Klimatkontrakt

Vi är med i Jakobstadsregionens omställning

Företagsnamnet
Genom att aktivt jobba mot mer hållbara lösningar bidrar vi till att
Jakobstadsregionen tillsammans når klimatmålen.

Klimatsmarta tillsammans

Genom att underteckna klimatkontraktet vill vi i vårt företag bidra till:

Detta gör vi genom att:

 att utsläppen i regionen minskar
 att tillsammans lyfta regionens klimatarbete och visa att vi är med och tar
ansvar
 att anpassa oss till de konsekvenser som klimatförändringen leder till
 att göra cirkulär ekonomi till det nya normala
 att visa klimatledarskap genom att prioritera resurseffektiva och
klimatsmarta lösningar
 att aktivt bidra till ökat samarbeta i regionen som främjar målen i
klimatstrategin










sätta tydliga mål för vårt eget klimat-/hållbarhetsarbete
övergå till fossilfri energianvändning
stegvis övergå till hållbara och cirkulära lösningar
aktivt medvetandegöra vår personal och våra kunder om vårt klimatarbete
kommunicera och inspirera andra om vårt klimat- och hållbarhetsarbete
ställa klimatkrav på våra samarbetsparter
delta i regionala nätverk för hållbarhetsarbete
eventuella egna åtaganden...

__________________ __________ ___________________________________________
ort

datum

undertecknare

#klimatsmartatillsammans #ilmastotietoisiayhdessä
#hållbarajakobstadsregionen #vastuullinenpietarsaarenseutu

Jakobstadsregionens klimatstrategi
är en färdplan för hur vi skall ställa om till mer hållbart och
klimatsmart samhälle. Överenskommelsen i detta frivilliga
klimatkontrakt innebär att regionens kommuner och
företag tillsammans tar nästa steg i detta arbete.
Tillsammans visar vi på vår höga ambition att minska
utsläppen av växthusgaser.

Ilmastosopimus

Olemme mukana Pietarsaaren seudun muutoksessa

Ilmastotietoisia yhdessä

Toimimalla aktiivisesti kohti kestävämpiä ratkaisuja autamme
Pietarsaaren seutua yhdessä saavuttamaan ilmastotavoitteet.

Allekirjoittamalla ilmastosopimuksen haluamme yrityksessämme
vaikuttaa:
 että seudun päästöt vähenevät
 että yhdessä korostamme alueen ilmastotyötä ja osoitamme, että olemme
mukana ja otamme vastuuta
 että sopeudumme ilmastonmuutoksen aiheuttamiin seurauksiin
 että kiertotaloudesta tehdään uusi normaali
 että osoitamme ilmastojohtajuutta priorisoimalla resurssitehokkaita ja
ilmastotietoisia ratkaisuja
 että aktiivisesti edistämme seudun tiiviimpää yhteistyötä ilmastostrategian
tavoitteiden edistämiseksi

Yrityksen nimi

Teemme tämän:
 asettamalla selkeitä ja konkreettisia tavoitteita omalle ilmasto/kestävyystyöllemme
 siirtymällä fossiilittomaan energiankäyttöön ja ilmastotietoisiin kuljetuksiin
 kehittämällä vähitellen osaamistamme ja siirtymällä kestäviin ja
kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin
 lisäämällä aktiivisesti henkilöstömme ja asiakkaidemme tietoisuutta
ilmastotyöstämme
 kommunikoimalla ja innostamalla muita ilmasto- ja kestävyystyöstämme
 asettamalla ilmastovaatimuksia yhteistyökumppaneillemme
 osallistumalla seudullisiin kestävän kehityksen verkostoihin
 mahdollisilla omilla sitoutumisilla …

__________________ __________ ___________________________________________
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#klimatsmartatillsammans #ilmastotietoisiayhdessä
#hållbarajakobstadsregionen #vastuullinenpietarsaarenseutu

Pietarsaaren seudun ilmastostrategia
on tiekartta kohti kestävämpää ja ilmastotietoisempaa
yhteiskuntaa. Tämän vapaaehtoisen ilmastosopimuksen
hyväksyminen tarkoittaa, että seudun kunnat ja yritykset
yhdessä ottavat seuraavan askeleen tässä työssä. Yhdessä
osoitamme kunnianhimoisen tavoitteemme vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä.

Ifyllningsanvisningar
Tack för ert intresse att vara med i Jakobstadsregionens klimatarbete! Detta klimatkontrakt är ett frivilligt ställningstagande och en möjlighet
för regionens företag att deklarera sitt stöd för den klimatstrategi som regionens kommuner utarbetat.
Klimatkontraktet fungerar som en sporre och genom att underteckna kontraktet inspirerar man till klimatåtgärder såväl internt som andra
företag.
Ni i ert företag väljer själva vilka rutor i kontraktet ni kryssar i. Ni kan också sätta till mer konkreta åtaganden om ni upplever att något saknas.
På så sätt vill vi säkerställa att ambitionsnivån kan sättas så att det passar såväl stora som små företag. Vi hoppas att åtgärderna kan vara såväl
realistiska som ambitiösa.
Klimatkontraktet är fritt att använda för alla företag i Jakobstadsregionen. Undertecknandet medför inga förpliktelser, men ger möjligheter att
delta i det gemensamma arbetet för regionens bästa.
Vår förhoppning är att klimatkontraktet kan bidra till att skapa en gemensam anda i Jakobstadsregionen där vi visar att vi tillsammans, såväl
kommuner som näringsliv, jobbar ansvarsfullt och klimatsmart.
När ni undertecknat klimatkontraktet får ni gärna meddela detta till Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia
info@concordia.jakobstad.fi. På så sätt kan vi hålla oss ajour med vilka företag som undertecknat kontraktet och skapa ett nätverk av
undertecknande företag.
Alla företag som undertecknat kontraktet kommer också att listas på regionportalen www.jakobstadsregionen.fi. Vi uppmuntrar er även att
kommunicera om klimatkontraktet i sociala medier genom att använda hashtaggarna #klimatsmartatillsammans #ilmastotietoisiayhdessä
#hållbarajakobstadsregionen #vastuullinenpietarsaarenseutu på sociala medier.
Om ni har frågor kring klimatkontraktet får ni gärna kontakta oss.
Malin Lindholm, 044 7851 105, malin.lindholm@jakobstad.fi
Tomas Knuts , puh. 040 5628 498, tomas.knuts@concordia.jakobstad.fi

Täyttämisohjeet
Kiitos mielenkiinnostanne olla mukana Pietarsaaren seudun ilmastotyössä! Tämä ilmastosopimus on vapaaehtoinen kannanotto ja mahdollisuus
seudun yrityksille ilmoittaa tukensa seudun kuntien laatimalle ilmastostrategialle.
Ilmastosopimus on yksipuolinen sopimus ja sen allekirjoittaa ainoastaan yritys itse. Sopimus toimii kannustimena ja sopimuksen
allekirjoittaminen innostaa ilmastotoimiin niin sisäisesti kuin muissakin yrityksissä.
Te yrityksessänne valitsette itse, mitkä sopimuksen ruudut rastitatte. Voitte myös lisätä konkreettisempia sitoumuksia, jos tunnette, että jotain
puuttuu. Näin haluamme varmistaa, että kunnianhimoinen taso voidaan asettaa niin, että se sopii niin suurille kuin pienillekin yrityksille.
Toivomme, että toimenpiteet voivat olla sekä realistisia että kunnianhimoisia.
Ilmastosopimus on vapaasti kaikkien Pietarsaaren seudun yritysten käytettävissä. Allekirjoittaminen ei velvoita mihinkään, mutta tarjoaa
mahdollisuuksia osallistua yhteiseen työhön seudun hyväksi.
Toivomme, että ilmastosopimus voi auttaa luomaan yhteishenkeä alueelle, jossa osoitamme, että me yhdessä, sekä kunnat että elinkeinoelämä
toimimme vastuullisesti ja ilmastotietoisesti.
Kun olette allekirjoittaneet ilmastosopimuksen, voitte mielellään ilmoittaa siitä Pietarsaaren seudun kehitysyhtiö Concordialle
info@concordia.jakobstad.fi. Näin voimme pysyä ajan tasalla sopimuksen allekirjoittaneiden yritysten suhteen ja luoda allekirjoittaneiden
yritysten verkoston. Kaikki yritykset, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen, luetellaan myös seudullisessa portaalissa
www.jakobstadsregionen.fi.
Kehotamme teitä myös kommunikoimaan ilmastosopimuksesta sosiaalisessa mediassa käyttämällä hashtageja:
#klimatsmartatillsammans #ilmastotietoisiayhdessä #hållbarajakobstadsregionen #vastuullinenpietarsaarenseutu
Jos teillä on kysyttävää ilmastosopimuksesta, voitte mielellään ottaa meihin yhteyttä.
Malin Lindholm, 044 7851 105, malin.lindholm@jakobstad.fi
Tomas Knuts , puh. 040 5628 498, tomas.knuts@concordia.jakobstad.fi

