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Liikenne12 
-valtakunnallinen liikennejärjestelmä-
suunnitelma

KEHTO-foorumi 30.10.2020

Johanna Vilkuna



Odotuksia Liikenne12 -suunnitelmalle
• Pitkäjänteisyys

• Liikenne12:ssa tulisi esittää isot asiat ja periaatteet ja lähivuodet konkreettisemmin 
siten, että tiedetään, miten toimenpiteitä ja investointeja priorisoidaan, kohdennetaan 
ja edistetään. 

• Jatkuvuus
• Keskeistä on toimenpiteiden johdonmukainen edistäminen ja ajoitus. 

• Ennakoitavuus
• Valtion tulisi luoda itselleen toimintamalli valtion äänen yhdenmukaistamiseksi.

• Jatkuva yhteistyö
• Avoin ja jatkuva yhteistyö kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa suunnitelmien 

valmistelussa ja niiden valmistelun välillä.
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Lähtökohtina tavoitteet ja strategiset 
linjaukset
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Tavoitteet ovat rinnakkaisia ja kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta

Kestävyys

Mahdollisuus 

valita kestävämpiä 
liikkumismuotoja 

paranee -
erityisesti 

kaupunkiseuduilla.

Saavutettavuus

Liikennejärjestelmä 

takaa koko Suomen 
saavutettavuuden ja 
vastaa elinkeinojen,

työssäkäynnin ja 
asumisen tarpeisiin.

Tehokkuus

Liikenne-

järjestelmän
yhteiskunta-
taloudellinen 
tehokkuus 
paranee.

Alueiden kansainvälinen 
saavutettavuus

Alueiden välinen 
saavutettavuus

Alueiden sisäinen 
saavutettavuus

Matkojen ja kuljetusten 
palvelutaso



Parlamentaarinen ohjausryhmä ohjaa 
valmistelua

• Yhteistyöryhmässä 
on mm. kuntien ja 
maakuntaliittojen 
edustajia.

• Kuntaliitto tukee 
kuntien 
tiedonsaantia ja 
osallistumista 
valmisteluun.

• Suunnitelmaversio 
julkaistiin 16.9.2020.

• https://valtioneuvos
to.fi/hanke?tunnus=
LVM018:00/2019
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Valmistelu syksyllä 2020
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Sidosryhmätilaisuus 
16.9.2020 ja muu 
vuorovaikutus 

Toimenpideohjelmaversio ja 
vaikutusten arviointi. 

Kunnat
Suuret kaupunkiseudut

Elinkeinoelämän järjestöt
Maakuntien liitot
Yhteistyöryhmä
ELY-keskukset

Syyskuu 2020 Loka-marraskuu 2020 Marras-joulukuu 
2020

Suunnitelma-
luonnoksen 
viimeistely

Parlamentaarinen 
ohjausryhmä

Tammi-helmikuu 2021

Vaikutusten 
arviointi

Ympäristöselostuksen 
laadinta

Lausuntokierros
Suunnitelmaluonnos ja 

ympäristöselostus



Toimenpideohjelma on osa
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa
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1. Yleiset lähtökohdat

2. Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutokset

3. Visio liikennejärjestelmän kehittämiselle vuoteen 2050 – kestävä 

ja saavutettava Suomi

4. Suunnitelman tavoitteet ja strategiset linjaukset

5. Toimenpideohjelma (valtio ja kunnat) 

6. Valtion rahoitusohjelma

7. Yhteenveto vaikutusten arvioinnista



Huomioita 
toimenpideohjelmasta

(suunnitelmaversio 4.9.2020)



✓ Kestävän liikenteen edistäminen on hyvin esillä.

✓ Enemmän huomiota myös elinkeinoelämän 
tarvitsemiin yhteyksiin.

✓ Tarvitaan konkretisointia liikenneverkon osalta. 

✓ Kuntien tehtävät ja merkitys liikennejärjestelmän 
rahoittajina tulee tunnistaa.

✓ Tarvitaan valtio-kunta rajapinnan selkeyttämistä 
rahoituskäytännöissä ja hyötyjä maksaa -mallin 
avaamista.

Pääviestejä valmisteluun1/2
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✓ Myönteistä perusväylänpidon rahoitustason nosto, 
heikkoutena alemman tieverkon rapautuminen.

✓ Suunnitelman vaikuttavuuden ja uskottavuuden 
kannalta välttämätöntä lisätä valtion rahoitusta 
liikenneverkon kehittämiseen.  

✓ Koronan aiheuttamaan joukkoliikenteen ja muun 
julkisen liikenteen rahoituskriisiin tarvitaan valtion 
rahoitusta.

✓ Vaikka Liikenne12 on valtion suunnitelma, kuntia 
koskevien toimien tulisi olla henkisesti yhteisesti 
jaettuja. Tämä edistäisi suunnitelman toteutusta. 

Pääviestejä valmisteluun2/2
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Luonnonsuojelulainsäädännön
uudistus
KEHTO-foorumi 30.10.2020
Minna Mättö, lakimies, Kuntaliitto, Alueet ja yhdyskunnat



’Luonnonsuojelun supervuosi’ myös 
kunnille

Lainsäädäntö ym.
• Luonnonsuojelulaki
• Maankäyttö- ja 

rakennuslaki
• EU 

biodiversiteettistrategia
• Kansallisen bd-strategian 

valmistelu

Raha
• KuntaHelmi
• Metso
• Kestävä elvytys
• Lähivirkistyskohteet ja 

kansalliset 
kaupunkipuistot

• Vieraslajien torjunta

Tieto
• Luontokunnat-toiminta
• Kokonaiskestävä 

kuntametsä -hanke
• Kaupunkiin-hanke
• Sitralab, Kestävä kaupunki 

–ohjelma/YM, JYUWisdom
(Elonkirjon ja elinvoiman puolesta, 
NoNetLoss- hanke) jne.
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Lainsäädäntöuudistuksen kokonaisuus
1.1.2020-30.9.2021

14

Ohry

Projekti II
”RAULAKO”

-laki

Projekti I
LSL + LSA 

uudistaminen

Projekti III
Ekologinen 

kompensaatio

Luontotieto-
alatyöryhmä

8-11/2020

Kunta-
alatyöryhmä

4-8/2020

Ehdotus HE:ksi
luonnonsuojelulain 

uudistamisesta sekä 
ehdotus 

luonnonsuojeluasetuks
eksi

Syysistuntokausi 2021

Ehdotus HE:ksi
rauhoitettujen lajien 

aiheuttamien 
vahinkojen 

korvaamisesta ja 
ennalta ehkäisystä

1/2021

Ehdotukset ekologisen 
kompensaation 

järjestämiseksi sekä  
YM:n ohjeistukseksi

Esitykset projekti I:lle 
3/2021



• Koko hankkeen tavoitteita mm.

• Edistää luonnon 
monimuotoisuuden suojelua

• Lisätä luonnonsuojelun 
hyväksyttävyyttä

• Tehostaa ja selkeyttää 
lainsäädäntöä ja hallinnollisia 
menettelyjä

• Selkeyttää luonnonsuojelulain 
roolia osana muuta ympäristöä 
koskevaa lainsäädäntöä

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus
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Lain osalta erityistä huomiota

• laji- ja luontotyyppisuojelun

• ekosysteemipalveluiden

• suojelualueiden kytkeytyneisyyden

• kannustavuuden

• ekologisen kompensaation

• monimuotoisuuden edistämistehtävien 

• tiedonhallinnan 

kehittämiseen



2020 2021

Uudistuksen työohjelmaa 2020-2021
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Ekol. kompensaatio: 
perusehdotus 10/2020

Ekol. kompensaatio: 
oikeudellinen toteutusmalli 
12/2020

LSL: pykälät ja perustelut 1-
5/2021, asetusluonnosten 
valmistelu alkaa

LSL HE lausunnolle 
5-6/2021

Teemakohtaisten 
ehdotusten vaikutusten 
arviointi, oikeustieteellinen 
seminaari
9-10/2020

Erätauko-keskustelut: Ii, 
Enontekiö, Turku, 
Pieksämäki 10/2020

Ohry 2, 5, 11/2020

LSL: 
Lukukohtainen tarkastelu 
11-12/2020

RAULAKO: HE annetaan 
eduskunnalle 1/2021

RAULAKO: ehdotukset 
lainsäädännön toimeenpanoa 
tukeviksi toimenpiteiksi 
11/2020

LSL: 
lain rakenne 
9/2020

Ekol. kompensaatio: 
Ekol. toteutusmalli 4/2021

Ekol. kompensaatio: 
Pilottien toteutus 6/2021 
alkaen

RAULAKO: HE 
lausunnolle, KUTHANEK 
09-10/2020

LSL: 
Teemakohtaiset
tarkastelut
1-8/2020

Verkkokysely,
Sidosryhmien
kuulemiset
1-2/2020

LSL HE
Syksy 2021

Ohry 2, 5/2021



• 11/2020: Lain lukukohtainen tarkastelu, pykälät osa I + Luontotieto-raportti

• 12/2020: Lain lukukohtainen tarkastelu, pykälät osa II

• 1/2021: Lain lukukohtainen tarkastelu, pykälät osa III + Luontotieto-raportti

• 2/2021: Koko lakiehdotus, yksityiskohtaiset perustelut

• 3/2021: Projekti III DL pykälät ja yksityiskohtaiset perustelut LSL-lukuun 
”Ekologinen kompensaatio”

• 3/2021: HE:n yleis- ja yksityiskohtaiset perustelut, rajapinnat, vaikutusten arviointi

• 4/2021: Asetusluonnosten dispositiot

• 5/2021: LSL-HE-luonnos

• 5-6/2021 LSL-HE-luonnos lausunnolle

Aikataulutusta luonnonsuojelulaki
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• Projektin tehtävänanto
- Arvioida lainsäädännön uudistustarpeita ja valmistella sen pohjalta ehdotukset 

ekologisen kompensaation järjestämisestä vaiheittain
- Lisäksi on tarpeen:

- Kehittää ekologisen kompensaation seurantamekanismeja ja ohjeistusta
- Luoda tarkemmat reunaehdot sille, millaisissa tilanteissa ekologista kompensaatiota voidaan 

käyttää 
- Kehittää ekologisen kompensaation sääntelyä luonnonsuojelulaissa

- Voidaan luonnonsuojelulainsäädännön lisäksi tarkastella säädöstarpeita myös muussa 
lainsäädännössä

- Tulee varmistaa lieventämishierarkian toteutuminen = kompensaatio viimesijaisena 
keinona tilanteessa, jossa haitallisia vaikutuksia ei ole voitu välttää, vähentää tai 
korjata aiheuttamispaikalla

- Valmistelua tukevat pilottihankkeet kartoitettu ja valittu kesän 2020 aikana, 
mukana Kuopiosta logistiikkakeskuksen kaavoitushanke

Ekologista kompensaatiota koskeva 
valmistelu
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- Luonnonsuojelulakiin sisällytetään ekologisen kompensaation määritelmä: 
- ”ekologinen kompensaatio tarkoittaa lajeille ja luontotyypeille aiheutettavien heikennysten hyvittämistä parantamalla 

lajien ja luontotyyppien tilaa muualla, kun heikennyksiä on ensin vältetty, sitten minimoitu ja kolmanneksi 
ennallistettu heikennysalueella” ja/tai sen toteuttamista koskevien hyvittävien toimenpiteiden määritelmä, jonka 
lopullinen muotoiluehdotus tehdään vuorovaikutuksessa asiantuntijaryhmän kanssa

• Poikkeuksen myöntämisen edellytyksiin lisätään (voimassa olevaa luonnonsuojelulakia tarkastellen ja 
lainuudistuksessa tässä esitettäviä säännöksiä vastaten) velvollisuus hyvittää suojeltujen lajien 
elinympäristöille ja suojelluille luontotyypeille aiheutuva heikennys hyvittävin toimenpitein kun myönnetään: 
• poikkeus kiellosta muuttaa suojeltua luontotyyppiä; 

• poikkeus kiellosta rauhoitetun kasvin tai sen osan poimimiseen jne. esiintymispaikan hävittämiseen/heikentämiseen

• poikkeus suuren petolinnun pesäpuun rauhoituksesta;

• poikkeus kiellosta eläinten tahalliseen häiritsemiseen niiden lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin 
niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla

• poikkeus kiellosta hävittää tai heikentää erityisesti suojeltavan lajin, lintudirektiivin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ja direktiivin 
liitteessä I luetellun lajin tai luontodirektiivin liitteessä II luetellun lajin esiintymispaikkaa

• poikkeus kiellosta hävittää tai heikentää luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja

- Ja kun ls-alueen suojelu lakkautetaan tai rauhoitusmääräyksiä lievennetään

Ensimmäiset linjaukset lakiprojektille 
10/2020
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• Luonnonsuojelulaissa säädetään, että heikennyksen aiheuttava toiminnanharjoittaja vastaa hyvittämisen 
kustannuksista. 

• Lieventämis- eli mitigaatiohierarkiaa selvennetään yksityisen luonnonsuojelualueen suojelun lakkauttamisen 
tai rauhoitusmääräysten lieventämisen edellytysten sekä luontotyypin suojelusta poikkeamisen osalta siten, 
että ELY-keskus voi myöntää poikkeuksen, jos (…) se on tarpeen yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen 
tai suunnitelman toteuttamiseksi, eikä hankkeelle tai suunnitelmalle ei ole teknisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa olevaa vaihtoehtoa

• Projekti III toimittaa ekologisen kompensaation toteuttamista koskevat ehdotuksensa myöhemmässä 
vaiheessa projektille I. Projektinryhmän työtä tukee asiantuntijaryhmä, joka selvittää heikennyksen ja 
hyvityksen mittaamista 30.4.2021 mennessä yhteistyössä projektiryhmän kanssa. Ekologisen kompensaation 
toteuttamista koskevat ohjeet perustuvat asiantuntijaryhmän valmisteluun ja niitä testataan 
lainvalmisteluhankkeen pilottihankkeissa kesällä 2021. 

• Projekti III jatkaa keskustelua siitä, miten saamelaisten kotiseutualue ja alkuperäiskansaoikeudet tulee 
huomioida ekologisen kompensaation kehittämisessä sekä tarvittaessa palaa edellä esitettyihin esityksiin työn 
edetessä. 

Ensimmäiset linjaukset lakiprojektille 
10/2020
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Kuntaliiton varaumat linjauksiin tällä erää
• Tarkoituksenmukaista, että kompensaatiovelvollisuus kohdentuu hankkeen 

toteuttajatahoon. 

-> Ratkaistava toimintatapa tilanteisiin, joissa nykyisin poikkeaminen luonnonsuojelulaista 
haetaan jo kaavanlaatimisvaiheessa

• Monet kysymykset ovat vielä avoimia ja täsmentymättä. Työn edetessä ehdotuksen 
vaikutukset erilaisiin kuntiin ja niiden toimintaan tulevat tarkentumaan

-> varataan mahdollisuus tarkistaa/tarkentaa kantoja

• Vapaaehtoisen järjestelmän vaihtoehto pidettävä valmistelussa mukana lakisääteisen mallin 
rinnalla

Ensimmäiset linjaukset lakiprojektille 
10/2020
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Kuntien kannalta voi 
tulla vastaan 
esimerkiksi
- Katu-, raidehankkeissa

- Linjahankkeissa

- Kunnan 
rakennushankkeissa

Lähde: Suvantola ym: Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen (2018)
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Lähde: Suvantola ym: Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen (2018)



• Projekti III:n kokoukset 11/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021, 
4/2021

• Vuoropuhelu asiantuntijaryhmän kanssa: 
• 11/2020 (Kompensoitavat arvot)
• 1/2021 (Luontoarvovastaavuus ja menetelmän valinta)
• 2/2021 (Korvaussuhde, ajallinen ja alueellinen sijoittuminen)
• 3/2021 (Aihe täsmentyy)
• 4/2021 (Raportin luovutus)

Työ jatkuu
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https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2
020/2073-kuntien-tehtavien-
kehittaminen-luonnonsuojelulaissa

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2073-kuntien-tehtavien-kehittaminen-luonnonsuojelulaissa


Jätesäädösten tilannekatsaus



Jätelain muutos, kuntien ja 
pakkaustuottajien 

yhteistoiminta sekä 
kertakäyttömuovien 

vähentäminen



Jätelain suuret linjaukset/
muutosehdotukset
1. Erilliskeräysvelvoitteet 

jäteasetukseen
2. Kuntien ja pakkaustuottajien 

yhteistoiminta pakkausjätteiden 
keräyksessä

3. Jätteenkuljetus kunnan 
järjestämänä

Kyse kokonaisratkaisusta, 
jossa kaikki osaset 
riippuvaisia toisistaan. 
Tavoitteena tehokas 
toiminta ja kierrätyksen 
lisääminen sekä asukkaalle 
helppo jätehuolto!

Uusi arvioaikataulu: 
• HE eduskuntaan marras-joulukuussa 2020
• Eduskuntakäsittely keväällä 2021
• Voimaan 1.6.2021?



Kuntien ja tuottajien yhteistoiminta 
pakkausjätehuollossa - sopiminen 
• Jätelaki-HE rakentuu kuntien ja tuottajien lakisääteiseen 

yhteistoimintavelvoitteeseen pakkausjätteiden erilliskeräyksessä → velvoite sopia!

• Yhteistyösopimus antaa kunnille oikeuden järjestää jäteasetuksessa edellytetty 
pakkausjätteiden erilliskeräys kiinteistöiltä  tuottajat kustantavat sovitun osan 
asuinkiinteistöjen pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta

• YM todennut, että eduskuntakäsittelyssä oltava “uskottava sopimusluonnos”
• Noin 30 erilaista neuvottelukierrosta, luonnokset olemassa

• Sopimusosapuolia Pakkausten tuottajayhteisö, Kuntaliitto ja Suomen Kiertovoima 
KIVO → jätelaitokset ja kunnat mukaan antamalla valtakirjan Kuntaliitolle tai 
Kivolle

• Sopimuksen elementit: varsinainen yhteistyösopimus, valtakirjat, korvausliite, 
raportointiliite, materiaalikohtaiset liitteet
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Kertakäyttömuovidirektiivin (SUP) 
täytäntöönpano
• Tuotteiden tuottajien tulisi kustantaa tuotteiden jätehuoltoa ja roskaamisen 

siivousta kuntien siivousvastuulla olevilta yleisiltä alueilta

• Kustannusvastuun määrittelyyn tarvittava tietopohja puutteellinen. Toimeenpano 
vaatii tietopohjan keräämistä kuntien kokonaiskustannuksista sekä SUP-
tuotteiden osuudesta niistä. 

• Kuntaliitto selvittää parhaillaan kuntien ulkoalueiden puhtaanapidon kustannuksia 
kyselyllä 30.10.2020 saakka
• Kysely toimitettu tekniselle johdolle kaikkiin kuntiin, ei koske kiinteistöjen jätehuoltoa
• Selvitetään yleisten alueiden jätehuoltokustannuksia sekä roskaantumisen 

puhdistamisen kustannuksia

• Kuntien, tuottajien ja YM:n yhteinen hanke koostumustutkimusten kehittämiseksi 
ja teettämiseksi lienee tarpeen: SUP-osuudet jäteastioissa ja maasta kerättävissä roskissa
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Kuntaliiton nostoja EU:n 
koronaelvytysrahoitukseen 

liittyen



1 Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun 
uralle:

• Kaupungit ja kunnat ovat tiiviisti mukana innovaatioiden kehittämisessä ja 
testaamisessa. Ammatillisen koulutuksen ja jatkuvan oppimisen kautta koulutetaan 
osaavaa työvoimaa tukemaan elpymistä. Näitä tarpeita ovat mm. yritystoiminnan 
rakennemuutostilanteet ja erityisesti vihreää siirtymää koskevat osaamistarpeet. 
Kuntakokeiluissa työllisyyden ja osaamisen liitolla voidaan merkittävästi 
parantaa työllistymisen mahdollisuuksia.

2 Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta:
• Kasvua edistävät kestävän liikkumisen ratkaisut ja palvelut edellyttävät liikenteen 

puhtaiden käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin edistämistä. Koko maan kattava ja 
toimintavarma tietoliikenneverkko on perusedellytys talouden vihreälle siirtymälle. 
Energiamurros on keskeinen osa vihreää siirtymää.

EU:n koronaelvytysrahoitus ja kunnat 1/3
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3 Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen:
• Vastataan sekä koronakriisin että ilmastokestävyyden asettamiin haasteisiin palvelu- ja 

tuoteviennissä sekä matkailupalveluissa.

4    Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen: 
• Julkisen sektorin digikyvykkyyden lisääminen vahvistaa kansalaisille ja yrityksille 

tarjottavien sähköisten palvelujen laatua, mikä tukee osaltaan talouden kasvua sekä 
kansalaisten yhdenvertaisuutta. Sähköisten palvelujen tarjoaminen ja hyödyntäminen 
edellyttävät toimintavarmoja ja nopeita tietoliikenneyhteyksiä koko maassa. Kestävien 
ja älykkäiden liikkumisratkaisujen murros edellyttää tukea muutoksen vauhdittamiseen.
• Digitalisaation edistäminen sekä sen edellyttämien nopeiden ja toimintavarmojen 

tietoliikenneyhteyksien rakentaminen koko maassa
• Kasvua edistävät kestävän liikkumisen investoinnit ja palvelut
• Koko rakennetun ympäristön toimialaa koskeva valtakunnallinen digitaalinen murros kaikkien 

Suomen kuntien osalta

EU:n koronaelvytysrahoitus ja kunnat 2/3
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5 Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän 
kehittäminen:
• Lähellä olevat työllisyyspalvelut pohjoismaisen mallin mukaan - koulutus ohjautuu 

tarpeen mukaan, vastataan kohtaanto-ongelmaan ja työvoiman saatavuuteen liittyviin 
haasteisiin.

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja       

kustannusvaikuttavuuden lisääminen:
• Korona-kriisin nopea jälkihoito poikkeusolojen aiheuttamien hoitojonojen purkamisella 

on keskeinen osa kriisistä toipumista.

EU:n koronaelvytysrahoitus ja kunnat 3/3
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Kansallinen 
vesihuoltouudistus



Kansallinen vesihuoltouudistus
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• MMM:n 1/2020 käynnistämä hanke, jatkuu 12/2022
• Johtoryhmä (pj. Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio), visioryhmä ja 

erillisselvitysten ohjausryhmä sekä työpajatyöskentelyä
• Myöhemmin asetettaneen vesihuoltolain tarkistamistyöryhmä

• Erillisselvitykset:
• Vesihuoltolainsäädännön toimivuuden arviointi
• Vesihuollon regulaatio (valvonta ja ohjaus) Euroopassa

• VVY:n Hyvän vesihuollon kriteerit –hanke ja Vesihuoltolaitosten 
investointitarpeet vuoteen 2040 –selvitys tuottivat myös tausta-
aineistoa

• Vesihuollon uudistumisen ohjelmaehdotus lausunnoille viikolla 46
• Vesihuoltolain tarkistustyö käynnistynee talvella 2021

https://mmm.fi/documents/1410837/22973482/Vesihuolto+toimivuus.pdf/53563573-c64c-2383-af31-f4a565022617/Vesihuolto+toimivuus.pdf/Vesihuolto+toimivuus.pdf?t=1592806535000
https://mmm.fi/documents/1410837/22973482/Vesihuollon+regulaatio+Euroopassa.pdf/211665cc-af80-a36a-cbc1-bc9c85c475de/Vesihuollon+regulaatio+Euroopassa.pdf/Vesihuollon+regulaatio+Euroopassa.pdf?t=1592806581000
https://www.vvy.fi/site/assets/files/5239/vesihuollon_investointitarpeet_vvy_10092020_final.pdf


Kuntaliiton alustavia linjauksia 
vesihuoltouudistukseen (TVK 8.9.2020)
• Vesihuollon järjestämisvastuu kuuluu kunnalle

• Vesihuoltolaitosten julkinen omistus tärkeää 

• Kestävä vesihuolto kunnan tavoitteena

• Vesihuoltolaitosten rakennemuutosta tarpeen edistää

• Kunnalla tulee itsehallinnollisen asemansa vuoksi olla vapaus valita 
järjestämisvastuullaan olevan tehtävän organisointitapa – myös vesihuollossa

• Vesihuoltolain soveltamista valvovien viranomaisten vastuita selkeytettävä

• Huomiota vesihuollon varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen

• Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita ja liittämisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä 
tarkistettava

• Hulevesien viemäröinnin järjestämistapoja arvioitava uudelleen

Kunnat ja kansallinen vesihuoltouudistus - Kuntaliiton näkökulmia vesihuoltouudistukseen
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https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntaliiton%20n%C3%A4k%C3%B6kulmia%20vesihuoltouudistukseen_0.pdf


Kansallisen vesihuoltouudistuksen 
ohjelmaluonnos 1/2

Osa A: Toimiva lainsäädäntö ja valvonta
a) Vesihuoltolainsäädännön uudistus vaiheittain

b) Hyvän vesihuollon kriteeristön käyttöönotto

c) Vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan laadun valvonnan tehostaminen

Osa B: Toimivat vesihuoltolaitokset
d) Alueellisen yhteistyön kehittäminen

e) Pitkäjänteinen investointisuunnittelu ja vesihuollon kehittäminen

f) Kohdennettua neuvontaa apua tarvitseville vesihuoltolaitoksille ja kunnille
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Kansallisen vesihuoltouudistuksen 
ohjelmaluonnos 2/2

Osa C: Osaamisen kehittäminen
g) Pätevyysvaatimukset vesihuoltoalalle

h) Vesihuollon urapolkujen kehittäminen

Osa D: Resurssiviisaus ja digitalisaatio
i) Alueellisten vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien yhteistyön edistäminen

j) Vesihuoltolaitosten digitalisaatiovalmiuksien ja tiedonhallinnan kehittäminen
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Kunnossapitolain 
toimivuustarkastelu



Helsingin kaupungin ehdotukset 
kunnossapitolain muuttamiseksi 

• Kunnan oikeus antaa yleisiä määräyksiä katutöistä

• Kunnan oikeus ajoittaa katutöitä ja tarvittaessa oikeus kieltää työn suorittaminen 
erikseen määritellyissä tilanteissa

• Hallinnollisen laiminlyöntimaksun käyttöönotto

• Muutoksenhakua ja tiedoksiantoa koskevien säännösten ajantasaistaminen
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Kunnossapitolain toimivuustarkastelu

• Taustalla Helsingin kaupungin keväinen aloite lain tarkistamisesta, jota Turun 
kaupunki on kirjeellä tukenut.

• YM ilmoitti lokakuun alkupuolella käynnistävänsä toimivuusarvioinnin katujen ja 
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetusta laista (669/1978).
• Arviointia vetää ympäristöneuvos Petteri Katajisto
• Tilannekuvan muodostaminen aloitetaan asiantuntijahaastatteluilla

• Toimivuusarvioinnin jälkeen käynnistetään mahdollisesti lain uudistaminen.
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Traficomin passiivi-infran 
asiantuntijaryhmä



Passiivi-infran asiantuntijaryhmä
• Taustalla LVM:n ja Traficomin yhteistyössä tekemä selvitys passiivisen 

infrastruktuurin nykytilasta ja saatavuudesta yhteiskäyttöön sekä Traficomin
teettämä kysely teleyritysten passiivisen infrastruktuurin saatavuudesta.

• Jatkotoimenpiteinä Traficom ehdotti laajapohjaisen asiantuntijaryhmän perustamista 
ja teki ehdotuksen työryhmän työsuunnitelmasta.
• Työsuunnitelmaa on korjattu Traficomille toimitettujen kommenttien perusteella. 

• Asiantuntijaryhmä on avoin kaikille eri toimialojen edustajille. 

• Työkohteita edistetään pienemmissä alatyöryhmissä, joihin voi osallistua oman 
kiinnostuksensa mukaisesti. Alatyöryhmän vetovastuu on erikseen sovittavalla 
asiantuntijaryhmän jäsenellä.

• Pilottihankkeita käynnistetään tarpeen mukaan eri työkohteiden osalta.

• Mukaan asiantuntijaryhmään ja alaryhmiin voi vielä ilmoittautua. Myös ehdotuksia 
mahdollisista pilottikohteista voi tarjota
• Mahdolliset ilmoittautumiset ja ehdotukset pilottikohteista Päivi Peltola-Ojalalle 

(paivi.peltola-ojala@traficom.fi)
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Työkohteet
• Passiiviseen infraan kuuluvien verkonosien yhteiskäyttöä koskevat kysymykset

• Tavoitteena on tarkentaa, miltä osin passiivisen infraan kuuluvat verkon osat ovat 
yhteiskäytettävissä ja minkälaisia reunaehtoja rakenteiden hyödyntämiseen liittyy.

• Passiivisen infran yhteiskäytön ja -rakentamisen prosessit sekä tulevien tarpeiden ennakointi
• Kuvataan yhteiskäyttöprosessi koko elinkaaren osalta.

• Passiivisen infran sijainnin ja saatavuuden selvittäminen
• Tarkoitus luoda toimintamalli passiivisen infran sijainti- ja saatavuustietojen selvittämiseen 

ja jakamiseen sähköisesti.

• Passiivisen infran rakentamisen ja käytön edistäminen kaavoituksessa ja luvituksessa
• Määritellään passiivisen infrastruktuurin yhteiskäyttöön ja -rakentamiseen liittyvät eri 

toimijoiden verkonsuunnitteluprosessin vaiheet sekä tunnistetaan näihin liittyvät hyvät 
käytännöt ja toimintatavat suunnittelun yhteensovittamisessa. 

• Yhteiskäytön ja yhteisrakentamisen kustannusten jakaminen, hinnoittelu sekä muut ehdot
• Luodaan yhteinen näkemys passiivisen infran hinnoitteluperiaatteista sekä muista 

yhteiskäytön ja -rakentamisen ehdoista 

• Tarpeet infran siirroille, muut muutostilanteet ja niiden hoitaminen
• Selvitetään muutostilanteiden ja infran siirtojen nykyiset toimintamallit ja luoda hyvät 

käytännöt niihin tilainteisiin, joissa valmiita toimintamalleja ei vielä ole. 
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Kunnat ja Green Deal -
sopimukset



• Green Deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai esimerkiksi 
kuntasektorin välillä. 

• Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Green Deal -
sopimusten avulla etsitään ratkaisuja muun muassa ilmastohaasteisiin 
vastaamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. 

• Sopimusten avulla voidaan tehostaa lainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää 
lainsäädäntöä. Sopimuksissa voidaan esimerkiksi asettaa lainsäädäntöä 
ankarampia tavoitteita sekä toteuttaa tiettyjen tavoitteiden saavuttaminen 
ilman lisäsääntelyä.

• Green Deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän 
kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta. 
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Vapaaehtoiset Green Deal -sopimukset 
edistämässä kiertotaloutta ja 
ilmastonmuutoksen hillintää



• Muovikassien vähentäminen

• Autoala

• Öljyjätehuolto

• Työkoneala

• Purkujäte (Sopimusosapuolena RAKLI ry, jonka jäseninä kuntia)

• Päästötön työmaa (Sopimusosapuolina Helsinki, Espoo, Vantaa ja 
Turku)
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Olemassa olevia Green Deal -sopimuksia



Rakentamisen muovit GD - Osapuolet
• Valtion puolesta ympäristöministeriö

• Kuntien puolesta Suomen Kuntaliitto ry

• Elinkeinoelämän puolesta 
• Kemianteollisuus ry, 
• Muoviteollisuus ry, 
• Rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry, 
• Rakennusteollisuus RT ry, 
• Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK) ry, 
• Teknisen Kaupan Liitto (TKL) ry ja 
• Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry 

• Mikä tahansa sopimuksen piiriin kuuluva yritys, kunta tai muu organisaatio voi 
sitoutua tähän sopimukseen tekemällä sitoumuksen ja sitoutumalla sopimuksen 
tavoitteiden edistämiseen
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Sopimuksen tavoitteet

Tämän sopimuksen tavoitteena on 

1. lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen 
kalvomuovien erilliskeräystä, jota kautta 

2. kalvomuovit on mahdollista suunnata tehokkaammin uudelleenkäyttöön ja 
kierrätykseen. Sopimuksen tavoitteena on myös 

3. lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen 
toimitusketjussa ja rakentamisessa, sekä 

4. optimoida ja vähentää ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta. 

5. kalvomuovien tuotannossa tavoitteena on, että vuoden 2027 loppuun mennessä 
käytetyistä raaka-aineista 40 % on kierrätettyä kalvomuovia.
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Sopimuksen tavoitteet / määrät 
tarkentuvat myöhemmin

• Sopimusosapuolet keräävät vuosien 2021 ja 2022 aikana tietoa kalvomuovien 
kulutuksen, erilliskeräyksen ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien 
määristä/osuuksista 

• Kerätyn tiedon pohjalta pyritään asettamaan vuosille 2024-2027 kunnianhimoiset 
määrälliset tavoitteet 
• kalvomuovien erilliskeräykselle, uudelleenkäytölle ja kierrätykselle, 
• kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien osuuksille ja 
• kulutuksen vähentämiselle

• Sopimuskauden aikana voidaan sopimusosapuolten (johtoryhmän) yhteisellä 
päätöksellä tavoitteita päivittää ja uusia tavoitteita lisätä
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• Sopimuksen johtoryhmä seuraa vuosittain tavoitteiden toteutumista.

• Yhdistykset raportoivat tekemistään toimenpiteistä kalenterivuosittain suoraan 
ministeriölle. 

• Sitoumuksen tehneet yritykset, kunnat, muut organisaatiot ja muut yhdistykset 
raportoivat toteuttamistaan toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista 
kalenterivuosittain sitoumus2050.fi -sivustolla.

• Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu, ja on voimassa vuoden 2027 
loppuun asti.

• Tämä sopimus ja sitoumukset ovat oikeudelliselta luonteeltaan sen kaltaisia, ettei
sopimuksen osapuolille tai sitoumuksen tehneille yrityksille, kunnille tai muille 
organisaatioille tai yhdistyksille voi aiheutua missään tilanteissa sopimusta tai 
sitoumusta koskien seuraamuksia, kuten vahingonkorvausvelvollisuutta tai muita 
oikeudellisia sanktioita. 
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Raportointi ja sopimuksen luonne



Yhdyskuntajätevesien puhdistaminen GD 
- Osapuolet
Tämän sopimuksen osapuolet ovat 

• Valtion puolesta ympäristöministeriö

• Kuntien puolesta Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto)
• merkittävänä vesihuoltolaitosten omistajana sekä sellaisten kuntien vesihuoltolaitosten 

edustajana, jotka eivät ole Vesilaitosyhdistyksen jäseniä

• Vesihuoltoalan puolesta Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY) 

• Yksittäinen vesihuoltolaitos tai jätevedenpuhdistamo voi liittyä tähän 
sopimukseen tekemällä sitoumuksen
• Tulee olla ympäristöluvanvarainen
• AVL vähintään 2000 (yhdyskuntajätevesidirektiivistä)
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Sopimuksen tavoitteet

• Valtakunnallisena tavoitteena on, että vuoden 2027 loppuun mennessä 85 % 
jätevedenpuhdistamoiden velvoitetarkkailun lupamääräyksen mukaisesti 
määritellyistä  tuloksista (neljännesvuosikeskiarvoista) on ympäristöluvassa 
asetettuja lupamääräyksen raja-arvoja parempia. 
• Aikamääre vielä sopimatta

• Valtakunnallisena tavoitteena on lisäksi alittaa lupamääräyksen raja-arvon 
laskennallisesti sallima kuormitus vesistöön. Tavoitteena on, että todellisen 
kuormituksen osuus lupamääräyksen sallimasta kuormituksesta on enintään:
• BOD X %
• Fosfori Y %   
• Ammoniumtyppi Z %
• Kokonaistyppi W % (VVY tekee taustalaskentaa) 
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VVY:n viemärilaitosryhmä tekee 
ehdotuksen, mutta haluaa vertailla 
ennen päätöstä vielä eri vuosien 
valtakunnallisia tietoja keskenään.



KEHTO-foorumin hankkeita



Käynnissä olevat hankkeet 1/3
• LIKE – liikenne- ja infra-alan osaamisen kehittämisfoorumi (www.infraosaaja.fi)

• Toiminta jatkuu 2021 loppuun
• Painopisteinä

• Alan koulutukseen vaikuttaminen, toimialan vetovoimaisuuden ja tunnettuuden lisääminen ja 
osaamisen ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen sekä opiskelijoiden tukeminen

• Koulutusselvitys lähes valmis
• Selvityksen julkistuswebinaari 27.1.2020
• Esittelyn lisäksi ryhmäkeskustelua alueellisesti (tilanteen kartoitus ja tarkempien 

toimenpiteiden kartoittaminen alueellisesti)
• DigInfra- koulutuksen jatko

• järjestetään 2.-3.2.2021 Oulussa, Tampereella, Turussa, ja Helsingissä.
• Koulutuksen järjestelyvastuu Tampereen korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen palveluilla

• Yrityskylähanke saanut kannatusta, mutta toistaiseksi riittävää rahoitusta ei ole
• Yritykset (1-3kpl) rahoittavat nuoret peliin. Peli toteutetaan kahtena vuonna, 1000 nuorta per 

vuosi. Kustannus on 10 000€ / vuosi, joka jaetaan mukaan lähtevien yritysten kesken.
• Pelissä nuoret kilpailevat keskenään yrityksen johtoryhminä.
• Pelin ideaesimerkkejä:

• suunnittele ja rakenna logistinen kokonaisuus tuotantolaitokselta / metsästä kansainvälisille 
markkinoille

• suunnittele ja toteuta uuden asuinalueen liikenneyhteydet
56
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Käynnissä olevat hankkeet 2/3
• Infra-alan tuottavuuden lisääminen digitalisaatiota hyödyntämällä (ProDigial)

• ProDigial-tutkimusohjelmassa tutkitaan, millä edellytyksillä alan toimintatapoja voidaan 
kehittää ja mitä vaikutuksia sillä on tuottavuuteen.

• Tutkimusohjelma pohjautuu Tiekartta infra-alan tuottavuuteen (TIKARI) –esiselvitykseen.
• Rahoitus 1,5 miljoonaa euroa
• Rahoittajat: Väylävirasto, Tampereen yliopisto, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, 

Oulu, Lahti, Jyväskylä, Lappeenranta ja Kuopio
• Tutkimusohjelman kesto on 1.10.2020-30.11.2023

• Inframallintamisen kehittäminen 2020 (bSF Infra)
• Rahoittamassa 11 KEHTO-kaupunkia (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, 

Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori ja Joensuu), Väylä, Infra ry, SKOL ry ja Koneyrittäjien liitto
• Työ etenee suunnitelman ja ohjelman mukaisesti
• Työpaketit

• Yleiset Inframallivaatimukset (YIV:n tarkastustoiminnan kehittäminen, kunnossapidon visio)
• InfraBIM nimikkeistöt (InfraBIM-nimikkeistön tuki ja ylläpito, yhteentoimivuuden varmistaminen ja 

nimikkeistökehityshankkeiden koordinointi)
• Avoimet tiedonsiirtoformaatit (Kansallinen standardointityö, Roadmap tulevaisuuden kansainvälisille 

standardeille)
• Yhteistyö alan organisaatioiden kanssa (Vesihuollon kehittäminen, Infran tietomallipohjainen 

workshop yhteistyössä IHKUn kanssa)
• Prosessien kehittäminen, koulutus ja viestintä (Viestinnän konsepti, prosessikehitys)57



Käynnissä olevat hankkeet 3/3
• UUMA3-hanke

• Uusiomateriaalit kaupunkien infrarakentamisessa – käsikirja on valmistunut 30.6.2020
• Työpajat ja koulutus Kuntaliiton kanssa yhteistyössä kunnille ja kaupungeille järjestettiin 8.6. 

ja 16.6.
• Kaupunkikoulutustilaisuuksia on pidetty keväällä Kuopioissa, Joensuussa ja 

Jyväskylässä ja syksyllä Tampereella ja Lahdessa. Myöhemmin syksyksi on sovittu 
vastaavat tilaisuudet Turkuun ja Ouluun. 

• Vuosiseminaari webinaarina 29.10.2020
• Infran päästölaskenta

• Nyt ollaan käynnistämässä valtion organisaatioilla keskustelua yhteisten pelisääntöjen 
luomisesta

• Vastuu Liikenne- ja viestintäministeriöllä, jota Väylävirasto käytännössä hoitaa
• UUMA4:n aikana pitäisi työssä olla jo hyvin pitkällä

• MASAn valmistelutilanne.
• Valmistelua ollaan jatkamassa hieman muuttuneelta pohjalta verrattuna aikaisemmin 

lausuntokierroksella olleeseen MASAan.
• Jäteluonteen arviointi huomioidaan paremmin. Pilaantumaton maa-aines ei olisi jätettä.
• Tämä edellyttää myös muutosta YSL:in.
• Lausuntokierros järjestetään ensi vuonna ja sidosryhmätilaisuus jo tänä vuonna.
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.

Hanna Kemppainen, Tuulia Innala, Johanna Vilkuna ja Paavo Taipale

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

