiskohtaisella kuvauksella, joskus hyvinkin yleisen tason mainintana.
”Haasteet liittyvät resursseihin: aika ja taloudelliset resurssit. Esim. Hinku-hankkeelle ei
ole minkäänlaista budjettia, eikä ole annettu mitään määrärahaa. Kun ei ole määrärahaa,
niin joutuvat joka kerta viemään päätökseen tekoon päätöksen tekeminen, mikä on hidasta ja työlästä.” (H9b.)
”Resurssipula”(H15b. ja H10b.)

Sitoumusten päällekkäisyydestä mainittiin muun muassa seuraavasti.
”Haasteena kun on monessa mukana: Eihän voi välttää, että sitoutuja tahot odottavat jokainen hieman eri tavalla uutuutta asioissa.” (H8a.)

Toiminnan organisointiin liittyen yksi kunta nosti vahvasti esille haasteena henkilösidonnaisuuden.
”Haasteena voisi sanoa, että on pitkälti henkilösidonnaista. Energia- ja ilmastoasioita ei
ole saatu vielä sisällytettyä kunnan viralliseen ”byrogratiaan” strategiaan yms. Jos tulisi
henkilömuutoksia, niin voisi olla riskinä asioiden edistämisen jatkuminen. ”(H12 a+b.)
Kuvassa 21 on eroteltu analysoinnissa tunnistettuja yksittäisiä haasteita ”kipupisteitä” tuloksissa keskeisistä tunnistetuista haasteista. Merkittävimmiksi nousivat resurssipula, jalkauttaminen ja henkilösidonnaisuus. Lisäksi kannattaa huomioida se, että 21 % haastatelluista ei vastannut kysymykseen.
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Kuva 21. Tunnistetut keskeiset sitoumusten haasteet ”avattuina”.

7.1.4 Tarkastelu kuntatyypeittäin
Tutkimustulosten tarkastelu kuntatyypeittäin tukee aineistokriteereinä hyödynnettyjä lähtökohtia. Tutkimustulosten tarkastelussa kuntatyypeittäin tulokset esitetään niin kuntakokoluokittain asukasmäärän mukaan kuin myös peilaamalla mahdollisia vaikutuksia sen suhteen onko kyseessä sitoumusten osalta aktiivinen vai passiivinen kunta.

Kuvaan 22 on koottuna vierekkäin kunkin kuntakokoluokan haastatteluissa esiin nousseet
keskeiset sitoumusten hyödyt ja haasteet. Ne esitetään prosentuaalisesti sen suhteen,
kuinka ne nousivat haastatteluissa esille aina kyseisen kuntakokoluokan vastanneiden
kesken. Kuntakokoluokkatarkastelussa huomaa, että tunnistetut keskeiset hyödyt ja haasteet sitoumuksista saavat erilaisen painoarvon sen suhteen minkä kokoisesta kunnasta on
kyse. Lisäksi tarkastelu osoittaa sen, että kaikki tunnistetut hyödyt/haasteet eivät nouse
esille kaikkien kuntakokoluokkien vastauksissa.

Tarkastelu osoittaa myös sen, että kuntakokoluokittain hyötyjen ja haasteiden osalta on
myös hieman samankaltaisuutta. Esimerkiksi yli 50 000 asukkaan kunnissa (kuntakokoluokka V) on haastateltavat nostaneet esille jossakin suhteessa kaikki tunnistetut hyödyt
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ja haasteet. Sen sijaan esimerkiksi seuraavaan kuntakokoluokkaan (IV) haastateltavat
ovat nostaneet vastauksissaan vain kaksi hyötyä ja kaksi haastetta sitoumusten osalta.

Kuva 22. Sitoumusten tunnistettujen hyötyjen ja haasteiden vertailu kuntakokoluokittain (I (alle
6 000), II (6 001-12 000), III (12 001-25 000), IV (25 001-50 000) ja V (yli 50 000)) asukasmäärän
mukaan. Taulukossa esitetään kunkin kuntakokoluokan hyödyt ja haasteet rinnatusten.

Tulokset esitetään seuraavissa kuvissa (kuvat 23-27) verraten sitoumusten hyötyjä ja
haasteita keskenään sen suhteen onko kunta aktiivinen vai passiivinen. Kukin kuva keskittyy aina kunkin kuntakokoluokan aktiivisten ja passiivisten kuntien sitoumusten hyötyihin
ja haasteisiin. Vastaavan kaltaisia kuvia on tämän takia yhteensä viisi, kun kuntakokoluokkiakin on viisi.

Kuva 23 kuvaa yli 50 000 asukkaan (kuntakokoluokka V) kunnassa esiin nousseita sitoumusten hyötyjä ja haasteita niin aktiivisten kuntien kuin passiivistenkin kuntien osalta.
Yli 50 000 asukkaan kunnissa (kuntakokoluokka V) yli 65 % on solminut yhden tai useamman sitoumuksen kunnittain. Saatujen tulosten mukaan myös kyseinen kuntakokoluokka tunnistaa useampia saatavia hyötyjä sitoumuksista, mutta samalla myös osaa
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kohdentaa useampia haasteita sitoumuksiin liittyen. Yli 50 000 asukkaankin kunnissa resurssipula nousee niin aktiivisten kuin passiivistenkin kunnissa yhdeksi haasteeksi, mutta
ei määrittävässä määrin. Huomattavaa on myös se, että kun kunta on mukana sitoumuksessa, se osaa myös tunnistaa konkreettisemmin siitä saatavat hyödyt. Esimerkiksi passiiviset kunnat nostavat sitoumusten hyödyllisyyden esille vain yleisellä tasolla osaamatta
sen tarkemmin määrittää tarkempia hyötyjä.

Kuva 23. Sitoumusten vertailu tunnistetuista hyödyistä ja haasteista aktiivisten ja passiivisten kuntien kesken yli 50 000 asukkaan kunnissa (kuntakokoluokka V).

Kuva 24 kuvastaa tilannetta aktiivisten ja passiivisten kuntien kesken, kun on kyseessä
25 001 – 50 000 asukkaan kunnat (kuntakokoluokka IV). Saadut tulokset poikkeavat paljon yli 50 000 asukkaan kuntien vastaavista tuloksista, mutta ovat hyvin samankaltaisia
pienempiin kuntakokoluokkiin kuuluvien kuntien kesken. Kuntakokoluokan tarkastelussa
ero aktiivisten ja passiivisten kuntien vastausten kesken on tunnistettavissa. Aktiiviset
kunnat mainitsivat sitoumuksista vain yhden tunnistetun hyödyn ja yhden tunnistetun
haasteen. Suurimmaksi haasteeksi nousi resurssipula niin aktiivisten kuin passiivistenkin
kuntien vastauksissa. Määrittäväksi hyödyksi taas kokonaisvaltainen, tehokas toimintamuoto energia- ja ilmastoasioiden edistämisessä.
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Kuva 24. Sitoumusten vertailu tunnistetuista hyödyistä ja haasteista aktiivisten ja passiivisten kuntien kesken 25 001 – 50 000 asukkaan kunnissa (kuntakokoluokka IV).

Kuva 25 kuvastaa tilannetta 12 001 – 25 000 asukkaan kunnissa (kuntakokoluokka III) aktiivisten ja passiivisten kuntien kesken. Tämän kuntakokoluokan kunnista 12 % on solminut yhden tai useamman energia- ja ilmastositoumuksen. Saadut tulokset hyödyistä ja
haasteita olivat hyvin samantyyppisiä kuin hieman suuremmissa kunnissa, kuntakokoluokkaan IV kuuluvien kesken. Aktiiviset kunnat nostivat tunnistetuista hyödyistä ja haasteista esille vain yhden. Aktiiviset kunnat mainitsivat hyödyksi osaamisen ja tietämyksen
kasvattamisen ja haasteeksi toiminnan organisoinnin kunnassa. Passiiviset kunnat kokivat
hyödyiksi sekä näkyvyyden että yleisellä tasolla sitoumusten hyödyllisyyden. Haasteena
passiiviset kunnat mainitsivat resurssipulan.
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Kuva 25. Sitoumusten vertailu tunnistetuista hyödyistä ja haasteista aktiivisten ja passiivisten kuntien kesken 12 001 – 25 000 asukkaan kunnissa (kuntakokoluokka III).

Kuva 26 kuvastaa tilannetta aktiivisten ja passiivisten kuntien osalta 6 001 – 12 000 asukkaan kunnissa (kuntakokoluokka II). Tämän kuntakokoluokan kunnista 6 % on solminut
yhden tai useamman sitoumuksen. Saadut tulokset kyseisestä kuntakokoluokasta poikkeaa osittain suurempien kuntakokoluokkiin kuuluvien kuntien vastaavista tuloksista. Aktiiviset kunnat on maininneet tunnistetuiksi hyödyiksi kolme suhteellisen tasavertaisina, kun
taas aktiiviset kunnat ovat kuitenkin kokeneet haasteeksi resurssipulan. Passiivisten kuntien vastaukset jättävät paljon tulkinnan varaa: hyödyksi ne ovat nostaneet hyödyllisyyden
yleisellä tasolla ja kysymykseen haasteita ei ole saatu yhtään vastausta.
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Kuva 26. Sitoumusten vertailu tunnistetuista hyödyistä ja haasteista aktiivisten ja passiivisten kuntien kesken 6 001 – 12 000 asukkaan kunnissa (kuntakokoluokka II).

Kuva 27 kuvastaa tilannetta alle 6 000 asukkaan kunnissa (kuntakokoluokka I). Tämän
kuntakokoluokan kunnista 2 % on solminut yhden tai useamman sitoumuksen. Saadut tulokset kyseisen kuntakokoluokasta antavat tarkempaa näkemystä sitoumusten hyödyistä
aktiivisten kuntien osalta, mutta muuten tulokset jäävät vahvasti tulkinnan varaisiksi. Kuntakokoluokan aktiiviset kunnat mainitsivat tunnistetuista hyödyistä kaksi, mistä kokonaisvaltainen, tehokas toimintamuoto nousi vahvasti esille. Toinen mainittu hyöty oli konkreettiset toimenpiteet + taloudellinen tuki. Passiivisista kunnista hyödyksi mainittiin yleisellä
tasolla sitoumusten hyödyllisyys. Haasteista passiivisten kuntien osalta ei saatu vastauksia. Aktiiviset kunnatkin jättivät osittain vastaamatta sitoumusten haasteista; 65 % haastateltavista vastasivat, minkä mukaan toiminnan organisointi kunnassa tunnistetaan haasteeksi.
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Kuva 27. Sitoumusten vertailu tunnistetuista hyödyistä ja haasteista aktiivisten ja passiivisten kuntien kesken alle 6 000 asukkaan kunnissa (kuntakokoluokka I).

7.2 Kunta-alan energiatehokkuussopimus
Energiatehokkuussopimustoimintaan liittyneet kysymykset esitettiin kaikille haastatelluille
kunnille, jotka olivat mukana energiatehokkuussopimustoiminnasta. Kaikkiaan 15 haastateltavasta kunnasta 10 olivat mukana sopimustoiminnassa. Kaikki sopimustoiminnassa
mukana olleet kunnat vastasivat mielellään esitettyihin kysymyksiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vastanneet 10 kuntaa kattavat Suomen väestöstä 21 prosenttia
asukasmäärällä mitattuna.

Tutkimuksen tavoitteena energiatehokkuussopimusten osalta oli tunnistaa sopimustoiminnan vaikuttavuutta (kappale 7.2.3) ja kipupisteitä (kappale 7.2.2). Vaikuttavuuden lisäksi
tuloksissa käsitellään KETSin hyötyjä (kappale 7.2.1). Näitä kolmea kokonaisuutta on
analysoitu useammasta eri näkökulmasta aineistolähtöisen laadullisen tutkimuksen
(Grounded Theory) menetelmin ja aineiston valintakriteerit huomioon ottaen. Haastatteluvastauksia on koostettu yhteen ja tehty keskinäistä vertailua kaikkien sopimustoiminnassa
olevien haastateltavien kanssa. Lisäksi osaa vastauksista on ristiintaulukoitu niin kunnan
koon ja aktiivisuuden kesken kuin saatuihin vastauksiin.
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7.2.1 Hyödyt
90 prosenttia haastateltavista kunnista koki, että sopimustoiminnasta oli selkeästi konkreettista hyötyä. Useammat haastateltavat nostivat esiin useita hyötyjä, joista analysoinnin
perusteella keskeisiksi tekijöiksi (kuva 28) nousivat Toimivat työkalut ja taloudellinen tuki
(30 %), Energiatehokkuuden integroituminen kunnan toimintaan (26 %), Konkreettiset
toimenpiteet ja tulokset (22 %) sekä Asian näkyvyys ja toimijoiden sitouttaminen (22 %).

Kuva 28. Tunnistetut keskeiset tekijät kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyödyistä.

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyödyistä keskusteltiin haastatteluissa tarkkaan.
Useissa haastatteluissa haastateltavat nostivat esille yksittäisiä konkreettisia hyötyjä ja
mainitsivat sopimustoiminnan hyödyistä myös laajemmassakin mittakaavassa; koko kuntaa ja sen tavoitteita, toimintaa koskevina hyötyinä.
”Se, että siitä voi saada rahaa, on selkeä porkkana. Kun kunnille tulee energiatehokkuuteen liittyviä investointeja, niin halutaan korotettua energiatukea.” (H4b.)
”Ehkä niiden kautta ja muiden hankkeiden kautta kokonaisuutena on muodostunut osa
kaupunkimme jokapäiväistä toimintaa. Se on ehkä se kaikkein suurin hyöty. Se, että sopimuksen myötä tulleet tuet ovat tärkeitä juttuja. / - -/ Sopimus on tietynlainen sapluuna
raportoida asioita. Se on osa sitä normaalia toimintaa, ja se on tosi strateginen osa normaalia toimintaa. Se on se merkittävä kehitysaskel, joka on tehty tämän viimeisen sopimuskauden aikana: systemaattinen tapa. Meilläkin henkilöstössä se on normaali ajatus87

malli, että ei ole joku tällainen, että on pakko tehdä. Kai se jollakin tavalla on sellainen
kansallinen foorumi/verkosto. Jos olisi kokonaan ulkopuolella, niin olisi vaikea päästä selville hyvistä hankkeista/käytännöistä.” (E1a&2.)
”Hyvä myös tiedonsaannin kautta. Sopimus ja raportointi tuottaa sellaista tietoa, mitä ei
tulisi tavallisen arki työn kautta kerättyä. Yllä: vaikutukset omalla toiminnalla; antaa laajempaa näkökulmaa asioihin, mistä oma toiminta muodostuu ja mihin onkaan vaikutuksia.
Päättäjille tärkeät eurot tulevat peliin; näkee rahalliset vaikutukset.” (H12 a+b.)
”Se on joka tapauksessa pitänyt asiaa esillä. Kyllä. Näen pidemmän aikavälin hyötynä.
Myös henkinenkin hyöty. Asian yleisenä edistäjänä vähintäänkin hyödyllisenä.” (H13b.)

Kuvassa 29 esitetään tutkimusaineiston analysoinnissa tunnistettujen keskeisten kuntaalan energiatehokkuussopimuksen hyötyjen tarkempaa sisältötarkastelua. Tarkemmassa
sisältötarkastelussa nousi esille useat yksittäiset hyödyt, joista merkittävimmiksi tunnistettiin Konkreettiset toimenpiteet ja tulokset (18%) sekä Energianseuranta, Korotettu energiatuki apuna investoinneissa, Vuosittainen raportointi tehostanut toimintaa sekä Energiaasioiden esillä pysyminen ja toimijoiden sitouttaminen (kukin 13 %:lla).

Kuva 29. Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyödyt tarkemmin tarkasteltuna, keskeiset tekijät ”avattuna”.
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7.2.2 Haasteet
Kaikki haastateltavat kunnat kokivat, että sopimuksen käytännön työssä on myös haasteita. Kunta-alan energiatehokkuussopimuksiin liittyneisiin kysymyksiin vastasivat vastaajista
kaikki sopimustoiminnassa mukana olleet kunnat (taulukko 4). Kuvassa 30 kunta-alan sopimustoiminnan keskeisiksi haasteiksi koettiin raportoinnin haasteellisuus (50 %), toimijoiden merkitys (25 %) sekä työkalujen ja fasiliteettien toimivuus (25 %).

Kuva 30. Tunnistetut keskeiset haasteet kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa

Raportoinnin haasteellisuus nousi tuloksissa merkittävimmäksi KETSin haasteeksi, kipupisteeksi. Tämän takia raportoinnin tuloksia analysoidaan tässä tulokset- kappaleen yhteydessä hieman tarkemmin kuin muita esiin nousseita haasteita. Raportoinnin haasteita
tarkasteltiin analysoinnissa yksittäisenä kokonaisuutena, minkä yhteydessä esiin nousi
hieman eri suhteessa tunnistettuja haasteita (Kuva 32) kuin sopimustoiminnan haasteita
kaikkineen analysoitaessa (kuva 30 ja 31).

Toimijoiden merkitys sekä Työkalujen ja fasiliteettien toimivuus tunnistettiin raportoinnin
lisäksi keskeisiksi haasteiksi, kummatkin 25 prosentin osuudella. Tulosten analysoinnissa
haasteiden tarkempi tarkastelu ei nostanut erikseen tarkempia yksittäisiä haasteita esille.
Esiin nousseiden tarkempien, yksityiskohtaisten haasteiden joukosta mainittakoon haastatteluissa useaan otteeseen esiin nousseet haasteiksi koetut tekijät: sopimustoiminnan
yhdyshenkilöiden pätevyyden ja kunnan yleisen toimintakyvyn merkittäviksi tekijöiksi siinä,
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kuinka sopimustoiminta saadaan vietyä käytäntöön. Lisäksi esiin nousivat energiakatselmusmallien kehittämisen ja kiinteistöjen kuntoon ja laitteisiin liittyvät asiat.
”Sitouttaminen. Uudella organisointimallilla toivomme saavan sitouttamisenkin onnistumaan. Kun tullaan siihen, että energia on rahan arvoista, niin se motivoi aika hyvin.”
(H7a.)
”Energiakatselmus ei ole toimintamalli, jolla saavutetaan tuloksia. Niitä on tehty, kun se on
sopimuksessa velvoitteena. Ja nykyisessä sopimuksessa sen osuus on vain kasvanut.
Täytyisi olla vapaampi tapa toteuttaa, että ei pakoteta tiettyyn sapluunaan.” (E1a&2)

Kuva 31. Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tunnistetut keskeiset haasteet ”avattuna”.

Kuten jo aiemmin tuli esiin, energiatehokkuussopimuksen merkittävämmäksi haasteeksi
koettiin raportointi ja siihen liittyvät seikat. Raportointi nousi 60 prosentilla haastatelluista
vielä erikseen esille, kun sopimustoiminnan haasteista oli jo keskusteltu. Useampi haastateltava halusi tuoda tarkempia näkemyksiä raportoinnin haasteellisuudesta esille. Tämän
takia raportointiin liittyvät haasteet analysoitiin erikseen tarkemmin kunta-alan sopimustoiminnan haasteita tarkasteltaessa (kuva 32).
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Kuva 32. Kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa tunnistetun merkittävimmän haasteen, Raportoinnin haasteellisuus, tarkempi erillinen analysointi

Kuva 32 osoittaa, että kunta-alan sopimustoiminnan raportoinnista tunnistettiin monia
haasteita niin raportointityökalun toiminnallisuuksiin kuin itse raportointiin liittyen.
”Raporttimallissa on kehitettävää: lähinnä ohjelman käytettävyyden osalta. Siellä täytyisi
olla selkeästi sellainen osio, kun painaa nappia, niin näkisi kerralla kaupungin kulutukset
ja mitä on säästetty, jos on jotain säästetty. Ei olisi vain sellainen, että sinne kirjattaisiin
asioita. Että saisi tulosteen: nyt sieltä saa tulosteen, mutta se on lähinnä niistä, että mitkä
toimenpiteet on tehty. / - -/.” (H7a.)
”KETS-raportointi erillistyökalun kautta. Sieltä ei edes saa koosteraporttia. Olisi hyvä saada. Vielä niin, että olisi edelleen muokattavassa muodossa.” (H10b.)
”Aikaisemmalta sopimuskaudelta muistaen, kun kaupungilla oli omia ajoneuvoja. Nyt kun
on päästy siihen, että ei enää ole omia ajoneuvoja, niin raportointi on todella työllistävää
saada yksittäisen ajoneuvon polttoainetietoja. Se saavutettu hyöty, käytettyyn työmäärään
nähden ei varmasti ole kannattavaa. Se varmaan koskee kaikkea muuta kulutustakin.
Tiedon saaminen raporttiin on todella vaikeaa.” (E1a&2.)
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7.2.3 Vaikuttavuus
Tulosten mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimusten vaikuttavuus koettiin merkittäväksi, mutta vielä osittain haasteelliseksi asiaksi konkretisoida.

Haastattelurungossa ei ollut yksittäistä kohdistettua kysymystä kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaikuttavuudesta, vaan vaikuttavuuden tarkastelu analysoitiin tutkimusaineistoa hyödyntäen tarkastellen haastattelukysymyksistä seuraavia:
-

”Miten energiatehokkuusasioiden organisointi on järjestetty kunnassanne?” (kappale
7.2.3.1)

-

”Toimiiko nykyinen organisointitapanne energiatehokkuuden edistämisen näkökulmasta?” (kappale 7.2.3.2)

-

”Linkittyminen muihin energiatehokkuutta edistäviin toimiin, kuin sopimustoiminta on
huomioitu niissä?” (kappale 7.2.3.4)

-

”Missä porukoissa tehdään? Onko muodostettu tiimejä yms.?” (kappale 7.2.3.3)

Haastatteluissa vaikuttavuus koettiin merkittäväksi tekijäksi. Osa haastatelluista kunnista
koki haasteelliseksi kertoa vaikuttavuudesta, sen onnistumisesta tai merkityksestä. Osa
taas koki vaikuttavuuden selkeänä ja osasi konkretisoida tekijöitä, joilla todentaa vaikuttavuutta sekä tarpeita, joilla vaikuttavuuteen tulisi jatkossa kiinnittää huomiota.
”Pyritään seuraamaan vaikuttavuutta. On kehitettävää ehdottomasti. Tärkeä, että vaikuttavuutta pystyisi viestiä nimenomaan päättäjien suuntaan! Muutenkin kuin euroilla.” (H4b.)
”Kun seuranta on helppoa ja sitä pystyy toteuttamaan (vertailutaulukoita yms.), niin sitten
pystyy alkaa vaikuttavuuden arviointiakin toteuttaa. ”(H13a1&2.)

7.2.3.1

Energiatehokkuuden organisoinnin näkökulma

Haastateltavista 90 prosenttia vastasi kysymykseen liittyen energiatehokkuuden organisointiin kunnassa. Tulosten mukaan energiatehokkuustyö on organisoitu eri tavalla kunnissa, kun huomioidaan haastateltavien kuntien aktiivisuus sitoumuksissa ja mukana olo
KETSissä (kuva 33).

Kunta-alan sopimustoiminnassa mukana olevista kunnista suurin osa (noin 70 %) vastaajista on organisoinut energiatehokkuustoiminnan kunnan sisällä joko keskitetyllä koordinointimallilla (30 %), useamman tahon kesken toteutettavaksi (30 %) tai kunnan omistamalle osakeyhtiölle (10 %). Kun taas kunnissa, jotka eivät ole mukana KETSissä, ei ole
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toteutettu lainkaan energiatehokkuuden osalta yhteistä tai kokonaiskoordinointia organisoinnissa.

Sitoumusten aktiivisuuden osalta energiatehokkuuden organisointia tarkasteltaessa on
nähtävissä, että aktiiviset kunnat ovat noin 80 prosentin osalta toteuttaneet energiatehokkuussopimusten organisoinnin kunnissa joko keskitetyn koordinoinnin mallilla, useamman
tahon kesken tai kunnan omistamalle osakeyhtiölle. Passiiviset kunnat eivät ole organisoineet energiatehokkuustoimintaa kunnassaan. Kun tilannetta tarkastelee kaikkien haastatelleiden kuntien kesken, energiatehokkuus on organisoitu vain puolella kunnista.

Esimerkiksi osassa haastatteluja organisointi ja sitä kautta vaikuttavuus nousi esille talouden näkökulmasta.
”Tekninen toimi seuraa omassa toimissaan jatkuvasti ja koko ajan tietää kuinka toiminnot
etenevät. Päättäjille tiedon vienti rajoittuu investointiohjelman osuuteen. Enemmän pitäisi
saada tuotua esille päättäjille pitkän aikavälin vaikutuksia. Energia- ja ilmastotöillä on ollut
yleisesti positiivinen vaikutus.” (H12 a+b.)

Kuva 33. Energiatehokkuuden organisointi kunnassa haastattelujen perusteella.
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7.2.3.2

Energiatehokkuuden organisoinnin toimivuus energiatehokkuuden
edistämisessä

Tulosten mukaan energiatehokkuuden organisoinnin toimivuudessa on eroja riippuen, onko kunta mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa vai ei (kuva 34). Energiatehokkuuden organisointi toimii tai toimii osittain noin 70 prosentissa kunnissa, jotka ovat
mukana KETSissä tai aktiivisia sitoumuksissa. Yli 40 prosenttia kyseisistä kunnista ilmoittaa, että energiatehokkuuden organisointi toimii kokonaisvaltaisesti.

Tarkastelemalla tilannetta kuntien osalta, jotka eivät ole mukana KETSissä tai ovat aktiivisia sitoumuksissa, tilanne vaihtelee verrattuna sopimuksessa mukana oleviin tai sitoumuksessa aktiivisiin kuntiin. Tutkimuksen mukaan, ne kunnat, jotka eivät ole mukana
KETSissä, energiatehokkuuden organisointi ei toimi. Passiivisten kuntien osalta tilanne on
hieman erilainen; noin 80 prosenttia kyseisistä kunnista ilmoittaa organisoinnin toimivan
osittain tai ei ollenkaan. Näistä vastanneista kunnista noin 25 prosenttia ilmoittaa, että
energiatehokkuuden organisointi ei toimi.

Vertaamalla tilannetta vielä kaikkien haastatelleiden kuntien tilanteeseen, niin tässäkin
yhteydessä on tunnistettavissa KETSin vaikuttavuus organisoinnin toimivuudessa. Yleisen
tuloksen mukaan 35 prosentilla kunnista energiatehokkuuden organisointi toimii, kun
KETSissä mukana oleville kunnilla vastaava lukema on yli 40 prosenttia.

Kuva 34. Energiatehokkuuden organisoinnin toimivuus kunnassa huomioiden kunnan mukana olo
kunnan energiatehokkuussopimuksessa (KETSissä) ja aktiivisuus sitoumuksissa.

94

7.2.3.3

Työskentelymuodot energiatehokkuuden edistämisessä

Kunnan sisällä toteutettuja työskentelymuotoja energiatehokkuuden edistämistyössä pyrittiin saamaan selville kysymyksellä: Missä porukoissa tehdään? Onko muodostettu tiimejä
yms.?

Tulosten perusteella (kuva 35) KETSissä mukana olevista kunnista 80 prosentilla oli organisoitu energiatehokkuuden edistämistyö jonkin muotoiseen toimintatapaan ja ympäristöön soveltuvaksi ja toimivaksi. Tutkimuksen mukaan kunnat, jotka eivät ole mukana sopimustoiminnassa, ovat organisoineet energiatehokkuuden edistämistyön vain 20
prosentissa kunnissa. Kun huomioidaan kaikki haastattelut ja sen mukaisen kuntien yleistilanteen, noin 60 prosenttia kunnista on organisoinut energiatehokkuustyön jollakin tavalla kunnassaan.

Kuva 35. Toimintatavat energiatehokkuuden edistämistyössä vertailtuna KETSissä ja sitoumusten
aktiivisuuden mukaan.
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7.2.3.4

Energiatehokkuuden linkittyminen kunnan muuhun toimintaan

Haastattelukysymyksessä ”Linkittyminen muihin energiatehokkuutta edistäviin toimiin,
kuin sopimustoiminta on huomioitu niissä?” selvitettiin energiatehokkuuden integroitumista
kunnan muiden toimintojen kanssa (kuva 36).

Tutkimuksen mukaan energiatehokkuuden edistäminen toimii, kun energiatehokkuussopimus on integroitu tai osittain integroitu kunnan muuhun toimintaan. Tilanteessa, kun
energiatehokkuussopimus on linkitetty vain osittain kunnan muuhun toimintaan, tällöin se
toimiikin vain osittain. Mikäli energiatehokkuussopimus on jätetty irralliseksi kunnan muusta toiminnasta, tällöin energiatehokkuuden edistämisen näkökulmasta, se ei toimi. Lisäksi
tutkimuksessa osa haastatelluista kunnista, joissa energiatehokkuussopimustoiminta oli
osittain linkitetty kunnan toimintaan, ei kommentoinut siihen toimiiko tilanne energiatehokkuuden edistämisen näkökulmasta.

Kuva 36. Kunnan energiatehokkuuden edistämisen toimivuus ristiintaulukoituna energiatehokkuussopimustoiminnan linkittymisen / integroitumisen näkökulmasta kunnan muuhun
toimintaan.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksessa on käsitelty kahta tutkimusongelmaa: sitoumusten nykytilannetta Suomen
kunnissa sekä kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyödyt, kipupisteet ja vaikuttavuus. Johtopäätökset on jaettu tutkimusongelmittain omiin kappaleisiin. Kappale 8.1 käsittelee sitoumusten nykytilannetta kunnissa. Kappale 8.2 taas keskittyy kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyötyjen, haasteiden ”kipupisteiden” ja vaikuttavuuden läpikäyntiin.
Lisäksi kappale 8.3 pohditaan yleisesti tutkimusaineistossa esiin nousseita asioita lävitse.

8.1 Sitoumusten nykytilanne
Sitoumusten nykytilanne kunnissa hahmottuu kattavasti, kun tulkitsee saatuja tuloksia.

Sitoumuksia on määrällisesti monta; suurin osa sitoumuksista on verkostomaista toimintaa, joka itsessään sisältää tietyt raamit, joihin kunnan sitoumukseen mukaan lähdettäessä tulee sitoutua. Energia- ja ilmastositoumusten tavoitteena on vähentää ilmastonmuutosta, syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja luoda kestävä pohja tulevaisuudelle. (Parviainen, J. 2015) Kunnat ovat merkittävässä roolissa siinä, kuinka hyvin näihin tavoitteisiin
päästään. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 2017)

Tutkimuksessa tarkasteltiin sitoumuksia energiatehokkuuskärjellä. Tuloksissa tutkimuksessa mukana olleista 14 sitoumuksesta 14 % sitoumuksista keskittyy pääosin energiatehokkuuden edistämiseen, 43 %:lla sitoumuksista energiatehokkuus sisältyy samassa suhteessa sitoumuksen toimintaan muiden substanssisisältöjen kesken. Kun taas 43 % sitoumuksissa energiatehokkuus esiintyy vähäisessä määrin toiminnassa.

Tutkimuksen mukaan kaikki kunnat kokevat sitoumukset hyödyllisiksi kunnan taustatilanteesta riippumatta. Suomen kunnissa 38 % on mukana sitoumuksissa, osa useammassa
kuin toiset. Kunnat, jotka ovat lähteneet sitoumuksiin mukaan, nostavat syiksi muun muassa sitoumusten kautta tulleen kokonaisvaltaisen, tehokkaan toimintamuodon energia- ja
ilmastoasioiden edistämiseen kunnassa, sitoumusten avulla onnistuneet ja tehdyt toimenpiteet ja niistä saadun taloudellisen hyödyn. Useat kunnat nostivat merkittäväksi tekijäksi
myös näkyvyyden lisääntymisen ja mahdollisuuden toimia edelläkävijänä sekä mahdollisuuden osaamisen ja tietämyksen kasvattamiseen energia- ja ilmastoasioissa.
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Kaikki kunnat eivät ole kuitenkaan mukana sitoumuksissa ja sitoumuksissa mukana olevat
kunnat kokevat, että sitoumusten osalta esiintyy myös haasteita. Tulosten perusteella
keskeisimmät haasteet sitoumuksissa ovat resurssipula, toiminnan organisointi kunnassa
ja sitoumusten keskinäinen päällekkäisyys.

Tutkimuksen haastatteluissa nousi esille sitoumusten keskinäinen päällekkäisyys, mikä
aiheuttaa kunnan näkökulmasta haasteita. Sitoumuksiin mukaan lähteminen tulosten mukaan koetaan kunnissa tehokkaaksi tavaksi edistää tavoitteita, joilla kunta muun muassa
pystyy vähentämään omassa toiminnassaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, tehostaa
energiatehokkuutta ja edistää kestävää hyvinvointia alueellaan. Tulokset kuitenkin osoittavat, että kunnat toivovat selkeyttä sitoumuksiin. Lisäksi tuloksissa nousi esille toive kansallisesta yhteistyöstä ja kauas kantaisesta toiminnasta, jossa sitoumusten kirjo saataisiin
organisoitua mahdollisimman selkeäksi ja tehokkaaksi kokonaisuudeksi kunnille.

Sitoumusten hyötyjä ja haasteita tutkittiin myös kuntakokoluokkien ja sitoumusten aktiivisuuden osalta. Aktiivisten ja passiivisten kuntien tuloksista esiin nousseita tietoja tarkastelemassa huomaa vaihtelua sekä kuntakokoluokkien kesken että myös esiin nousseissa
hyödyissä ja haasteissa. Aktiiviset kunnat osaavat tarkemmin määritellä sitoumuksista
saatavat hyödyt ja tunnistaa niihin liittyvät haasteet. Passiivisten kuntien tuloksista käy ilmi, että suuremmaksi haasteeksi nousee kunkin kuntakokoluokan tuloksista resurssipula.
Se mitä resurssipula tarkoittaa passiivisten kuntien haasteiden yhteydessä ei tässä tutkimuksessa tarkemmin selvitetty. Tarkemmin tulosten vaihtelut käyvät ilmi kuntakokoluokittain tarkastelussa, jossa on erikseen selvitetty vastaukset aktiivisten ja passiivisten kuntien kesken hyödyistä ja haasteista.

Sitoumusten nykytilanteesta saadut tulokset ovat osittain luotettavia ja osittain suuntaa
antavia perustuen tutkimuksen tutkimusaineiston tuloksiin. Tutkimuksen kappale 7.1.1 Sitoumusten keskinäisistä rajapinnoista perustuu tutkittuun tietoon, kirjallisuuskatsaukseen,
joka perustuu kunkin sitoumuksia koordinoivien tahojen ilmoittamiin lukemiin niin verkkosivuillaan, materiaaleissaan kuin lähdeaineistoissaan. Tulokset sitoumusten hyödyistä
ja haasteista rakentuvat tutkimusaineiston, teemahaastatteluiden tuloksiin, jolloin tuloksia
voi pitää suuntaa antavina. Näin ollen saatuja tutkimuksen tuloksia voi esimerkiksi vertailla
sitoumusten nykyistä yleistilannetta peilaten, mikä mahdollistaa monipuolisen tilanneanalyysin kuntien sitoumusten ja kunta-alan energiatehokkuussopimuksen nykytilanteesta.
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Aineistolähtöinen tutkimusmenetelmä sopi hyvin tutkimusongelman käsittelyyn. Sitoumusten nykytilanteen selvittäminen kirjallisuuskatsauksella antoi kattavan yleiskatsauksen sitoumuksista. Teemahaastattelut tukivat ja monipuolistivat sitoumusten nykytilanteen peilaamista sitoumuksissa mukana olevien toimijoiden näkökulmista.

Pohdinta-kappaleessa (8.3) käsitellään mahdollisia jatkotutkimustarpeita sitoumuksiin liittyen.

8.2 Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyödyt, haasteet ja vaikuttavuus
Tulokset kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyödyistä ja haasteista kuvastaa yleistilannetta loppuvuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 ajalta pohjautuen pääosin tutkimuksessa
toteutettuihin haastatteluihin. Tutkimuksen tulokset ovat suuntaa antavia ja antavat keskimääräisen näkemyksen energiatehokkuussopimuksessa mukana olleiden ja olevien kuntien näkemyksistä. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa kannattaa huomioida tulosten mahdolliset muutokset tutkimuksen valmistumisajankohtaan; sillä tutkimustulosten analysointi
toteutettiin keväällä 2018.

Tulokset osoittavat sen, että kunta-alan energiatehokkuussopimus selvästi koetaan hyödylliseksi ja konkreettiset hyödyt ovat tunnistettavissa käytetyllä tutkimusmenetelmällä.
Kuitenkin tulokset osoittavat myös sen, että sopimustoiminnassa tunnistetaan haasteita,
joista yhdeksi suuremmaksi haasteeksi korostuu raportointiin liittyvät seikat.

Tulosten mukaan 90 prosenttia haastateltavista kunnista koki, että sopimustoiminnasta oli
selkeästi konkreettista hyötyä. Useammat haastateltavat nostivat esiin useita hyötyjä, joista analysoinnin perusteella keskeisiksi tekijöiksi nousivat Toimivat työkalut ja taloudellinen
tuki, Energiatehokkuuden integroituminen kunnan toimintaan, Konkreettiset toimenpiteet
ja tulokset sekä Asian näkyvyys ja toimijoiden sitouttaminen.

KETSin vaikuttavuutta tarkasteltiin useammasta näkökulmasta. Energiatehokkuussopimusten vaikuttavuus koettiin merkittäväksi, mutta haasteelliseksi asiaksi konkretisoida.
Haastatteluissa tuli ilmi, että vaikuttavuuden todentamiseksi on paljon töitä tehtävänä.
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Energiatehokkuuden organisoinnin toimivuus koettiin pääosin toimivaksi KETSissä mukana olevissa kunnissa, kun taas muissa kunnissa energiatehokkuuden organisoinnin toimivuutta ei koettu niinkään toimivaksi ja tehokkaaksi.

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaikuttavuutta tarkasteltiin myös sen osalta,
kuinka energiatehokkuustyön toteuttamiseksi toimintatavat oli kunnissa järjestetty. Tulosten mukaan KETSissä mukana olevat kunnat olivat järjestäneet toimintatavat kunnan toimintaa tukeviksi ja näin toimiviksi. Sen sijaan tilanne oli heikompi niissä kunnissa, jotka
eivät olleet mukana KETSissä, jotka olivat yleisesti passiivisia sitoumuksissa tai peilaten
suhteessa kaikkiin haastatteluiden vastauksiin.

KETSin vaikuttavuutta tarkasteltiin lisäksi sen suhteen, kuinka hyvin kunta oli onnistunut
integroimaan sopimustoiminnan osaksi kunnan muita toimintojaan. Mitä paremmin sopimustoiminta oli linkitetty osaksi kunnan olemassa olevaa toimintaa, sen paremmin energiatehokkuussopimus koettiin toimivaksi.

Tulosten perusteella 100 % kunnista koki, että sopimuksen käytännön työssä on myös
haasteita. Kunta-alan energiatehokkuussopimuksiin liittyneisiin kysymyksiin vastasivat
vastaajista kaikki sopimustoiminnassa mukana olleet kunnat. Kunta-alan sopimustoiminnan keskeisiksi haasteiksi koettiin raportoinnin haasteellisuus, toimijoiden merkitys sekä
työkalujen ja fasiliteettien toimivuus. Merkittävämmäksi KETSin haasteeksi tunnistettu raportoinnin haasteellisuus nousi haastatteluissa 60 % vastaajista vielä erikseen esille, kun
sopimustoiminnan haasteista oli jo keskusteltu.

Aineistolähtöinen tutkimusmenetelmä, jonka tutkimusaineisto kunta-alan energiatehokkuussopimuksen osalta rakentui tehdyistä testi- ja teemahaastatteluista, oli työläs toteutetussa laajuudessa toteuttaa, mutta antoi kattavan tutkimusaineiston KETSin vaikuttavuuteen ja kipupisteisiin. Saadut tulokset perustuvat vallinneeseen kunta-alan sopimustoiminnan tilanteeseen keväällä 2017. Jos tutkimuksen tekisi nyt, vuotta myöhemmin, saadut
tulokset voisivat osittain poiketa saaduista, sillä käynnistynyt kolmas sopimuskausi (20172015) on toiminut vuoden pidempään ja näin toimintakin on voinut tässä ajassa muuttua.
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8.3 Pohdinta
Tulosten analysoinnissa ja tulkinnassa keskityttiin tutkimuksen tutkimusongelmiin. Tutkimusaineisto oli erittäin laaja ja osa saaduista vastauksista jätettiin tietoisesti analysoimatta. Tulosten analysointi toteutettiin kattavasti tutkimusmenetelmän mukaisesti ja huomioiden aineiston valintaan käytettyjä kriteerejä niin kuntien kokojakaumasta, kuntien aktivisuudesta sitoumuksissa kuin tutkimuksessa tehtyä kirjallisuuskatsausta. Tältä osin saadut
tulokset ovat varsin luotettavia. Tutkimuksessa nousi esille haastatteluja tehdessä, tuloksia analysoitaessa ja koko tutkimusprosessin aikana useita tekijöitä, joita olisi mielekästä
jatkoanalysoida.

Haastatteluissa kysyttiin haastateltavilta näkemyksiä mahdollisesti tulossa olevasta maakuntauudistuksesta ja sen vaikutuksista kuntiin ja kuntien energia- ja ilmastotyöhön. Jos
maakuntauudistus nykyisellään toteutuu, uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden
2020 alusta. (Maakunta- ja soteuudistus, 2018a) Energia- ja ilmastotoimenpiteiden tarkastelu muodostettavien maakuntien ja kuntien kesken olisi tästäkin syystä ajankohtainen.

Haastatteluissa nousi esille vahvasti myös viestinnällisten toimien merkitys. Yksi haastattelukysymys koskikin viestintää niin kunta-alan energiatehokkuussopimusten kuin yleisestikin sitoumusten osalta. Tutkimuksessa tulosten analysoinnissa viestinnällisten toimien
merkittävyys ja tarkastelu jätettiin pois. Kuitenkin viestintä nostettiin haastatteluissa useaan otteeseen esille ja sen linkittyminen vahvasti kunnan sisäiseen työskentelyyn, kunnan
sidosryhmien kesken tehtäviin toimiin ja myös asiasta kertomiseen kuntalaisille koettiin
merkittävänä. Viestinnällisten toimien tarkempi tarkastelu, esimerkiksi potentiaalisten toimenpiteiden ja toteuttamistapojen tunnistaminen niin sitoumuksissa kuin kuntien omissa
toiminnoissaan tehostaisi energia- ja ilmastotavoitteisiinkin pääsemistä kansallisella tasolla.

Haastatteluissa myös kysyttiin kunnilta näkemystä vaikuttavuudesta. Vaikuttavuutta tarkasteltiin tarkemmin kunta-alan energiatehokkuussopimusten yhteydessä. Kuitenkin vaikuttavuus koettiin yhdeksi keskeiseksi tekijäksi energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamisessa ja työn onnistumisen mittarina. Tutkimuksessa vaikuttavuutta ei tarkasteltu sen laajemmin energia- ja ilmastotoimien näkökulmasta. Energiatehokkuuden osalta vaikuttavuutta on arvioitu eri toimijoiden toimesta ja eri kärjellä useampaankin otteeseen. (Gynther, L.& Suomi, U. 2017) Kuitenkin laajempi vaikuttavuuden arviointi sitoumusten tehok101

kuudesta ja hyödyllisyydestä voisi olla tuloksellista ja olemassa olevaa työtä tukevaa niin
kunnille kuin valtiollekin.

Tutkimuksen aikana erilaiset tiekartat ovat lisääntyneet sitoumusten joukossa. Tällaisia
ovat esimerkiksi kuntakohtaiset resurssiviisaustiekartat (FISU, 2017), mutta myös alueelliset kiertotalouden tiekartat (CIRCWASTE, 2018). Erilaisten kuntakohtaisten ja alueellisten
tiekarttojen tehokkuutta ja toimivuutta olisi mielenkiintoista tutkia olemassa olevien sitoumusten ja kuntastrategioiden kesken. Tässä yhteydessä tarkastelukulma voisi olla
kunnissa ja alueilla toteutetut tiekartat ja niiden tehokkuus käytettävänä työkalu, toimintamuotona. Samassa yhteydessä huomioida tässä tutkimuksessa tehty sitoumusten yleiskatsaus nykytilanteesta, nykyinen kuntalaki ja mahdollisesti tuleva maakuntauudistus.

Tutkimuksen aikana keväällä 2018 tiedotettiin, että Suomi kieltää kivihiilen käytön lailla
vuodesta 2029 eteenpäin. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2018; Kauppalehti, 2018). Sitoumusten tilanne ja kansallisen lainsäädännön mahdollinen keskinäinen tarkastelu voisi
olla hyödyllistä: sitoumukset koetaan toimiviksi työkaluiksi ja niillä saadaan konkreettisia
tuloksia aikaiseksi. Tarkastelukulmana tässä yhteydessä lainsäädännön vaikuttavuus sitoumusten hyödyllisyyteen ja mahdollisesti niiden toimintasisältöön; tavoitteisiin, velvoitteisiin ja suunniteltiin toimintaan.

Tutkimus oli suunniteltu alun perin tehtäväksi loppuvuodesta 2016 alkaen aina kevään
2017 aikana. Tutkimuksen työstö kuitenkin venyi tutkijasta johtuvien syiden takia. Näin
ollen pääosin haastatteluiden koostettu tutkimusaineisto kuvastaa vahvasti vuonna 2017
vallinnutta tilannetta. Kirjallisuuskatsaus ja sen osalta käytetty tutkimustiedon tilanne on
tarkistettu keväällä 2018, joten tulokset tältä osin ovat vertailukelpoisia nykytilanteeseen
nähden.
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9 YHTEENVETO
Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta kokonaisuutta: energia- ja ilmastositoumusten nykytilannetta Suomen kunnissa sekä kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETSin) hyötyjä, kipupisteitä ja vaikuttavuutta. Tutkimus toteutettiin loppuvuodesta 2016 kevääseen
2018 saakka. Tutkimusmenetelmänä käytettiin aineistopohjaista laadullista tutkimusmenetelmää (Grounded Theory) ja kirjallisuuskatsausta. Tutkimusaineisto kerättiin kuntahaastatteluilla pääosin kevään 2017 aikana. Tutkimustulokset analysoitiin saadusta tutkimusaineistosta. Tutkimusaineisto oli erittäin laaja; siitä hyödynnettiin tutkimuksessa ja tulosten
tulkinnassa kokonaisuudet, jotka liittyivät esitettyihin tutkimusongelmiin.

Tutkimuksessa keskityttiin 14 eri energiatehokkuuteen liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen sitoumukseen. Yhteenvedon yhteydessä on huomion arvoista todeta, että tutkimuksessa läpikäydyt sitoumukset edustavat pääosin koko olemassa olevaa kuntien energia- ja ilmastositoumusten kirjoa. Sitoumusten osalta on myös huomioitava se, että energiatehokkuus linkittyy vahvasti ilmastokokonaisuuteen, jolloin se huomioidaan lähtökohtaisesti kaikissa olemassa olevissa sitoumuksissa, minkä takia myös tutkimuksessa on otettu tarkasteluun niinkin laaja joukko sitoumuksia. Tarkastelu osoittaa sen, että energiatehokkuus nousee päärooliin 14 % sitoumuksia ja on yhtä suuressa roolissa sitoumuksen
muiden substanssialueiden kanssa 43 % sitoumuksia.

Sitoumusten nykytilannetta tarkasteltiin tutkimuksessa kahdessa osassa. Sitoumusten nykytilannetta käytiin lävitse kirjallisuustutkimukseen perustuen kappaleessa 5 (Sitoumusten
nykytilanne kunnissa). Lisäksi sitoumusten nykytilannetta selvitettiin tutkimusaineistolla
tarkastelemalla sitoumusten hyötyjä, haasteita ja keskinäisiä rajapintoja.

Sitoumusten nykytilan tarkastelun mukaan sitoumusten määrä on kaikkineen kasvanut
viimeisen 10 vuoden aikana. Suomen kunnista 38 % on solminut yhden tai useamman
sitoumuksen. Sitoumukset ovat osittain toisistaan poikkeavia, kuten sitoumusten toimintamuoto (verkostomainen, yksittäinen työkalu, strateginen dokumentti), sitoumusten toiminta-alue (kansallinen, Euroopan laajuinen, kansainvälinen), velvoitteet ja tavoitteet
poikkeavat osittain toisistaan kuin myös organisointimalli ja koordinointitaho. Osittain sitoumukset ovat päällekkäisiä sisältäen samoja tavoitteita, toimenpiteitä ja substanssisisältöä.
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Tämän tutkimuksen mukaan useampaan sitoumukseen kuntakohtaisesti ovat lähteneet
pääosin asukasluvulla mitattuna suuret kunnat. Kun taas pienemmät kunnat ovat kaikkineen mukana vähemmän sitoumuksissa, ja mikäli ovat sitoutuneet, niin vain muutamaan
sitoumukseen kerrallaan.

Tutkimuksen perusteella kunnat kokevat sitoumukset hyödyllisiksi kunnan taustatilanteesta riippumatta. Kunnat, jotka ovat lähteneet sitoumuksiin mukaan, nostavat syiksi muun
muassa sitoumusten kautta tulleen kokonaisvaltaisen, tehokkaan toimintamuodon energia- ja ilmastoasioiden edistämiseen kunnassa, sitoumusten avulla onnistuneet ja tehdyt
toimenpiteet ja niistä saadun taloudellisen hyödyn. Useat kunnat nostivat merkittäväksi
tekijäksi myös näkyvyyden lisääntymisen ja mahdollisuuden toimia edelläkävijänä sekä
mahdollisuuden osaamisen ja tietämyksen kasvattamiseen energia- ja ilmastoasioissa.

Kaikki kunnat eivät ole kuitenkaan mukana sitoumuksissa ja myös sitoumuksissa mukana
olevat kunnat kokevat, että sitoumusten osalta esiintyy myös haasteita. Tulosten mukaan
keskeisimmät haasteet sitoumuksissa ovat resurssipula, toiminnan organisointi kunnassa
ja sitoumusten keskinäinen päällekkäisyys.

Toinen tutkimusongelma oli kunta-alan energiatehokkuussopimuksen hyötyjen, kipupisteiden ja vaikuttavuuden selvittäminen. Tuloksien mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta on hyötyä ja merkittävimmiksi hyödyiksi nousivat toimivat työkalut ja taloudellinen tuki, energiatehokkuuden integroituminen kunnan toimintaan, konkreettiset toimenpiteet ja tulokset sekä asian näkyvyys ja toimijoiden sitouttaminen. Keskeisimmiksi haasteiksi nousivat sopimustoiminnan raportoinnin haasteellisuus, toimijoiden merkitys sekä
työkalujen ja fasiliteettien toimivuus.

KETSin vaikuttavuutta arvioitiin tulosten analysoinnissa ristiintaulukoimalla haastattelukysymyksissä tulleita vastauksia. Tulosten mukaan kunnat, jotka ovat lähteneet mukaan
kunta-alan sopimustoimintaan, ovat onnistuneet järjestämään tehokkaammin energiatehokkuuden organisoinnin kunnassa. Lisäksi tulokset osoittavat sen, että sopimustoimintaan mukaan lähteneissä kunnissa energiatehokkuuden organisointi toimii lähtökohtaisesti
paremmin kuin kunnissa, jotka eivät ole mukana KETSissä. Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen vaikuttavuutta tarkasteltiin myös kuntien sisäisten työskentelytapojen
toimivuuden osalta, mikä antaa viitteitä tehokkaasta ja järjestäytyneestä toimintamuodosta. Tulosten mukaan kunta-alan sopimustoiminnassa mukana olleet kunnat olivat muodostaneet kuntansa toimintaan sopivammat työskentelytavat ja järjestelmät kuin kunnat, jotka
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eivät olleet KETSissä mukana. Sopimustoiminnan vaikuttavuutta tarkasteltiin vielä sen
mukaan, kuinka KETS oli onnistuttu integroimaan osaksi kunnan muuta toimintaa. Tämän
tarkastelun mukaan tulokset osoittivat, että sopimustoiminta toimii tehokkaimmin, kun toiminta on linkitetty tai osittain linkitetty kunnan muuhun toimintaan mukaan.

Tutkimuksen tarkastelua rajattiin käsittelemään niin kunta-alan energiatehokkuussopimusta kuin energia- ja ilmastositoumuksia energiatehokkuuskärjellä. Diplomityöksi työn kokonaislaajuus oli hyvin laaja, mikä asetti hieman haasteita tulosten analysoinnissa ja työn
kokonaistarkastelussa.

Tutkimuksessa kuitenkin onnistuttiin hyvin ja tutkimuksessa esitettyihin tutkimusongelmiin
saatiin vastaukset. Tutkimuksen kesto venyi alkuperäisestä aikataulusta, mutta se ei vaikuttanut merkittävästi tulosten analysointiin, tulkintaan ja paikkansa pitävyyteen.

Todettakoon, että energia- ja ilmastoasioiden aktiivisella ja suunnitelmallisella toteutuksella kunnan toiminnassa on keskeinen merkitys niin kansainvälisten, kansallisten kuin kuntastrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntien rooli ja merkittävyys on tutkitusti keskiössä energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Näiden asioiden painoarvo ja siten
myöskään sitoumusten tärkeys ei ole ainakaan vähenemässä tulevina vuosina.
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11 LIITTEET
LIITE 1: Aineiston keruu; tarkemmin haastateltavien kontaktointi sekä tiedot haastattelupaikoista ja -tilanteista

1. Haastateltavien kontaktointi

Ensimmäinen yhteydenotto haastateltaville tehtiin puhelimitse. Puhelinkeskustelun aikana
taustoitettiin haastattelun tarkoitus, tavoite ja tavoiteltava haastatteluajankohta. Sovitusti
kunkin puhelinkeskustelun jälkeen haastateltavalle lähetettiin sähköpostitse listaus vaihtoehtoisista haastatteluajankohdista. Tavoitteena oli saada toteutettua kunnassa tehtävät
haastattelut saman päivän aikana; näin haastatteluihin ja haastattelumatkoihin kuluva
ajankäytön tehokkuus saatiin maksimoitua. Sähköpostikeskustelu käytiin yhdessä kaikkien samassa kunnassa haastateltavien kanssa; näin saatiin sovittua haastateltavien kesken kummallekin sopiva ajankohta ja löydettyä yhteinen päivä kalentereista. Kuntahaastattelua varten sähköpostikeskustelu käytiin parhaillaan neljän henkilön kesken, kun kunnassa koettiin tarpeelliseksi saada haastateltua useampaa henkilöä tutkimusaiheiden parista. Muutaman kunnan kanssa sähköpostikeskustelu käytiin vain yhden henkilön kanssa,
kun kunnassa tutkimuksen aihepiirin aiheet oli keskitetty yhdelle henkilölle kuntaorganisaatiossa.

2. Haastattelupaikka

Haastattelut toteutettiin kunnan tiloissa: haastateltavat vastasivat haastattelutilan varaamisesta. Useasti haastateltavat vielä sopivat keskenään, että haastattelutilat olivat suhteellisen lähekkäin toisiaan, jotta haastateltavan siirtymiset haastattelusta toiseen sujuivat
suhteellisen vaivattomasti. Lähtökohta haastattelulle oli saada toteutettua se rauhallisessa
tilassa, ilman ulkopuolisia henkilöitä. Haastatteluja pidettiin useasti kunnan omistamissa
kiinteistöissä, useasti kunnantalolla erikseen varatussa neuvotteluhuoneessa, tai haastateltavan omassa työhuoneessaan. Muutamia haastatteluja suoritettiin esimerkiksi kirjaston
tiloissa tai henkilöstön kahvihuoneessa.

(jatkuu)
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3. Haastattelutilanne

Haastattelut nauhoitettiin; nauhoituksiin kysyttiin henkilöittäin suostumus. Lisäksi haastattelutilanteessa haastateltava teki koneella omia muistiinpanoja.

Haastattelut kestivät tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Haastatteluun oli sovitusti varattu
kaksi tuntia aikaa, mikä käytettiin tarpeen mukaan. Haastattelujen henki oli vaivaton ja
avoin. Useasti nauhoitetun haastattelukeskustelun alussa ensin kahviteltiin ja tehtiin tuttavuutta ja juteltiin kunnan ajankohtaisista asioista. Lisäksi haastattelukeskustelun jälkeen
monesti juttelua jatkettiin vapaammilla aiheilla, esimerkiksi yhdessä ruokaillen.

Haastatteluissa keskityttiin sovitusti etukäteen lähetettyihin haastattelurungon aiheisiin.
Keskustelu oli kuitenkin avointa ja laajempikin keskustelu asiaan liittyvistä aihepiireistä
sallittiin. Haastattelija huolehti kuitenkin, että kultakin haastateltavalta saatiin vastaukset
vähintään yhteen tutkimuskysymykseen liittyviin haastattelukysymyksiin.

Haastateltavista muutama halusi keskittyä vain omalla vastuulla olevaan aihepiiriin, esimerkiksi vain kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyviin kysymyksiin. Kuitenkin
useampi haastateltavista halusi vastata kumpaankin tutkimuskysymykseen liittyviin kysymyksiin. Näin taulukossa 6 ilmoitetut haastattelujen lukumäärät tutkimusongelmittain ei
täysin vastaa toteutunutta, vaan kertoo kyseistä tutkimusongelmaa varten tehtyjen haastattelujen minimimäärän. Todellisuudessa melkein jokaisessa haastattelussa (31 kappaleessa) käsiteltiin kumpaankin tutkimusongelmaan liittyviä asioita.
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LIITE 2: Teemahaastattelurunko

KUNNAN STRATEGINEN ENERGIA- JA ILMASTOTYÖ, kärkenä energiatehokkuus

1.

Taustatiedot




2.

Vastaajan/vastaajien yhteystiedot
Vastaajan tehtävänimike ja yksikkö
Kunnan nimi

Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) ja –ohjelma (KEO)










Yleistä
 Onko kuntanne mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa (KETSissä) tai –ohjelmassa (KEOssa)? Kummassa?
 Jos on, niin kuinka kauan olette olleet mukana?
 Mikä taho (kunnan valtuusto/hallitus, kunnanjohtaja, lautakunta, virkamies) vahvistaa sopimukseen
liittymisen?
 Uusi sopimuskausi (2017-2025)
 Oletteko liittyneet / ajatelleet liittyä? liittymässä
 Jos ette, niin miksi ette?
Liittymisen taustat
 Miksi liityitte energiatehokkuussopimukseen /-ohjelmaan?
 Miksi ette ole liittyneet energiatehokkuussopimukseen / -ohjelmaan?
Sopimustoiminnan organisointi (oletus, että kunta on liittynyt sopimukseen)
 Onko yhdyshenkilön tehtävät henkilön päätoiminen työ, resurssoitu osa-aikaisesti vai annettu tehtäväksi päätoimensa ohessa?
 Miten yhdyshenkilö valittiin tehtävään?
 Miten energiatehokkuusasioiden organisointi on järjestetty kunnassanne?
 Toimiiko nykyinen organisointitapanne energiatehokkuuden edistämisen näkökulmasta kunnassa?
 Kyllä, miksi
 Jos ei, niin miksi ei?
Sopimustoiminnan hyödyt (oletus, että kunta on liittynyt sopimukseen)
 Onko sopimustoiminnan ansiosta saatu konkreettisia säästöjä/toimenpiteitä/vaikuttavuutta aikaiseksi? Vai olisiko ne saatu tehtyä ilman sopimustoimintaakin? Jos on saatu konkreettisia ”tuloksia” sopimustoimen ansiosta, niin mitä?
 Onko energiatehokkuuden edistäminen kunnassanne/kuntaorganisaatiossanne muuttunut sopimustoiminnan myötä? Jos on, niin miten? Jos ei, niin miksi ei?
 Mitä muita hyötyjä koette saaneen sopimukseen liittymisestä?
Sopimustoiminnan haasteet/ongelmat (oletus, että kunta on liittynyt sopimukseen)
 Mitä haasteita/ongelmia käytännöntyössä on ilmennyt?
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3.

Sopimustoiminnan linkittyminen kunnan muihin energia- ja ilmastositoumuksiin /-toimintaan
 Jos kunnassanne tehdään muitakin energiatehokkuutta edistäviä toimia, niin kuinka energiatehokkuussopimustoiminta on huomioitu niissä?
Oletteko käyttäneet sopimustoimintatyönne yhteydessä energiatehokkuuden tehostamissuunnitelmaa?
 Jos olette, koetteko sen olleen hyödyksi? Jos ette, koetteko sellaiselle olevan tarvetta?
Mitä ajatuksia sinulla on aiheesta sopimustoiminnan kehittäminen?
Sopimukseen liittyminen (kunnalle, joka ei ole mukana sopimuksessa)
Mikä/Miten kuntanne saisi liittymään sopimukseen? Mitkä ovat olleet ne tekijät tähän mennessä, että
kuntanne ei ole liittynyt mukaan?

Energiatehokkuutta edistävät sitoumukset kunnassanne


Nykytilanne
 Missä sitoumuksissa/toiminnoissa kuntanne on mukana? muun muassa:






















Ilmastostrategiat
Muut ympäristöohjelmat, ympäristötilinpito
TEMin ja Motivan energiatehokkuussopimus ja -ohjelma
Kuntien ilmastokampanja
Kohti hiilineutraalia kuntaa, Hinku-hanke
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus - kuntien toimenpidesitoumukset
EAKR:n vähähiilisyyshankkeet
FISU-edelläkävijäkunnat
Smart & Clean -yhteistyöhanke
Energiatoimistot - Energyagensies
EU:n komission Covenant of Mayors
ICLEI
EUROCITIES - Environment Forum
Energycities
Muu, mikä?

 Miksi olette mukana niissä, missä olette?
 Jos kuntanne ei ole mukana missään energia- ja ilmastoasioita edistävässä sitoumuksessa, niin miksi
ei?

Organisointi ja vastuutus
 Kuka kunnassanne vastaa energia- ja ilmastoasioiden johtamisesta kokonaisuudessaan?
 Jos kuntanne on mukana useammassa eri sitoumuksessa, niin kuinka useammat sitoumukset on huomioitu keskenään? Onko niistä energia- ja ilmastotyössä synergiaa? Jos kuntanne on mukana useammassa sitoumuksessa, niin kuinka keskinäinen koordinointi/seuranta/raportointi on huomioitu?
 Missä ”porukoissa” tehdään? Onko muodostettu tiimejä, jne?
 Mikä taho on päättänyt sitoumukseen mukaan lähtemisestä? (kunnan valtuusto, hallitus, kunnanjohtaja, lautakunta, jne.)
 Minne sitoumuksen tavoitteet on kirjattu?
Hyödyt
 Mitä hyötyjä olette huomanneet sitoumuksissa? Esim. toiminnallisuudet, asetetut tavoitteet, tuki, resurssointi, rahoitus.
Haasteet
 Mitä haasteita olette huomanneet sitoumuksissa? Esim. toiminnallisuudet, asetetut tavoitteet, tuki,
resurssointi, rahoitus.
Toimenpiteet jatkossa
 Mitä suunnitelmia kunnassanne on jatkossa energia- ja ilmastotyön näkökulmasta?
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Viestintä
 Miten sitoumuksen toimista viestitään
 Kuntaorganisaation sisällä
 Kunnan elinkeinoelämälle
 Kuntalaisille
 Kuka viestii, miten viestii, milloin viestii, miksi viestii?

4.

Yleistä energiatehokkuuden edistämisestä kunnassanne










Strateginen energia- ja ilmastotyö
 Onko kunnassanne strategiset energia- ja ilmastotavoitteet?
 Onko kuntanne tehnyt energia- ja ilmastostrategian? Tai vastaavan?
 Onko kunnassanne saadut tulokset (esim. energiankulutuksessa) todennettavissa sitoumusten/toimintojen ansiosta? Vai olisiko tulokset syntyneet ilman suunnitelmallista pitkän aikavälin
toimintaa?
Energia- ja ilmastoasioiden vaikuttavuuden tunnistaminen
 Seurataanko kunnassanne energia- ja ilmastotoimienne vaikuttavuutta?
 Jos, niin miten?
 Olisiko siihen kehitettävää/parannettavaa?
Energiatehokkuustyön toteuttaminen
 Mitkä asiat kunnassanne toimivat?
 Mihin tarvitsette apua?
 Teettekö yhteistyötä energiatehokkuudessa muiden kuntien kanssa?
 Kuinka energiatehokkuuden edistäminen olisi mahdollisimman kustannustehokasta kunnassanne?
 Mitä näkemyksiä teillä on tulevaisuudesta?
Valtakunnalliset näkökulmat
 Maakuntauudistus – sen mahdolliset vaikutukset energiatehokkuustyöhönne?
 Kuntavaalit, uudet kunnallispoliitikot – onko vaikutusta energiatehokkuustyöhönne?
 Strategiset linjaukset, esimerkiksi 24.11.2016 valmistunut energia- ja ilmastostrategia 2030 – kuinka
luulette sen vaikuttavan energiatehokkuustyöhönne?

Vapaata palautetta… Mitä muuta haluat kertoa ….

KIITOS PALJON!
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