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Hankkeen tavoitteena on
tunnistaa ja kehittää tapoja
kytkeä ilmastotavoitteiden
käytännön toimeenpano osaksi
kunnan talousjohtamista.

• Rakennetaan talous- ja

ilmastojohtamisen kytkennän
kokonaiskuvaa ja tunnistetaan
ongelmakohtia

• Kuntien hyvät käytännöt ja

kehityskohteet: nykytilan
arviointi ja vertaisoppiminen

• Piloteilla käytännön kokeilua
2022

ja kehittämistä: talouden
vuosisuunnittelu ja
investoinnit

• Materiaalipaketti kunnille:

oppeja ja ohjeita talous- ja
ilmastojohtamisen kytkentään
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talousjohtaminen...
1. Perusta kuntastrategiassa
2. Tiekartta tai toimeenpanosuunnitelma – ja sen
toimenpiteiden omistajuus
3. Talouden vuosisuunnittelun prosessit ja ohjeet
4. Seuranta ja mittarit – vaikuttavuus
5. Hankintojen johtaminen
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