HAKEMUS
FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä
Kunta
Kunnan tiedot / osoite
Puh.

www-sivut

hakee FISU-verkoston jäsenyyttä sitoutuen seuraaviin liitteessä 1 esitettyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Kunnan taustatiedot
Kunnan asukasluku (31.12.2016)

Kunnan maakunta

Huomioitavaa hakuprosessissa ja hakemuksen täyttämisessä
Seuraavassa esitettyjen Kunta ja resurssitehokkuus kolmen alueen painotukset arvioinnissa ovat seuraavat:
a)

kasvihuonekaasupäästöt – ei päästöjä,

40 %

b)

Materiaalihäviöt – ei jätettä,

40 %

c)

Ei ylikulutusta

20 %

Osa-alueet a-c pisteytetään skaalalla 1-10 kunkin kunnan toimittaman aineiston perusteella. Osa-alueiden pisteitä painotetaan yllä
mainituissa suhteissa. Kunnan kokonaispisteet ovat kolmen osa-alueen painotettujen pisteiden yhteissumma.

Kunta ja resurssitehokkuus
a)

Kasvihuonekaasut – ei päästöjä

Mitä tavoitteita ja sitoumuksia kunnassa on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (esimerkiksi strategiat,
toimintalinjaukset, hallituksen/valtuuston päätökset? (max 20 riviä)
_________________________________
Mitä toimenpiteitä kunnassa on jo tehty ja mitä hyviä käytäntöjä on havaittu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (toimintoja
joita kannattaisi levittää eteenpäin jo nyt muille kunnille? (max 20 riviä)
riviä)
___________________________________
Mitä konkreettisia suunnitelmia kunnassa on tehty kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi? (max 20 riviä)
_________________________________

Miten kasvihuonekaasupäästöt ovat kehittyneet viime vuosina? (määrälliset arviot, jos mahdollista)

b)

Materiaalihäviöt – ei jätettä

Mitä tavoitteita ja sitoumuksia kunnassa on asetettu materiaalihäviöiden vähentämiseksi? (max 20 riviä). Tässä
materiaalihäviöiden vähentämisellä tarkoitetaan erityisesti yhdyskuntajätteen materiaalien ja biojätteiden hyötykäytön (ml.
ravinteiden kierrätys, mutta pl. poltto) edistämistä, rakennusjätteiden kierrätyksen tehostamista ja teollisen toiminnan kierrätyksen
sekä sivutuotteiden hyötykäytön lisäämistä.

Mitä toimenpiteitä kunnassa ja kunnan alueen elinkeinoelämässä on tehty ja mitä hyviä käytäntöjä on havaittu materiaalihäviöiden
vähentämiseksi (toimintoja joita kannattaisi levittää eteenpäin jo nyt muille kunnille)? (max 20 riviä)

Mitä konkreettisia suunnitelmia kunnassa on tehty materiaalihäviöiden vähentämiseksi? (max 20 riviä)

Miten yhdyskuntajätteen määrä ja materiaalihäviöt kunnassa ovat kehittyneet viime vuosina? (määrälliset
arviot, jos mahdollista)

c)

Ei ylikulutusta

Mitä tavoitteita ja sitoumuksia kunnassa on asetettu kestävien elämäntapojen alueella?

Yhteenvetotaulukko:

Tavoitteena on esittää numeeriset arvot, mikäli mahdollista (huom. lisää yksiköt esim. onko kilotonnia vai prosentuaalinen (%)
säästötavoite, vertailuvuosi)
Ei päästöjä

Ei jätettä

CO2 (kt)

(ei materiaalihäviöitä)

Nykytilanne (vertailuvuosi)
2020
2030
2050

kunnan puolesta

Yhdyshenkilö:
Nimi

Nimike

Puhelin

Sähköposti

Paikka, päiväys ja allekirjoitus

Ei ylikulutusta

Liite 1. FISU-verkostoon liittymisen edellytykset
Kunta on valtuuston päätöksellä tai päätöksillään sitoutunut Fisu-verkoston yhteisiin resurssiviisaustavoitteisiin - ei päästöjä, ei
jätettä, ei ylikulutusta - ja pyrkii saavuttamaan ne viimeistään vuoteen 2050 mennessä.
Kunta on sitoutunut määrittämään keskipitkän aikavälin päästövähennys- ja jätteenkierrätystavoitteet (esim. vuodelle 2020 ja
2030). Välitavoitteet määritellään kahden vuoden sisällä jäseneksi liittymisestä.

Työpaikkoja, elinvoimaisuutta, kestävää hyvinvointia
Tavoitteiden saavuttamiseksi kunnan tulee tehdä seuraavat toimenpiteet, joilla vahvistetaan edellytyksiä luoda työpaikkoja,
elinvoimaisuutta ja kestävää hyvinvointia:

o

Kunta huomioi resurssiviisaustavoitteet ja -toimenpiteet osana päätöksentekoa ja johtamista.

o

Kunta laatii pitkän aikavälin tiekartan ja toimintasuunnitelman, joka tarkistetaan ja päivitetään tarvittavin aikavälein
suunnitelman mukaisesti.

o

Kunta integroi tiekartan kunnan/seudun pitkän aikavälin kehitystä ohjaaviin julkilausumiin, kuten strategiaan.

o

Kunta budjetoi valitsemilleen resurssiviisaille kärkihankkeille rahoitusta.

o

Kunta seuraa toimintasuunnitelman toimeenpanoa osana vuosittaisia talousarvioita.

o

Kunta viestii työn edistymisestä ja eri yhteisöjen osallisuusmahdollisuuksista julkisesti.

o

Kunta nimeää työtä koordinoivat yhdyshenkilöt ja tärkeimmistä hallinnonaloista muodostuvan työryhmän.

Kunta sitoutuu olemaan mukana Fisu-verkoston toiminnassa. Kunnan Fisu-yhdyshenkilö toimii tiedonvälittäjänä ja
vuorovaikutuksessa verkostoa koordinoivan palvelukeskuksen kanssa.
Fisu-verkoston jäsenyys on kunnille ilmainen vuoden 2017 loppuun asti. Kunnilta edellytetään kuitenkin tarvittavien
henkilöresurssien osoittamista muutosprosessin läpiviemiseksi sekä huomioimaan mahdollisuus verkoston toiminnan laajuuteen
pohjautuvasta jäsenmaksusta tulevina vuosina. Yhteiskunnan mahdolliset resurssit FISU-verkoston vuoden 2018 toimintaan eivät
ole vielä varmistuneet.

Liite 2. FISU:n välitavoitteet
•

Kasvihuonekaasupäästöt
o kunnan alueen päästöille vähintään 20 % vähennys vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta
(pl.teollisuuden päästökauppalaitokset), vähintään 40 % vähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005
tasosta (pl. teollisuuden päästökauppalaitokset)

•

Jätteet

o

yhdyskuntajätteiden 55* % kierrätys vuonna 2020 (hyödyntäminen materiaalina + kompostointi +mädätys),
rakennus- ja purkujätteille 70 %:n kierrätys vuonna 2020, yhdyskuntajätteen määrän vakiinnuttaminen 2000
tasolle ja sen kääntäminen laskuun viimeistään 2020.
*Yhdyskuntajätteiden tavoitteet muuttuneet vuodesta 2014

