Päivitetty 9.6.2016

Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän tehtävät ja
työsuunnitelma 2016-2017
TYÖSUUNNITELMA 2016-2017
1/2016 kokous 6.4.2016 klo 14-16
Työryhmän tehtävät, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen Helsingissä,
työsuunnitelma, ilmastoviestintä
2/2016 kokous 18.5.2016 klo 14.30-16, kaupungintalon Aula 4 -kabinetti
Mitä Pariisiin jälkeen ja ympäristöpolitiikan seuranta, päästäänkö vuoden 2020
tavoitteeseen? hallintokuntien ja eri ryhmien ja verkostojen tehtävät,
sopeutumislinjausten sisällysluettelo
9.9.2016 ilmastoviestinnän kehittämistilaisuus

viestintä +
asiantuntijat

3/2016 kokous: 14.9.2016 klo 13-15, Ymk Viikki, Rantakukka
Mitä Pariisin jälkeen?, Muiden kaupunkien ilmastotavoitteet, Smart&Clean säätiön
toiminta, sopeutumisen arviointi ja linjausten alustava luonnos, ilmastotavoite
vuodelle 2030 ja toimien arviointi, yhteenveto ilmastoviestinnän kehittämiseksi

*khs iltakoulu X.X

syys-lokakuu: skenaariotyöpajat ilmastoryhmälle ja -verkostolle
4/2016 kokous: 30.11.2016 klo 14-16, kaupungintalon Aula 4 -kabinetti
Ilmastotavoite 2030 skenaariot valmiina ja ehdotus toimiksi, *Sopeutumislinjausten
luonnos ja päätös hyväksyttämismenettelystä, hiilineutraalisuustavoite ja
kompensointi

*valmis 31.12.
päätöksen tekoon

1/2017 kokous: kevät 2017
Ilmastotavoite 2030 ja toimet luonnos, Ilmastoasioiden koordinoinnin mallin
luonnos, Transition Cities –hankkeen tulokset ja hyödyntäminen koordinoinnissa
2/2017 kokous: kevät 2017
Esitys vuoden 2030 ilmastotavoitteesta ja toimista kaupungin strategiaan 2017-2021 Kvsto
strategiaryhmälle
3/2017 kokous: syksy 2017

4/2017 kokous: syksy 2017

ILMASTORYHMÄ TEHTÄVÄT:
 Ilmastotyön koordinointi, seuranta ja toimien toteutuksen edistäminen.
 Koota ilmastotavoitteet ja esittää mallin siitä, miten työtä koordinoidaan.
 Valmistella kevään 2016 aikana selvitys kaupunginhallitukselle Pariisin ilmastokokouksen
vaikutuksista.
 Valtuustokauden 2017-2021 strategiaohjelmaan tulevien ilmastotavoitteiden määrittely.
 Vuosien 2020 ja 2050 osalta määriteltyjen tavoitteiden väliin sijoittuvat välietapit eli käytännössä
vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.
EHDOTUS MITÄ KOORDINOINTI, SEURANTA JA TOTEUTUKSEN EDISTÄMINEN TARKEMMIN TARKOITTAA:
Rajapinnat ja seuranta/viestintä:
-

Hallintokuntien tehtävät ilmastoasioiden hoidossa
Rajapinnat ilmastoasioihin liittyvien muiden ryhmien kanssa ESNK, PKS ILSE/ILMU, Smart & Clean
säätiö +verkostot
Ilmastoviestintä Helsingin kaupungilla
Mitä Pariisin jälkeen tapahtunut ilmastoasioissa
Asiantuntijaluentoja
Vuoden 2020 tavoitteen seuranta (mm. Helenin päätösten vaikutus), arvio päästäänkö
tavoitteeseen -30% tavoitteeseen, Hsy voisi laskea
Hiilineutraalisuustavoiteeseen 2050 pääsyn seuranta, kompensointi
Ympäristöpolitiikan ilmastotavoitteiden seuranta (valmistuu raportti)

Helsingin ilmastotavoitteet ja toimet
- Helsingin ilmastotavoitteiden kuten 2030, 2040 valmistelu (kaupungin strategiaan 2017-2021)
- Kaupungin strategian ilmastopolitikan toimenpiteiden valmistelu; Kaupungin ilmastoselvitysten
(30%, PEK, Hajautettu) toimien priorisointi, aikataulutus ja toteutuksen edistäminen
- Kaupungin Ilmastotyön koordinointia, seuranta ja toimien toteutuksen edistämistä
Sopeutuminen
- Helsingin sopeutumisohjelman/suunnitelman/linjausten laatimisen ohjaaminen
hulevesiohjelman päivityksen ohjaus (sama ryhmä sopeutumisen kanssa)
- PKS sopeutumisstrategian päivitys (uudet haasteet –projekti)
Smart & Clean
- Smart & Clean ilmastohankkeet, yhteistyö säätiön kanssa
- Ilmastokumppanit –verkoston tukeminen
- Ilmastohankkeiden edistäminen URK –ryhmän kanssa yhteistyössä (ulkopuolisen rahoituksen
koordinointiryhmä)
Verkostot
- Helsingin ilmastoverkoston työn tukeminen
- Compact of Mayors vaatimukset ja niiden täyttäminen (ESNK vastaa kaupunkiorganisaation
energiatehokkuuteen liittyvistä KETS ja Covenant of Mayors -sitoumuksista)
- 6 pack – kaupunginjohtajien ilmastoverkoston tiedonvälitys molempiin suuntiin
- Benchmarkata muiden kaupunkien ilmastotyötä ja ottaa toimia käyttöön (ICLEI, Euro Cities ym.)

