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Kokouksen aihe Kestävän kehityksen työryhmän kokous 1/2021 

Kokousaika 16.12.2021 klo 17.00-18.53 

Kokouspaikka Teams 

Läsnä   
 Markus Hemmilä, koulutuslautakunta (poistui klo 18.10 asian 5 käsittelyn 

kohdalla) 
 Katja Tiittanen, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 
 Jouko Olander, sosiaali- ja terveyslautakunta 
 Rauno Berg, tekninen lautakunta 
 Olli Koivukangas, ympäristölautakunta 
 Sanna-Maija Ansio, kaup.hall. 
 Kimmo Jalonen, kaup.hall. 
 Sari Mäkiö, kaup.hall. 
 Tomi Nieminen, kaup.hall. 
 Terhi Reponen, kaup.hall. 
 Timo Virta, kaup.hall. 
 Iiris Sonkki, nuorisovaltuusto 
 Juha Saarinen, tekninen johtaja 

Jaana Hölsö, hallintojohtaja 
Jyrki Lumiainen, sivistysjohtaja 
Eeva-Sirkku Pöyhönen, sosiaali- ja terveysjohtaja 
Laura Paarala, ymp.suoj.projektisuunnittelija (asiantuntija) 
Liisa Kaskiluoto, toimistoinsinööri (asiantuntija) 
Sinikka Koponen-Laiho, ymp.suoj.siht. (sihteeri) 
 

 

1. Kokouksen avaaminen 
 
Sihteeri avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 
Etukäteen esteestä olivat ilmoittaneen Sanna-Maija Ansio, Jaana Hölsö 
ja Eeva-Sirkku Pöyhönen. 
 

2. Työryhmän puheenjohtajan valinta 
 
Valittiin tämä kokouksen puheenjohtajaksi Markus Hemmilä ja 
varapuheenjohtajaksi Rauno Berg. 
Päätettiin valita seuraavassa kokouksessa puheenjohtaja koko 
työryhmän toimikaudeksi.  

 
3. Paimion ympäristöohjelman 2019-2022 tavoitteet, toimenpiteet 

ja toteutuminen vuonna 2021 
 
Sihteeri esitteli lyhyesti edellisen työryhmän Paimion 
ympäristöohjelman pohjalta laatimaa vuosikelloa 2021 ja toteutuneita 
toimenpiteitä. Kokonaan toteuttamatta jäivät hankintastrategian 
laatiminen sekä hiilinielukartoitus ja kompensaatiot. 
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Puheenjohtaja Hemmilä totesi, että monessa asiassa on edetty, mutta 
kaikkeen aika ei ole riittänyt. 
Juha Saarinen kertoi, että sähköautoasiaa on jo käytännössä edistetty 
hankkimalla kaupungin viheryksikköön leasingsopimuksella 
sähköpakettiauto. 
Jyrki Lumiainen totesi, että Tapiolan päiväkodissa on luontoryhmä 
aloittanut toimintansa tämän vuoden elokuussa. Asia lisätään 
toteutuneisiin toimenpiteisiin. 
Terhi Reponen kertoi huomanneensa, että Paimion lukiossa on 
järjestetty mm. kestävän kehityksen kurssi. Hän kysyi, onko tuottajia 
kutsuttu oppilaitoksiin kertomaan alkutuotannosta. 
Jyrki Lumiainen vastasi, että koronan vuoksi ulkopuolisia vierailijoita ei 
juuri ole voitu käyttää kouluissa, mutta asia voidaan kyllä ottaa 
huomioon jatkossa. 
Sari Mäkiö totesi, että hiilinielukartoitus ja kompensaatio ovat tärkeitä 
toimenpiteitä ja ne on saatava työn alle.  

 
4. Työsuhdesähköpyöräselvitys 

 
Laura Paarala esitti laatimansa selvityksen työsuhdesähköpyöräilystä 
ja tekemästään kyselystä kaupungin työntekijöille. 
 
Sari Mäkiö totesi, ettei näe estettä työsuhdesähköpyöräasian eteen 
päin viemiseksi. 
Jyrki Lumiainen totesi, että jos työsuhdepyörä olisi palkanlisä, se olisi 
samalla myös budjettikysymys ja vaatii siten harkintaa 
talousarviomenettelyssä. Tässä tapauksessa asiaa pitää miettiä lisää. 
Palkanosana toteutettaessa voisi olla helpompi toteuttaa käytännössä. 
Puheenjohtaja Hemmilä totesi, että merkitään 
työsuhdesähköpyöräselvitys näillä em. kommenteilla varustettuna 
työryhmän tietoon saatetuksi ja palataan asiaan myöhemmin. 
 

5. Sähköauto kaupungille leasingsopimuksella 
 
Laura Paarala esitti työryhmälle tekemänsä 
leasingsähköautoselvityksen. 
 
Tomi Nieminen piti ideaa hyvänä ja kartoittamisen arvoisena. Toisaalta 
kaupungin kotihoito siirtyy vuoden 2023 alusta soteen, joten onko 
kotihoidolla enää tuolloin sähköautotarvetta Paimiossa. 
Jyrki Lumiainen ei pitänyt yhteiskäyttöautoasiassa hyvänä sitä, jos 
kustannukset jaettaisiin kaikkien kaupungin toimintayksiköiden kesken, 
koska kaikissa yksiköissä ei tällaisen yhteiskäyttöauton tarvetta ole. On 
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kartoitettava henkilöstöryhmät, joiden työn kannalta tällainen auto on 
tarpeen. 
Puheenjohtaja Hemmilä totesi, että tähän asiaan on syytä perehtyä 
huolella ja kestävän kehityksen työryhmä palaa asiaan myöhemmin. 
Lisäksi työryhmässä esitettiin toivomus, että kokouksessa esitettävät 
materiaalit tulisi saada hyvissä ajoin etukäteen tutustuttavaksi, jotta 
niihin ehtisi perehtyä etukäteen. 
 
Tässä vaiheessa (klo 18.10) puheenjohtaja Hemmilä ilmoitti joutuvansa 
poistumaan kokouksesta muihin tehtäviin. 
Varapuheenjohtaja Rauno Berg esitti, jos kokouksen voisi keskeyttää, 
koska hänkään ei pysty jatkamaan kokouksen puheenjohtajana klo: 
18.10. jälkeen, mutta pystyy muutoin osallistumaan etänä autosta käsin 
kokoukseen. 
Terhi Reponen ehdotti, että valitaan tälle kokoukselle loppuajaksi uusi 
puheenjohtaja. 
Työryhmä valitsi kokoukselle uudeksi puheenjohtajaksi Sari Mäkiön, 
joka aloitti klo: 18.10. 
 
Keskustelu sähköautosta jatkui uuden puheenjohtajan valinnan jälkeen. 
Terhi Reponen kertoi, että erityishuoltopiirissä on kokemusta 
yhteiskäyttöautosta. Hyvä silloin, kun auto on saatavilla, mutta usein 
kaikki halukkaat eivät kuitenkaan saa autoa käyttöönsä, kun tarve olisi. 
Yhteiskäyttöautoasiassa tulisi kuitenkin tarkkaan selvittää, miten paljon 
käyttöä autolle olisi ja minä päivinä. 
Jouko Olander totesi, että jos kaupungin työntekijöillä ei oikeasti ole 
tarvetta yhteiskäyttöautolle, kaupungin ei pidä hankkia autoa. 
 

 
6. Hinku-verkosto ja KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) 

 
Liisa Kaskiluoto kertoi kuntien Hinku-verkostosta ja kuntien 
enrgiatehokkuussopimuksesta (KETS). Hinku-kriteereitä on muutettu 
marraskuussa 2021 siten, että nykyisten verkoston kuntien on liityttävä 
KETSiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Jos nykyinen Hinku-kunta ei 
ole vuoden 2022 loppuun mennessä liittynyt KETSiin, kunta erotetaan 
Hinku-verkostosta. 
 
Juha Saarinen totesi, että KETS-raportointi työllistää todella paljon, 
eikä teknisellä sektorilla ole tällä erää osoittaa lainkaan resursseja 
tällaiseen runsaasti ylimääräistä työtä vaativaan tehtävään.  
Olli Koivukangas esitti mielipiteenään, että KETS:iin ei tulisi liittyä. 
Pelkkä lähtötilanteen selvittämien edellyttää paljon työtä. Olli viittasi 
kaupungilla aikoinaan teetettyyn energiansäästöhanke ESCO:oon, jossa 
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käytettiin konsulttia apuna ja saatiin tukea TEM:ltä. Lopputulos jäi 
kuitenkin olemattomaksi tai pikemminkin negatiiviseksi mm. joissakin 
kaupungin kiinteistöissä ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. 
Ongelmia alkoi tulla energian säästön nimissä suoritettujen 
ilmanvaihtokoneiden virheellisten säätöjen myötä. 

Puheenjohtaja Mäkiö totesi, että Paimion liittyminen Hinku-verkostoon 
oli myös yksi Paimion ympäristöohjelman tavoite, joka toteutettiin 2019 
ja olisi huono asia joutua poistetuksi Hinku-verkostosta. 

Rauno Berg sanoi yhtyvänsä Juhan ja Ollin mielipiteisiin.  
Puheenjohtaja Mäkiö totesi yhteenvetona, että kaupunki osallistuu 
kuitenkin Valonian 21.1.2022 järjestämään KETS-asioita käsittelevään 
kokoukseen ja mietitään energiatehokkuusasiaa uudelleen vielä 
myöhemmin. 
 

 
7. Paimion ympäristöohjelman 2019-2022 päivittäminen 

 
Sihteeri kertoi lyhyesti Paimion ympäristöohjelman 2019-2022 
päivittämistarpeesta. Alustava ajatus olisi aloittaa päivitystyö vuoden 
2022 alkupuolella, jotta päivitetty ohjelma ehditään kierrättää 
lausunnoilla hallintokunnissa ja lähettää hallituksen ja valtuuston 
käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi vuoden 2022 aikana.  
.  
Timo Virta totesi, että ympäristöohjelmaa ja kestävän kehityksen 
työryhmän tarkoitusta olisi avattava perusteellisesti varsinkin 
työryhmän uusille jäsenille. Sovittiin, että ympäristöohjelma lähetetään 
työryhmälle tutustuttavaksi hyvissä ajoin ennen seuraavaa kokousta. 
Ohjelma on myös luettavissa kaupungin verkkosivuilla 
https://www.paimio.fi/paatoksenteko/strategiat_ja_suunnitelmat. 
 
Terhi Reponen sanoi olevansa kiinnostunut ja innostunut 
ympäristöohjelmasta. Hänen mielestään peruskoululaisille tulisi saada 
lisää ympäristökasvatusta mm. maaseudun metsä- ja 
elintarviketuotannon esittelyn muodossa. Em. saisi näkyä myös 
ympäristöohjelman tavoitteissa positiivisessa mielessä. 
Jouko Olander totesi, että niin ympäristöohjelma kuin kestävän 
kehityksen työryhmä on kaikki uutta asiaa, joten perehdyttämistä 
työryhmän työhön tarvitaan. Hän pohti, miten kuntalaiset saataisiin 
energiatehokkuustalkoisiin. Erilaisista energiankäyttömuodoista pitäisi 
saada tietoa paljon enemmän. Olander toivoi esim. luentotilaisuuksia 
puolueettomilta tahoilta erilaisista kestävistä energiantuotto- ja 
lämmitysmuodoista kaupunkilaisille. 

https://www.paimio.fi/paatoksenteko/strategiat_ja_suunnitelmat
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Jyrki Lumiainen totesi, että perusopetuksen opetussuunnitelmassa on 
huomioitu kestävä kehitys, ja opetussuunnitelman sisällöstä päättää 
ao. lautakunta. Hän kertoi myös, että parhaillaan valmisteilla oleva koko 
kaupungin strategia olisi tarkoitus saada kesäkuussa 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kestävän kehityksen ohjelman 
päivitys olisi hyvä aloittaa vasta sitten, kun em. strategia on 
valmistunut ja hyväksytty. Eri puolueiden/paikallisten päättäjien tulisi 
tuoda esille näkemyksensä isoista strategisista linjauksista niin 
kaupungin strategia- kuin ympäristöohjelmatyöhön. 
 
Juha Saarinen totesi kannattavansa Lumiaisen ajatuksia. Rauno Berg 
oli myös Lumiaisen kannalla. 
Puheenjohtaja Mäkiö veti yhteen käydyn keskustelun pohjalta 
seuraavaa: Kestävän kehityksen työryhmä päättää valmistautua 
kaupungin ympäristöohjelman päivittämistyöhön tutustumalla ja 
perehtymällä nykyiseen ohjelmaan. Päivittämistyöhön palataan 
syksyllä 2022. 
Jouko Olander esitti, että jätetään asia pöydälle. Tomi Nieminen 
kannatti Jyrki Lumiaisen ehdotusta ympäristöohjelman päivittämistyön 
aloittamisesta syyspuolella. 
Juha Saarinen totesi, että asiaa ei voi jättää pöydälle, kun varsinaista 
päätösehdotustakaan ei ole. 
Työryhmä hyväksyi puheenjohtaja Mäkiön yhteenvedon ja esityksen 
päivitystyön aloittamisesta syksyllä. 

 
8. Seuraava kokous 

Työryhmä päätti kokoontua seuraavan kerran to 3.2.2022 klo: 17.00 
koronatilanteesta riippuen joko paikan päällä tai etänä.  
 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Mäkiö päätti kokouksen klo: 18.53. 

 
 
 

 

 Muistion laati  Sinikka Koponen-Laiho 

    työryhmän sihteeri 


