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§ 104
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Said Ahmed Suldaanin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
Ilmastonmuutos-kampanjan käynnistämistä

HEL 2018-010589 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloite Ilmastonmuutos-kampanjasta on lähtökohtaisesti hyvä 
ja kannatettava. Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan valmiste-
lemassa yhdessä kaupungin viestinnän kanssa Hiilineutraali Helsinki 
2035-toimenpideohjelmassa määriteltyjen periaatteiden mukaista vies-
tintäsuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelman osana pohditaan viestinnän 
tyyliä, ydinviestejä, keskeisiä viestinnän kanavia ja viestintätoimia lähi-
vuosille. Suunnitelmassa on tunnistettu valtuustokaudelle viisi viestin-
nän pääkohderyhmää: kaikki helsinkiläiset (yleisellä tasolla), kohdenne-
tusti nuoret, taloyhtiöt, yritykset ja kaupungin omat työntekijät.

Valmisteilla olevassa Hiilineutraali Helsinki 2035 -viestintäsuunnitel-
massa on tavoitteena kannustaa helsinkiläisiä tekemään konkreettisia 
ilmastotekoja ja viestiä niistä tekijöiden vertaisryhmille. Viestin tulee olla 
niin inspiroiva, että se kannustaa tekoihin sekä asukkaiden arjessa, et-
tä työelämässä. Tarkoituksena on, että saamme eri sidosryhmät ja kau-
punkilaiset viestimään myös itse arjen teoistaan, jolloin viesti voimaan-
nuttaa toimimaan.

Osana viestintäsuunnitelman valmistelua on pohdittu kaupunkilaisille 
suunnattua kampanjaa ilmastonmuutoksesta. Kampanjan kärkiviestiä, 
kanavia, ajankohtaa sekä kustannusten suhdetta hyötyihin on kuitenkin 
vielä tarkennettava. Ilmastonmuutosviestintää ja kampanjoita on jo ollut 
viime aikoina runsaasti. Kaupunki on ollut mukana mm. HSY:n Ilmas-
toinfon Ilmastotreeni-kampanjassa, sekä järjestänyt Oodissa yleisötilai-
suuden yhdessä Sitran Kestävä arki -kampanjaan liittyen. Saatujen ko-
kemusten perusteella pohditaan, mikä olisi tehokkain keino viedä vies-
tiä eteenpäin. Tämä voi olla joko yleisempi kampanja asukkaille, tai 
kohdennetumpaa viestintää eri kohderyhmille. 

Toukokuussa kaupunkiympäristön osallisuustila Bryggaan Oodin kirjas-
toon on tulossa ilmastoaiheinen vuorovaikutteinen näyttely sekä aihee-
seen liittyviä tilaisuuksia. Toukokuusta syyskuun loppuun kestävä osal-
listava näyttely kannustaa kävijät tekemään konkreettisia tekoja hiili-
neutraalimman elämäntavan eteen. 
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Mikko Aho

Lisätiedot
Mira Jarkko, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64317
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Said Ahmed Suldaan yhdessä 18 muun valtuutetun kanssa 
on tehnyt Helsingissä 10.10.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki käyn-
nistää ilmastonmuutoksesta kampanjan, jonka tavoitteena on kertoa 
kaupunkilaisille, miten jokainen voi toimia ilmastonmuutosta hidasta-
vasti. Kampanja tukisi kaupunkilaisia näissä pyrkimyksissä. Kampanja 
keskittyisi nimenomaan pieniin arkipäivän valintoihin kouluissa ja työ-
paikoilla. Kampanjan toteutukseen käytettävä mainostoimisto valittaisiin 
kilpailutuksen ja ideoiden perusteella.

Perustelut

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 
mennessä. Tavoitetta kiristettiin vuonna 2017. Joulukuussa 2018 kau-
punginhallitus hyväksyi Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjel-
man, joka sisälsi 147 toimenpidettä.

Ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamisessa tarvitaan hel-
sinkiläisten ja kaupungin yhteistyötä. Toimenpideohjelman viestinnän ja 
vuorovaikutuksen tavoitteena on tukea toimenpideohjelman toteutumis-
ta käynnistämällä ja tukemalla käytännön ilmastotekoja. Viestintä ja 
vuorovaikutus ovat keinoja sidosryhmien tavoittamiseksi, jotta ne voivat 
osallistua toimenpideohjelman toteuttamiseen.
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Toimenpideohjelman viestinnässä ja vuorovaikutuksessa noudatetaan 
seuraavia periaatteita:

Jokainen on viestijä: kaupungin kaikkeen viestintään kytketään toimen-
pideohjelma aina, kun se sopii asiayhteyteen.
- Konkretia: viestitään konkreettisista ilmastoteoista, ei niinkään itse oh-
jelmasta
- Tässä ja nyt: keskitytään viestimään toimenpiteistä, joita helsinkiläiset 
voivat tehdä jo nyt
- Viestintä ja vuorovaikutus: Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideoh-
jelma tarvitsee helsinkiläisten ja kaupungin yhteistyötä. 
- Kiinnostavat tarinat: nostetaan esiin helsinkiläisten ilmastotekoja ja 
annetaan tunnustusta esimerkillisille toimijoille
- Avoin osallistuminen: kuka tahansa pystyy halutessaan seuraamaan 
toimenpideohjelman etenemistä ja osallistumaan toimenpideohjelman 
päivitykseen
- Viestintä tavoittaa: toimenpideohjelmasta viestitään monissa kanavis-
sa, jotta tavoitetaan mahdollisimman kattavasti helsinkiläisiä
- Kaupunki kuuntelee: kaupunkilaisten palautteesta opitaan ja toimenpi-
teitä kehitetään palautteen mukaan.

Toimenpideohjelmassa on seuraavia viestintään ja vuorovaikutukseen 
liittyviä toimenpiteitä: 

- Toimenpideohjelmalle laaditaan viestintä- ja vuorovaikutussuunnitel-
ma. Viestintästrategiaa toteutetaan ja sitä seurataan ja päivitetään 
säännöllisesti.
- Toimenpideohjelman toteutuksessa kehitetään osallistamista ja vuo-
rovaikutusta Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin mukaisesti, 
toiminnassa pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinä-
kyvyyteen.
- Kaupunkiorganisaatio pyrkii muun muassa stadiluotsien avulla tunnis-
tamaan alueilla paikallisesti syntyvää hiilineutraalisuuden kannalta mer-
kityksellistä toimintaa ja etsimään kussakin tilanteessa itselleen sopi-
van roolin tämän toiminnan edistämiseksi.

Lisäksi kehitetään vuorovaikutteista seurantatyökalua, jonka avulla 
asukkaat voivat seurata ja kommentoida eri toimenpiteiden toteutumis-
ta. 

Helsingin kaupunki rahoittaa myös HSY:n Ilmastoinfon toimintaa, joka 
on keskittynyt isoihin ilmastokampanjoihin. Viimeisin, Ilmastotreeni-
kampanja keskittyy erityisesti tavallisten ihmisten vaikutusmahdolli-
suuksiin ja ilmastotekoihin arjessa. Ilmastotreenissä karistetaan tehok-
kaasti päästökiloja personal trainereiden avulla. Lisätietoa tästä löytyy 
osoitteesta www.ilmastoinfo.fi. 
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Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 3.3.2019 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mira Jarkko, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64317

mira.jarkko(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


