Suunnitelma kunnan
ilmastoyhteistyön toimintamallista
Case Vantaa, Kerava ja Järvenpää
kesäkuu 2022

Tausta
• Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien yhteishankkeessa 1.5.2021-30.6.2022
syvennyttiin elinkeinoelämän ja kunnan väliseen ilmastoyhteistyöhön
• Jokaiseen hankekaupunkiin laadittiin hankkeen lopussa suunnitelma
ilmastoyhteistyön toimintatavoista
• Pohjana hyödynnettiin hiilineutraalisuomi.fi -sivulle koottua toimintamallikirjastoa ja
sen materiaaleja, sekä kaupungeissa toteutetun yritysten ilmastokyselyn tuloksia
• Tällä diasarjalla on koottuna kunkin kaupungin suunnitelma yritysyhteistyön
toimintamalleista jatkoon. Ne ovat tarkoitettu malliksi ja inspiraatioksi muille
kunnille.

Vantaan yritysyhteistyön malli
Nyt

Myöhemmin

1. Ilmastokumppanuus osa vuoropuhelua

•

Innovaatiopalkintoon tuodaan ilmasto- ja ympäristöteema

•

•

Kehitetään Smart & Clean -yritysten mittarointia, esim. Vainun
kautta

•

Tuodaan yritysten parhaat käytännöt esille osana Vantaan
resurssiviisauden tiekarttaa. Yrityksille mahdollisuus jakaa
tietoa toteutetuista toimenpiteistään

•

Ilmastoteemat huomioidaan foorumeilla, joilla yritysyhteistyötä
tehdään, riippumatta klusterista
Otetaan ilmasto- ja yritysnäkökulma huomioon tulevia hankkeita
valmisteltaessa

2. Viestintä
•
•
•

Viestitään kaupungin ilmastotyöstä ja ajankohtaisista ilmastoasioista
yritysuutiskirjeessä
Jaetaan yrityksille tietoa tarjolla olevasta tuesta (koulutukset,
kurssit, webinaarit jne.)
Hyödynnetään CRM-järjestelmä Hakosaloa ilmastoyhteistyön
pohjana

3. Vastuulliset hankinnat
•
•
•

Käydään markkinavuoropuhelua
Hankintojen kilpailutusten kriteereitä ja ympäristövaatimuksia
sopimuksissa viedään eteenpäin ja kehitetään myös yhteistyössä
palveluntuottajien ja muiden kaupunkien kanssa
Kartoitetaan uusia innovatiivisia hankintoja ja edistetään
vastuullisuutta muun muassa vapaaehtoisilla hankintojen green deal
-sopimuksilla

4. Yhteistyö kaiken ytimenä
• Ylläpidetään ja kehitetään kunnan sisäistä yhteistyötä, yritys- ja
oppilaitosyhteistyötä ja seutuyhteistyötä

o Kestävyysloikka-palvelun avulla upotetaan
yritysten vastuullisuustekoja näkyviin kaupungin verkkosivuille

•

Lisätään ja kehitetään yhteistyötä muiden kaupunkien ja
toimijoiden kanssa
o Webinaarit ja tilaisuudet (alueellisena ja yritysyhteistyönä)

•

Kaupungin eri toimialojen aktivointi ja saaminen mukaan
ilmastotyöhön

•

Ekosysteemialustojen tunnistaminen ja ottaminen käyttöön

•

Jatketaan olemassa olevien toimintamallien eteenpäin
viemistä

Keravan yritysyhteistyön malli
Nyt
1.

Ympäristöpalkinto

•

Jaetaan kerran vuodessa kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa

2.

Viestintä

•

Uutiskirje noin kerran kuussa

3.

Kumppanuudet

•
•

Keravan Yrittäjät – säännölliset tapaamiset ja tapahtumat
Keravan Energia – erityisesti hukkalämmön hyödyntämisen hankkeet
yritysten kanssa, taloyhtiöfoorumi-toiminta
Yrityskohtaiset kumppanit kaupungin maankäyttöön liittyen,
yritysluettelo

•

4.

Vastuullisuus hankinnoissa

•

4/2022 valmistunut hankintastrateginen ohjelma sisältää tavoitteet
ja mittarit taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden
osalta sekä kytkennän Keravan kestävän energian ja ilmaston
toimintasuunnitelmaan

5.

Yhteistyöhankkeet

•

Nykyinen hanke vasta alku kunta-, yritys- ja oppilaitosyhteistyölle

Myöhemmin
•

Kasvatetaan henkilöresursseja elinvoimapalveluissa

•

Määritetään, vahvistetaan ja kohdennetaan viestintää eri somekanavissa
•
Ilmastoviestinnässä jaetaan tietoa myös muiden kuntien
tapahtumista

•

Jatketaan edelleen alkanutta yhteistyötä eri tahojen kanssa,
verkostoidutaan
•
Erityisesti keskisuurten yritysten tukeminen ilmastotyössä

•

Jatketaan olemassa olevien toimintamallien eteenpäin viemistä
yritysluetteloa lukuun ottamatta

Järvenpään yritysyhteistyön malli
Nyt
1. Ollaan läsnä ja näkyvillä, rakennetaan ilmastokumppanuuksia
•
•
•

Viestitään kaupungin ilmastotyöstä ja ajankohtaisista ilmastoasioista
Käydään vierailuilla yrityksissä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa
Otetaan ilmasto- ja ympäristöteemat vakioaiheeksi yritystapaamisiin

2. Tarjotaan tukea ilmastotyöhön
•
•
•

Kaupunki kehittää kestävää kaupunkirakennetta (mm. yhteydet, infra)
Materiaaleja kootusti tarjolla
Webinaarit ja tilaisuudet (alueellisena ja yritysyhteistyönä)

3. Tarjotaan näkyvyyttä yritysten ilmastoteoille/-ratkaisuille
•
•
•

Juttusarjat, tiedotteet
Valmiiden palveluiden (esim. Loikka) upottaminen verkkosivuille
Järkevä-palkinto

4. Käydään markkinavuoropuhelua ja kehitetään hankintoja
•
•

Kuullaan ja kartoitetaan yritysten valmiuksia
Viestitään kiristyvistä vaatimuksista

5. Ylläpidetään julkistoimijoiden yhteistyötä
•
•
•
•

Sisäinen yhteistyö elinkeino-ympäristö
Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö
Seutuyhteistyö
Yhteistyömalli -pohja tuleville sidosryhmätoiminnoille

Toimintamalli on rakennettu niin, että työtä voidaan tehdä listatuilla osa-alueilla (1-5) kulloinkin
käytössä olevien resurssien puitteissa. Laajempi kehittäminen ja osa myöhemmin toteutettavaksi
määritellyistä toimista edellyttävät lisäresursseja esimerkiksi hankerahoituksesta. Mallia muokataan
joustavasti toiminnan kehittyessä.

Myöhemmin
•
•
•

Kaupungin tahtotila tai edellytykset yritysyhteistyölle
Yhteiset kehityshankkeet
Yritykset tiiviimmin mukaan tavoitteiden ja toimenpiteiden valmisteluun,
yritysten innostaminen mukaan

•

Yritysneuvonta (vaatii yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa)

•

Vastuullisuus näkyväksi yrityshakemistossa, toteutustapa määriteltävä

•

Ilmastotavoitteet vahvasti hankintojen laatukriteereissä mukana

•

Toimijaverkoston ja yhteistyömallien vakiinnuttaminen

