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Sisältö
• Sota Ukrainassa – Vaikutuksia kuntiin ja Kuntaliiton toimenpiteitä

• Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävät ja yhteistyö

• EU:n FF55-paketin ennakoituja vaikutuksia kunnissa

• Kansallinen vesihuoltouudistus

• Ajankohtaista toimitiloista

• SUP-säädösvalmistelun jatko ja koostumustutkimus

• Katsaus KEHTO-hankkeisiin

• Muut asiat
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Sota Ukrainassa: koottuja 
ohjeita kuntien toiminnan 
tueksi
https://www.kuntaliitto.fi/laki-ja-hallinto/eu-ja-
kansainvalisyys/sota-ukrainassa-koottuja-ohjeita-kuntien-
toiminnan-tueksi

https://www.kuntaliitto.fi/laki-ja-hallinto/eu-ja-kansainvalisyys/sota-ukrainassa-koottuja-ohjeita-kuntien-toiminnan-tueksi


Kuntaliitto tukee kuntia ja tekee 
yhteistyötä viranomaisten kanssa
• SM:n / Migrin tilannekuva kuntiin viikoittain kuntiin (ensimmäinen tilannekuvamuistio 

18.3.2022)

• Kuntaliiton muistiot kuntajohdolle noin kerran viikossa alk. 25.2.2022

• Kuntien tuki Ukrainaan – tuki kunnille

• Viikoittaiset tilaisuudet kuntien maahanmuuttovastaaville (Teams)

• Kuntaliitto tuo esiin vaikutuksia ja tekee ehdotuksia mm. kunnille korvattavista palveluista 
ao. ministeriöille (yhteistyö STM, OKM, SM ja VM)

• Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on julkaisut tilannesivun siitä, miten hankintalaki 
suhtautuu Ukrainan tilanteeseen liittyviin kysymyksiin

• Kukin yksikkö ja asiantuntijat nostavat aiheita/vaikutuksia esiin, joista sitten annetaan 
lisäinformaatiota kunnille pääosin sekä nettisivun että muistioiden kautta

• Osallistuminen alueellisiin kuntajohtaja- ja vast. kokouksiin pyydettäessä, 
asiantuntijaluennot erilaisissa tilaisuuksissa4



3. Majoittaako kuntanne omasta aloitteestaan jo nyt Ukrainan sotaa pakenevia? (Kuntaliiton kysely, maaliskuu 2022)

Vastaajien määrä: 165
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9. Oletteko järjestäneet kuntaanne tulleille Ukrainasta paenneille jotakin seuraavista palveluista? (Kuntaliiton kysely, maaliskuu 2022)

Vastaajien määrä: 106, valittujen vastausten lukumäärä: 359
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”starttipaketin” (esim. alkuraha, sim-kortti, vaatteet, 
yöpymistarvikkeet jne.)

tulkkauspalveluita

covid-rokotukset

terveyspalveluita

lastensuojelupalveluita

muita sosiaalipalveluita

avoimen varhaiskasvatuksen palveluita (kerhotoimintaa,
perhekerhoja, leikkipuistotoimintaa ja muuta ohjattua…

varhaiskasvatuspalveluita

valmistavaa opetusta

esi- ja perusopetuspalveluita

muita palveluita, mitä?



Vaikutukset sopimuksiin
• Vaikutukset hankintasopimuksiin, päivittyvä verkkosivu 

https://www.hankinnat.fi/ajankohtaista/2022/sota-ukrainassa-vaikutukset-
hankintasopimuksiin

• Valtiovarainministeriön huhtikuussa päivitetyt JYSE-ehdot linkattuna tälle verkkosivulle

• Käytännössä pakotteet johtavat kilpailutettujen hankintasopimusten jäädyttämiseen eli 
siihen, että ko. hankintasopimuksia ei voi käyttää. Jotta asetuksen mukainen vaatimus 
voidaan toteuttaa, tulee hankintayksikön tunnistaa omista sopimuskumppaneistaan ja 
avustusten kohteistaan ne henkilöt ja yhteisöt, jotka tai joiden läheiset ovat EU:n 
pakotelistoilla.

• Hankintasopimuksia voidaan tarvittaessa myös pakotetilanteessa päättää sopimuksessa 
sovittujen ehtojen mukaisesti. Käytännön kannalta tämä voi olla hankintayksikölle 
yksinkertaisin vaihtoehto, jos on ilmeistä, että hankintasopimusta ei voida enää 
sopimuskauden aikana hyödyntää. Tulkittavaksi voi tulla myös hankintalain 137 §:n 
tarkoittama tilanne.

• On huomioitava, että kaikki venäläiset tai venäläistaustaiset toimijat tai yhtiöt eivät ole 
EU:n pakotelistoilla. Näiden tahojen kanssa voidaan edelleen toimia.
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Varautuminen 1/2

• Valmiussuunnitelmien ajantasaisuus – myös sotilaalliseen voimakäyttöön 
varautuminen

• Huomio valmiussuunnittelussa siihen, että Ukrainassa kaupunkien kestäminen 
sotilaallisen voimankäytön edessä on ollut erittäin tärkeää niin fyysisesti kuin 
myös henkisen kriisinkestävyyden kannalta

• Laajamittainen maahantulo, https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2142-
laajamittaisen-maahantulon-valmiussuunnitelma

• Evakuointisuunnitelmat sotilaallisen voimankäytön näkökulmasta

• Väestönsuojien tarkistukset, ohjeistukset ja väestösuojelun suunnittelu

• Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen (kybervaikutukset, suunnitelmat jos esim. 
vesi-, lämpö- tai sähkökatkoja - mihin vaikuttaa, miten korjataan, kuka tekee?)

8

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2142-laajamittaisen-maahantulon-valmiussuunnitelma


Varautuminen 2/2

• Kyberturvallisuus (erityisesti ajantasaiset varmuuskopiot)

• Huoltovarmuus (kukin varautuu oman toimintansa osalta)

• Paikkatieto ja muut julkiset informaatiolähteet

• Kiinteistökaupat ja taustojen selvittäminen

• Venäjä-yhteistyön keskeytykset

• Varautuminen rikollisuuden lisääntymiseen tilanteen seurauksena 
(avustuspetokset, verkkorikollisuus, hyväksikäyttö, ihmiskauppa)

• Resilienssi, ihmisten henkinen kriisinkestävyys ja sen tukeminen
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Varautuminen - kiinteistökaupat
• Kiinteistön myyjällä on velvollisuus tuntea asiakkaansa, eikä kauppoja ole järkevää tehdä 

toimijan kanssa, jonka taustoista ei tiedetä riittävästi.

• Kunnilla on kiinteistöjen myyjinä mahdollisuus pyytää puolustusministeriöltä laissa eräiden 
kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta 3 §:n mukainen ennakkotieto luvanvaraisuuden 
tarpeesta. Ennakkotiedustelu maksaa 80 euroa, mutta se mahdollistaa 
puolustusministeriön selvittää ostajan taustoja, mikä voi kunnille olla muutoin vaikeaa, ellei 
toimija ole hyvin tunnettu. Velvollisuutta ei voi täysin ulkoistaa, vaan myös kunnan itse on 
pyrittävä selvittämään käytössä olevin keinoin ostajan taustoja.

• Kunnissa on tärkeää miettiä mitä infraa, toimintoja ja kiinteistöjä ylipäänsä myydään – oli 
ostaja kuka tahansa. On tärkeää, että kunnassa ei syntyisi tilannetta, jossa kunnan ja 
mahdollisesti laajemmin Suomen elintärkeät toiminnot vaarantuisivat kiinteistökaupan, 
toiminnan yksityistämisen tai harkitsemattoman vuokraamistoiminnan kautta. Myöskään 
kriittisen infran paikkatietoja ei tule laittaa kaikkien saataville.

• Kiinteistökaupat ja ohjeet Puolustusministeriön sivuilla: 
https://www.defmin.fi/luvat_ja_asiointi/kiinteistonostajien_luvat#6ab6606b
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Alueellinen varautuminen on tärkeää

• Alueelliset riskiarviot, varautumisen ja huoltovarmuuden suunnittelu 
yhteisten näkemysten pohjalta

• Yhteinen tilannekuva ja tiedonvaihto

• Yhteistyön harjoittelu ja koulutus

• Esimerkki toimivasta alueellisesta yhteistyöstä ovat alueelliset 
koronakoordinaatioryhmät 
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• Kuntaliitto ja Huoltovarmuuskeskus ovat perustaneet projektin, jonka 
tarkoituksena on selvittää keinoja kuntaomisteisten riskitoimialojen 
(vesihuolto, energiahuolto, jätehuolto) kyberturvallisuuden 
parantamiseksi. Projektin kesto on 12 kk.

• Hanke on osa Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmakokonaisuutta jonka 
tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan.

• Hankkeen kanssa rinnakkain toimii Huoltovarmuuskeskuksen ja 
Kyberturvallisuuskeskuksen Kuntavastaava –hanke.

• Kokonaistavoitteena on parantaa kuntien ja kuntaomisteisten toimialojen 
kyberturvallisuutta ja muodostaa kuntien kyberturvallisuuden ylläpidon ja 
kehityksen tueksi pysyvät yhteistyöverkostorakenteet

Palomuuri 1.0 –projekti - Tausta
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1. Laaditaan selvitys kyberturvakyvykkyyden kehittämisestä kuntien 
vastuulla olevilla toimialoilla, jotka kuuluvat EU:n verkko- ja 
tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivi) sekä komission 
direktiiviehdotus kyberturvallisuuden korkean tason 
varmistamiseksi EU:n alueella mukaisiin riskitoimialoihin eli vesi-, 
jäte- ja energiahuollossa. 

2. Laaditaan arvio tietovarantojen sekä välttämättömien digitaalisten 
palveluiden käytettävyydestä normaaliolojen häiriötilanteista 
poikkeusoloihin (datan huoltovarmuus). 

Toimenpiteet
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3. Määritellään kyberturvallisuuden tavoitetaso ja keinovalikoima 
siihen pääsemiseksi. Huomioidaan keinovalikoiman määrittelyssä 
jo olemassa olevat kriittiselle infrastruktuurille suunnatut 
kyberturvallisuuden palvelut sekä tehdään kehittämisessä 
yhteistyötä alan keskeisten viranomaisten ja muiden toimijoiden 
kanssa.

4. Tehdään yhteistyötä HVK:n ja KTK:n kuntien 
kyberturvallisuusprojektin kanssa (Kuntavastaava). Hyödynnetään 
projektissa toteutettavaa skannausta ja mahdollisia tulevia 
harjoittelualustoja myös riskitoimialoille.

Toimenpiteet
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Kuntien ja 
hyvinvointialueiden tehtävät 
ja yhteistyö
Kuntaliiton esityskalvot /

maaliskuu 2022



Toimijat ja tavoitteet
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Valtio
Yritykset

Kunta Hyvinvointi-
alue

Muut 
toimijat

Järjestöt ja vapaaehtoistyö

Vuorovaikutus
Ohjaus ja resurssit

Ohjaus ja resurssit
Vuorovaikutus

Vuorovaikutus
Yhteistyö



17

Kärjistävä kulttuuri Älykkään
teknologian murros

Ilmastonmuutos,
luontokato

ja hupenevat luonnonvarat

Yllätysten
talous

Moninaistuva
vaikuttaminen ja 
päätöksenteko

• Moninapaistuva globaali
järjestelmä

• Asukkaat ja yhteisöt
kumppaneina

• Identiteettipolitiikka
• Uudet demokratian muodot
• Monikulttuuristuminen

Uusi hyvinvointi

• Älykäs
hyvinvointiteknologia

• Elämäntapojen muutokset
• Algoritmien valta

Väestö ja alueellinen
erilaistuminen

• Ikääntyminen
• Matala syntyvyys
• Kaupungistuminen
• Kasvava maahanmuutto

Jatkuva oppiminen
ja uudistuminen

• Työelämän murros
• Kokeilukulttuuri
• Etätyö
• Matalat organisaatiot
• Digitalisaatio
• Alustatalous

Segregaatio
Syrjäytyminen

Arvojen eriytyminen
Madaltunut luottamus asiantuntijoihin

Monipaikkaisuus
Kestävyysvaje

Tehtävien ja vastuiden uusjako. Tulevaisuuden kunnat, alueet ja valtio
Sote-uudistus ja hyvinvointialueet jatkossa

Työllisyyspalvelut kunnille

Yhteiset muutosajurit



Kuntien ja 
hyvinvointialueiden 
tehtävät ja talous



Mitä kunta tekee tulevaisuudessa?
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Kunnan elinvoiman edistäminen

Paikkakunnan vetovoimaisuus
Vaikeasti työllistettävien tuki: etsivä nuorisotyö, 
työpajat, työttömyyden pitkittymisen ehkäisy, 

kaupunginosatyö, kotouttaminen
Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, alueen

markkinointi, avoin data
Resurssiviisaat toimintatavat

Tonttituotanto: Yritykset, asuminen ja palvelut

Paikallisen identiteetin ja
demokratian edistäminen

Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
Paikallinen yhteisöllisyys

Viestintä, vuorovaikutus ja kielipalvelut
Vaalit ja edustuksellinen demokratia

Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet
Asukkaiden omaehtoinen toiminta

Uudet demokratian muodot ?
Monikulttuuristuminen

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen

Varhaiskasvatus
Lukiokoulutus

Ammattillinen koulutus
Vapaa sivistystyö

Taide- ja kulttuuripalvelut
Kirjastopalvelut
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut
Opiskeluhuolto

Elinympäristön kehittäminen

Maapolitiikka
Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Liikenne, joukkoliikenne
Katujen ja yleisten alueiden rakentaminen ja 

ylläpito
Vesihuolto
Jätehuolto

Energiatuotanto- ja jakelu
Rakennusvalvonta

Asuntotoimi
Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto

Turvallisuus ja varautuminen

Kuntalaisten
hyvinvoinnin
edistäminen



Kuntien tulos- ja 
rahoituslaskelman 
mukaiset ulkoiset
tulot ja menot
Hahmotelma vuodesta 2023.

Jäljelle jäävä
kunta
25 mrd.

Opetus
ja kulttuuri

58 %

Verotulot
46 %

Muut
palvelut

30%
Toiminta-

tuotot
29%

Rahoitus ym.
30%

Valtion-
osuudet 13 %

Lainanotto 6 %
Muut tuotot 7%

Menot

n. 25 mrd.

Tulot



Mitä hyvinvointialue
tekee tulevaisuudessa?
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Terveydenhuolto

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen,
perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito

Terveystarkastukset
Neuvolapalvelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluhuollon psykologipalvelut

Seulonnat
Avosairaanhoito
Kotisairaanhoito

Lääkinnällinen kuntoutus
Mielenterveystyö

Päihdetyö
Suun terveydenhuolto

Merenkulkijoiden terveydenhuolto
Työterveyshuolto

Ensihoito
Päivystys

Sairaala-/vuodeosastotoiminta
Opetus- ja tutkimustoimintaa

Pelastustoimi
Pelastustoiminta

Öljyntorjunta
Palontutkinta

Väestön varoittaminen
Vaaratiedottaminen
Turvallisuusviestintä

Valvontatoiminta
Kemikaalivalvonta

Ohjaus- ja neuvonta
Väestönsuojeluun varautuminen

Sosiaalihuolto
Sosiaalityö

Sosiaaliohjaus
Sosiaalinen kuntoutus

Perhehoito
Perhetyö

Kotipalvelu
Kotihoito

Asumispalvelut
Laitospalvelut

Liikkumista tukevat palvelut
Päihdetyö

Mielenterveystyö
Kasvatus- ja perheneuvonta
Perheoikeudelliset palvelut

Vammaispalvelut (sis. erityishuolto)
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki

Sosiaalinen luototus
Kuntouttava työtoiminta

Omaishoidon tuki
Lastensuojelu

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut

Asukkaiden hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden 

edistäminen



Pelastustoimi 2 %

Perusterveydenhuolto 18 %

Muu sote 14 %

Vammaispalvelut 9 %

Hyvinvointialueiden ulkoiset tulot 
ja menot (Hahmotelma vuodesta 2023)

Ikääntyneiden palvelut 21 %

Erikoissairaanhoito 36 %

Laskennallinen ja 
yleiskatteellinen 
valtionrahoitus 

86 %

Asiakasmaksut ja 
muut tulot 14 %

Sote-
palvelutarve

80%

Muut tekijät 6 %

Asiakasmaksut ja 
muut tulot 14 %

Menot Tulot

n. 25 mrd.



Kuntien ja 
hyvinvointialueiden 

yhteistyö
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Työllisyyden hoito

Maahanmuutto ja kotoutumisen
edistäminen

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen

Turvallisuus ja häiriötilanteisiin 
varautuminen

Lasten, nuorten ja perheiden 
tukeminen

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
toimivaa yhteistyötä useilla eri osa-alueilla
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Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 

Opetus, kulttuuri-, 
liikunta- ja 

nuorisopalvelut
(Kunta)

Opiskeluhuolto
Rakennusvalvonta

Toimitilat
Työllisyyden hoito
Arjen turvallisuus

Kotoutuminen
ym.

Terveydenhuolto
Sosiaalipalvelut
Pelastustoimi

(Hyvinvointialue)

• Saumattomat 
palveluketjut ja 
toimiva palveluohjaus

• Yhteinen ja realistinen 
tietopohja päätösten 
pohjana

• Toimivat yhteistyön 
muodot ja yhteinen 
tietopohja

• Yhdyspintojen 
tunnistaminen ja 
vastuunjako

• Yhteisten tavoitteiden 
asettaminen ja 
seuranta sekä 
muutoksiin reagointi

TAVOITTEET KESKEISIÄ 
KYSYMYKSIÄ
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Turvallisuus ja häiriötilanteisiin varautuminen

Kuntien 
palvelut/tehtävät

(kunta)

Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut
(hyvinvointialue)

Pelastustoimen 
palvelut / tehtävät
(hyvinvointialue)

• Kuntien asukkaat kokevat 
turvallisuuden tunnetta

• Kuntien asukkaat kokevat 
merkitykselliseksi edistää 
omaa turvallisuuttaan 
arjessa

• Sujuvat palvelut ja tiedon 
saanti kaikissa tilanteissa

• Yhteistyön ja tiedonvaihdon 
menettelyt eri tasoilla
yhdessä

• suunnittelu
• toteutus
• kehittäminen
• harjoittelu

• Yhteinen tilannetieto:
• Tilannekeskusten 

yhteistyö
• Järjestelmät
• Hälyttämisen 

menettelyt
• Häiriötilanteissa tiedon ja 

tuen yhdenvertainen 
saavutettavuus
toimintakyvystä riippumatta

• Arjen turvallisuustyössä
erityisryhmien tarpeet

• turvallisuussuunnittelu
• kaavoitus
• rakennusvalvonta
• kunnan valmiussuunnittelu
• viestintä
• vesihuolto
• väestönsuojelu

• ensihoitopalvelut
• ensivastetoiminta
• ikäihmisten turvallisuus
• asumisen turvallisuus
• sosiaali- ja kriisipalvelut
• sote-valmiussuunnittelu

• pelastustoiminta
• öljyntorjunta
• palontutkinta
• väestön varoittaminen
• vaaratiedottaminen
• turvallisuusviestintä
• valvontatoiminta
• kemikaalivalvonta
• ohjaus- ja neuvonta
• väestönsuojeluun 

varautuminen

TAVOITTEET KESKEISIÄ 
KYSYMYKSIÄ



Kuntien ja 
hyvinvointialueiden 

yhteistyön 
johtaminen



Yhteistyön johtamisjärjestelmän
rakenneosat
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Lainsäädännön
puitteet
ja reunaehdot

Yhteinen
tilannekuva
ja tietopohja

Lainsäädäntö
määrittää tehtävät
ja ohjaa yhteistyön
toteuttamista.

Lainsäädäntö jättää
kuitenkin väljyyttä
sopia yhteistyötavat
ja –rakenteet kunkin
alueen erityispiirteet
huomioon ottaen.

Yhteisiä asukkaita ja 
palvelutarpeita
koskevan
tilannekuvan
ylläpidon tulisi olla 
jatkuvaa.

Hyvinvointikertomuk-
set ja -suunnitelmat
ja näihin liittyvä
yhteistyö
muodostavat
tilannekuvan pohjan.

Yhteiset
tavoitteet ja
niiden seuranta

Yhteistyötä
ohjaamaan tarvitaan
yhteisiä tavoitteita. 
Tavoitteiden tulee
olla realistisia, 
konkreettisia ja 
mitattavia.

Tavoitteet ja niiden
seuranta tulee
dokumentoida.

Määritelty
työnjako
ja vastuut

Toimijoiden roolit, 
työnjako ja vastuut
tulee tunnistaa ja 
kuvata.

Jokaiselle
yhteistyön osa-
alueelle tulee
nimetä vastuutahot
hyvinvointialueen ja 
kuntien osalta.

Sovitut
yhteistyön
toimintamallit

Yhteistyö edellyttää
myös yhdessä
sovittuja pelisääntöjä. 
Mm. miten
tavoitteista ja 
työnjaosta sovitaan ja 
miten näitä
tarvittaessa
muutetaan, miten
tietoa osapuolten
välillä jaetaan, miten
epäkohtia ja 
ristiriitoja ratkotaan.

Yhteistyön
foorumit
ja areenat

Onnistunut yhteistyö
edellyttää poliittisen-, 
virka- ja 
toimialajohdon
säännöllisiä
kohtaamisia. Tämän
mahdollistavia
rakenteita tarvitaan eri
tasoilla.

Yhteistyön foorumit ja 
areenat voivat olla 
pysyviä tai tilapäisiä.



Esimerkkejä yhteistyön rakenteista ja kohteista
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Poliittisen
päätöksenteon tasot

Aluevaltuuston ja kuntien
valtuustojen vuorovaikutus
(esim. puheenjohtajiston
tapaamiset)

Muiden toimielinten
vuorovaikutus

Yhteiset strategiset tavoitteet
ja niiden seuranta

Hyvinvointikertomukset
ja suunnitelmat

Sopimukset

Hallintosääntökirjaukset ja 
muut sovitut yhteistyön
muodot

”Kentällä toimijan” 
ja asiakkaan taso

Sujuvat palvelut

Johdon taso
Yhteistyöryhmät

Kuntien ja hyvinvointialueen
ylimmän johdon
yhteistyöfoorumit

Toimiala- ja 
palvelualuejohdon
yhteistyöryhmät

Asiantuntijataso
Yhteistyöverkostot

Toimialojen 
yhteistyöverkostot

Yhteisten asioiden osalta

• Valmistelu
• Kehittäminen
• Yhteistyön johtaminen
• Osaamisen kehittäminen

Toimialan
Yhteistyökysymykset

• Kehittämistarpeiden ja 
ilmiöiden esiin nostaminen

• Asiakasprosessien 
kehittäminen

• Yhteiset koulutukset



Q2-4

HYTE-neuvottelut

Strategioiden
konkretisointi,
kunta & 
HVA talousarvio
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Ensimmäinen valtuustokausi edellyttää erityistä
huomiota strategisen johtamisen yhteensovittamiseksi

Tarkennukset neuvotteluissa 
sovittuun (tarvittaessa)

Q2-4
Kuntien
hyvinvointi-
suunnitelma

Q1-2

Syötteet valtion-
ohjaukseen

Strategisten
tavoitteiden
arviointi, kunta & 
HVA tilinpäätös

Yhteisten 
tavoitteiden 
määrittely

Q1-2

Syötteet valtion-
ohjaukseen

Strategisten
tavoitteiden
arviointi kunta & 
HVA tilinpäätös

Q3-4

HYTE-neuvottelut

Strategioiden
konkretisointi,
kunta & 
HVA talousarvio

Q1-2

Syötteet valtion-
ohjaukseen

Strategisten
tavoitteiden
arviointi,
kunta & 
HVA tilinpäätös

Q3-4

HYTE-neuvottelut

Strategioiden
konkretisointi,
kunta & 
HVA talousarvio

Kuntien
hv-kertomukset

Alueellinen
hv-kertomus

Edellisen 
strategian
arviointi ja uuden
suunnittelu

Jatkuva seuranta ja vuorovaikutus

Hyvinvointialuelain 
14§ mukaiset 
neuvottelut

Kuntastrategia

Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia

Hyvinvointialuelain 14§
mukaiset neuvottelut yhteistyöstä,

tavoitteista ja työnjaosta

Kuntastrategia

Strategioiden
väliarviointi

Hyvinvointialuestrategia
ja palvelustrategia

20232022 2024 20252021

Alueen
hyvinvointi-
suunnitelma



EU:n FF55-paketin 
ennakoituja vaikutuksia 
kunnissa



EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 
Suomessa – voimassaolevat säädökset

Energiatehokkuus

• Energiatehokkuus-
direktiivi (EED)

• 32,5 % energian-
säästöä verrattuna 
perusuraan v. 2030

• Mitataan energian 
säästönä (vrt. 
perusura)

• Kunnat: KETS

Uusiutuva energia

• Uusiutuvan energian 
direktiivi (RED II): 
uusiutuvan energian 
osuus väh. 32 % v. 
2030 mennessä

• Suomen kansallinen 
tavoite 51 %.

Kasvihuonek.päästöt

• EU:n ilmastolaki: 
-55 % (v. 1990 
tasoon)

• Taakanjakoasetus: 
EU:ssa v. 2030 
mennessä vähintään 
30 % vähenemä 
(Suomi: -38 %)



Fit-for-55 – Energiatehokkuusdirektiivin 
(EED) päivitysehdotus 14.7.2021 1 (2)
• EU-tason sitova vähennystavoite 2030 loppuenergiankäytölle ja primäärienergian-

kulutukselle nousee (-32,5 % → -36...-39 %; Suomi: ≤290 TWh/a -> ≤255 TWh/a)

• Julkiselle sektorille sitova energian loppukäytön 1,7 % vähentämisvelvoite (UUSI 
VELVOITE)

• Jäsenvaltiokohtaiseen sitovaan kauden 2021-2030 energiansäästötavoitteeseen 
vuoden 2024 alusta lähtien merkittävä korotus: 

• vuotuinen tavoite nousee 0,8 % → 1,5 % 
• vuosisäästö 2,4 TWh/a → 4,5 TWh/a

• Uusiutuvan energian vähimmäisosuuksia lämmitykseen ja jäähdytykseen
• Hukkalämpöä ei luokitella uusiutuvaksi energiaksi

• Hankintoihin energiatehokkuusvelvoitteita (mm. ostettavien ja vuokrattavien 
rakennusten energiatehokkuusvaatimus)



Fit-for-55 – Energiatehokkuusdirektiivin 
(EED) päivitysehdotus 14.7.2021 2 (2)
• Nykyinen valtion keskushallinnon rakennuskantaan kohdistuva 

3 %/vuosi -peruskorjausvelvoite laajenee koko julkiseen sektoriin
• Lasketaan rakennusten kokonaispinta-alasta (kaikki rakennukset)
• Kuntasektorilla: peruskunta, kuntayhtymät, vesilaitokset, sähkölaitokset 

(sähkönjakelun osa), liikelaitokset, hyvinvointialueet, tytäryhtiöt (jos kyseessä 
on julkisoikeudellinen laitos)

• Ei koske yksityisiä hoivakoteja, kouluja, sairaaloja, jne.

• Peruskorjauksen vaatimustasoksi tulee uudisrakentamisen ns. lähes 
nollaenergiataso (NZEB) eli ns. deep renovation

• Kuntakonserneissa 3 %/vuosi tarkoittaisi noin 3,6 mrd € vuotuisia 
lisäinvestointeja (nykyinen taso 1-2 %/vuosi)



Fit-for-55 – uusiutuvan energian direk-
tiivin (RED) päivitysehdotus 14.7.2021
• Painottuu pitkälti lämmitys- ja liikennesektorille

• Yleistavoite 32 % → 40 %
• Liikennesektori 14 % (energiasisältö) → -13 % (päästövähennysintensiteetti)
• Alatavoite RNFBO-polttoaineille (2,6 % 2030) ja kehittyneille (2,2 % 2030)
• Lämmityssektorin vuosittainen vähimmäislisäystavoite (1,1 /1,5 %-yks.), kaukol. 

(2,1 %-yks.)

• Velvoitteina mm. metsäbiomassan kestävyys, kaukolämpöverkkojen 
avaaminen kilpailulle, 70 % kasvihuonekaasupäästöjen 
alenemavaatimus kaikille lämpölaitoksille (todentaminen!)



EPBD-ehdotus (15.12.2021) - Uudet rakennukset

• Kaikkien uusien rakennusten olisi 
oltava päästöttömiä rakennuksia 
vuodesta 2030 lähtien

• Julkiset rakennukset: v. 2027-
• Eri vaatimukset Euroopan eri 

ilmastovyöhykkeille (4 kpl)

• Rakennusten hyvin vähäinen 
energiantarve olisi katettava pitkälti 
uusiutuvalla energialla

• Kaukolämpö ja sähkö?

• Energiatodistuksista tulisi selvitä 
rakennusten elinkaaren aikaiset 
hiilidioksidipäästöt

Rakennuksen 
käyttötarkoitus

Primäärienergian
enimmäiskulutus 
päästöttömässä 
rakennuksessa (A-
luokka, pohjoinen 
ilmastovyöhyke)

Asuinrakennus <75 kWh/m2/vuosi *

Toimistorakennus <90 kWh/m2/vuosi *

Muu kuin 
asuinrakennus tai 
toimistorakennus

Pienempi kuin lähes 
nollaenergiaraken-
nuksen kansallisella 
tasolla määritelty 
primäärienergian 
kokonaiskäyttö

*  = primäärienergiakerroin x en. loppukäyttö



EPBD-ehdotus (15.12.2021)
- olemassa olevat rakennukset
• A-luokka: päästötön rakennus, G-luokka: 15 % kannasta (surkein osuus)

• EU-tasoiset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset (Minimum Energy 
Performance Standard, MEPS)

• a) julkisten elinten omistamat rakennukset ja rakennuksen osat ovat viimeistään 
• i) 1 päivästä tammikuuta 2027 vähintään energiatehokkuusluokassa F ja 
• ii) 1 päivästä tammikuuta 2030 vähintään energiatehokkuusluokassa E; 

• b) sellaiset muut kuin asuinrakennukset ja rakennuksen osat, jotka eivät ole julkisten 
elinten omistuksessa, ovat viimeistään 

• i) 1 päivästä tammikuuta 2027 vähintään energiatehokkuusluokassa F; ja 
• ii) 1 päivästä tammikuuta 2030 vähintään energiatehokkuusluokassa E

• c) asuinrakennukset ja asuinrakennuksen osat viimeistään 
• i) 1 päivästä tammikuuta 2030 vähintään energiatehokkuusluokassa F; ja 
• ii) 1 päivästä tammikuuta 2033 vähintään energiatehokkuusluokassa E. 

• Joustoja jonkin verran (alle 50 m2, kirkot, loma-asunnot, teollisuusrakennukset ym.)

• Muuta esim. peruskorjauspassi, kansallinen tietokanta (E-luvut), ym.



EPBD-ehdotus (15.12.2021): 
- kestävän liikkumisen vaatimukset (1/2)

Rakennus Rakennuksen kategoria Vaatimukset autopaikkamäärän (ap) mukaan *

Latauspistevalmius Latauspiste
Asuinrakennukset Uudet ja laajasti korjattavat 

(yli 3 autopaikkaa)
• kaapelointi: 100% ap:sta Ei vaatimuksia

Muut asuinrakennukset • Ei vaatimuksia Ei vaatimuksia
Ei-asuinrakennukset Uudet ja laajasti korjattavat 

(yli 5 autopaikkaa)
• kaapelointi: 100 % ap:sta 1 latauspiste

Uudet ja laajasti korjattavat 
toimistorakennukset (yli 5 ap)

• Kaapelointi: 100 % ap:sta 50 % autopaikoista

Muut ei-asuinrakennukset 
(julkiset viranomaiset)

• Kaapelointi: 50 % ap:sta Yli 20 ap: 10 % 2026 
loppuun mennessä

Muut ei-asuinrakennukset 
(muut kuin julkiset viranom.)

• Ei valmiusvelvoitteita Yli 20 ap: 10 % v. 2026 
loppuun mennessä

* Vain jos P-alue on kiinteistöllä (”rakennuksen fyysisessä yhteydessä”)



EPBD-ehdotus (15.12.2021): 
- kestävän liikkumisen vaatimukset 2 (2)

Rakennus Rakennuksen kategoria Polkupyöräpysäköintipaikka *

Asuinrakennukset Uudet ja laajasti korjattavat (yli 3 
autopaikkaa)

• 2 kpl/asunto

Muut asuinrakennukset • Ei vaatimuksia
Ei-asuinrakennukset Uudet ja laajasti korjattavat (yli 5 

autopaikkaa)
• 1 kpl/autopaikka

Uudet ja laajasti korjattavat 
toimistorakennukset (yli 5 ap)

• 1 kpl/autopaikka

Muut ei-asuinrakennukset (julkiset 
viranomaiset)

• 1 kpl/autopaikka

Muut ei-asuinrakennukset (muut 
kuin julkiset viranom.)

• 1 kpl/autopaikka

* mahdollista tehdä kansallisia joustoja olosuhteiden mukaan



Pakkosaneeraus (3 %/vuosi, yli 250 m2) 
kuormittaisi eri tavoin erilaisia kuntia

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Alle 5
000

5 000 -
10 000

10 001 -
20 000

20 001 -
50 000

50 001 -
100 000

Yli 100
000

Esimerkki: koulujen kerrosalan 
jakautuminen eri olosuhteisiin

Muuttotappio Muuttovoitto

Rakennuksen 
koko (k-m2)

Kerrosalan (k-m2) osuus rakennuksen käyttö-
tarkoituksen ja muuttoliikkeen mukaan

Muuttotappio Muuttovoitto YHTEENSÄ
Asuin-
rakennukset 6,10 % 11,20 % 17,30 %

Max. 250 m2 0,97 % 0,54 % 1,51 %

Yli 250 m2 5,13 % 10,65 % 15,78 %
Ei-asuin-
rakennukset 41,87 % 40,84 % 82,70 %

Max. 250 m2 1,51 % 0,78 % 2,29 %

Yli 250 m2 40,36 % 40,06 % 80,42 %

Yhteensä 47,97 % 52,03 % 100,00 %

10th of February, 2022

Yhteensä (2020) 
9 590 210 m2



Kuntaliiton muutosehdotukset:
- energiatehokkuusdirektiivi (EED)
1. Art. 5: Julkisen sektorin muita korkeampi energiansäästötavoite (1,7 %/vuosi) 

epärealistinen → erillinen tavoite poistettava 
• Edes muiden tahojen 1,5 %/vuosi –säästötavoite ei ole realistinen (nyk. 0,8 %/vuosi)

2. Art. 6: Julkisten rakennusten vuotuinen pakkosaneerausvelvoite on rajattava 
koskemaan keskushallintoa (3 % kerrosalasta NZEB-rakennuksiksi; yli 250 m2

lämmitettävät rakennukset)
• EU-tasoinen velvoite ei ota huomioon jäsenvaltioiden välisiä ja sisäisiä olosuhde-eroja
• Vaihtoehtoiset toimet sallittava
• Päästövähennyspotentiaali Suomessa hyvin pieni (0,02-0,03 Mt/vuosi)
• Vuokrasopimukset, alihankkijoiden rakennukset (?)

3. Art. 7: Hankinnoista otettava huomioon muutkin kriteerit kuin energiatehokkuus
• Mm. talvirenkaiden lumi- jääpitoa ei ole mahdollista ottaa huomioon (märkäpito ja 

melu on mainittu)

4. Art: 24: Hukkalämpöjä ja uusiutuvaa energiaa pitää kohdella yhtäläisesti



Kuntaliiton muutosehdotukset:
- uusiutuvan energian direktiivi (RED III)
1. Kaskadiperiaate ei ole tarpeen ja jätteiden poltto pitää rinnastaa hukkalämpöön

• Biolämpöön ohjautuu markkinaehtoisesti vain teollisuudelle kelpaamatonta puuainesta

2. Uusiutuvan energian (UE) vaatimukset pitää asettaa ensisijaisesti
energiajärjestelmälle ja vasta toissijaisesti rakennuksiin
• 49 % UE-osuus riippuu eniten energiajärjestelmästä (sähkö, kaukolämpö ym.)

3. Vähintään tunnin tarkkuudella toimitettava UE-raportti aiheuttaa turhaa
hallinnollista lisätaakkaa
• Joustoa tarvitaan sen mukaan, mitä markkinat vaativat

4. Kantojen ja juurien kategoriselle poissulkemiselle ei ole tieteellistä pohjaa

5. Raportointirajan laskeminen 20 MW laitoksista 5 MW laitoksiin torjuttava
• Hallinnollinen taakka kasvaa suhteettomasti hyötyyn nähden

6. Hukkalämpöä ja uusiutuvaa energiaa pitää kohdella samanarvoisesti



Kuntaliiton muutosehdotukset:
- rakennusten energiateh.dir . (EPBD)
1. Energiatodistuksen EU-tasoinen määrittämistapa on epärealistinen ja epäreilu

• A-luokan (ns. päästötön rakennus) määrittely epämääräinen 
• G-luokka (15 % rakennuskannasta) ei ota huomioon jäsenmaiden lähtötilanne-eroja
→ Ei ole käyttökelpoinen (esim. 15 % osuuden määrittämistavasta ei ole mitään ohjetta)

2. Minimienergiatehokkuusvaatimusten (MEPS) asettaminen epärealistista
• Noin 30 % rakennuskannasta on mahdotonta peruskorjata 5-8 vuodessa ilman suurta 

haittaa suunnitelmalliselle kiinteistönpidolle 
→ Kansallinen pitkän aikavälin peruskorjausstrategia riittää työkaluksi 

3. Kestävän liikkumisen vaatimukset osin ylimitoitettuja (markkinaehtoisuus)
• Olemassa olevat ei-asuinrakennusten (yli 20 ap) vaatimukset kohtuuttomia 
→ nykyinen direktiivin taso riittää

• Polkupyöräpysäköintivaatimukset eivät kuulu rakennusten energiatehokkuuteen
→ polkupyöräpysäköintivaatimukset jätettävä paikallisesti ratkaistavaksi



Eduskunta (17.3.2022): Eduskunta katsoo suuren 
valiokunnan mietinnössä SuVM 1/2022 vp esitetyin 

perustein, että Euroopan komission ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

rakennusten energiatehokkuudesta 
(uudelleenlaadittu) COM(2021) 802 

on esitetyssä muodossaan 
toissijaisuusperiaatteen vastainen. 



Yhteenveto

• 55-valmiuspaketti (Fit-for-55, FF55) on kiristämässä myös 
rakennusten velvoitteita (uusiutuva energia, energiatehokkuus)

• Kunnille rakennusten energiadirektiiviesitysten hankalimpia ovat
1. Yleisesti vallan siirto jäsenmailta komissiolle (delegoidut säädökset) ja 

EU-tasoisen yksityiskohtaisen teknisen sääntelyn lisääntyminen
2. 3 %/vuodessa –pakkosaneerausvelvoite (EED: artikla 6)
3. Päästötön rakennus ( = energialuokka A) epäselvästi määritelty
4. Minimienergiatehokkuusvaatimukset (n. 1/3 rakennuksista korjattava)
5. Liialliset latausinfravelvoitteet olemassa oleville ei-asuinrakennuksille 

• Kuntaliitto jatkaa energiadirektiiveihin (EED, EPBD, RED [+ muut]) 
vaikuttamista suomalaisten ja kansainvälisten verkostojensa kanssa  



Kansallinen vesihuoltouudistus



47 18.5.2021

Lähde: Olli-Matti Verta, MMM

Vesihuoltolain uudistuksen vaiheistus



Vesihuoltolaitosten talouden valvonta
• Vesihuoltouudistuksen johtoryhmän käynnistämä erillisselvitys 1.2.-30.6.2022 

osana vesihuoltolain uudistuksen valmistelua

• Vesihuoltouudistuksen visioryhmä ohjaa ja koordinoi
• Sidosryhmätyöpaja 23.5. klo 9.30-12.00

• Tehtävänä on tehdä ehdotus siitä, miten vesihuoltolaitoksen talouden valvontaa 
tulisi vesihuoltolainsäädännön uudistamisessa tehostaa

• VHL:n mukaista julkisuusvalvontaa kehittämällä
• säätämällä maksujen perusteista tarkemmin asetuksella
• vaatimalla omaisuudenhallintasuunnitelmaa vesihuoltolaitoksilta

• Osin konsulttitoimeksiantona tarkasteltavina ovat mm.
• vesihuollon maksujen perusteista säätäminen erityisesti kustannuskattavuuden osalta
• vesihuollon maksujen eri komponenttien (liittymismaksu, perusmaksu, käyttömaksu) 

lakisääteisyys ja keskinäiset (suuruus)suhteet
• omistajatuloutuksen rajoittaminen (ja kohtuullisen tuoton määrittely)
• investointisuunnitelman edellyttäminen vesihuoltolaitokselta
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Vesihuoltolain uudistuksen eteneminen

• Juomavesidirektiivin edellyttämät muutokset vesihuoltolakiin: HE lausunnolla 
8.4.2022 saakka, eduskuntaan Q3/22, voimaan 2023 alusta

• Vesihuoltolain uudistamistyöryhmän asettaminen syksyllä 2022

• 1. vaiheen keskeiset asiakokonaisuudet:
• Vesihuoltolaitoksen yksityisomistuksen rajoittaminen (pl. asiakkaiden omistus), 

eduskunnan 9/2021 kansalaisaloitteen pohjalta tekemän päätöksen perusteella
• (Vesihuoltolaitoksen määritelmän muuttaminen (ellei toteuteta jo 2023))
• Vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan valvonnan tehostaminen (mm. tuottoihin 

sekä maksujen alikatteisuuteen puuttuminen)
• Vesihuollon valvontaviranomaisten toimivallanjaon selkeyttäminen
• Alueellisen yhteistyön (vesihuoltolaitosten rakennemuutoksen) kannusteet
• Toiminta-alueita ja liittämisvelvollisuutta koskevan sääntelyn selkeyttäminen
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Ajankohtaista toimitiloista



Toimitilat ja sote

• Soten asumispalveluiden järjestäminen aiheuttaa keskustelua. Kuntaliitto järjesti aiheesta 
erillisen tilaisuuden 29.3., jonka aineistoa löytyy täältä https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-
ja-terveysasiat/sote-uudistus-ja-kuntaliitto/esitysmateriaalit

• Ns. vuokra-asetus (eli kuntien ja hyvinvointialueiden välistä vuokrasuhdetta määrittelevä 
asetus) herättää myös keskustelua. Eniten hiertää se, että lausunnolla olleet vuokra-
asetusluonnokset eivät huomioineet maapohjan arvoa (rakennuksen sijaintia) vuokrassa 
ollenkaan.

• Lopullinen versio on työn alla VM:ssä ja julkaistaneen huhtikuun lopussa

• Kuntaliitto ja Maakuntien tilakeskus Oy laativat yhdessä vuokrasopimuksen mallipohjaa 
(yleisiä sopimusehtoja, itse sopimuspohjaa sekä vastuunjakotaulukkoa yms.) Sitä voisi 
käyttää kunnan ja hyvinvointialueen välisessä vuokrasuhteessa, mikäli osapuolet niin 
haluavat.

• Kuntien tuli toimittaa VM:lle tietoja omaisuuden siirroista ja vuokrattavista toimitiloista 
28.2.2022 mennessä ja hyvinvointialueiden tuli tehdä niistä päätös 31.3. mennessä. 
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https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-uudistus-ja-kuntaliitto/esitysmateriaalit


Kunnalle säädettävä tilatietojen 
toimitusvelvoite

• Osana VM:n keväällä 2020 asettamaa Kuntien tilatietohanketta oli hankkeen ohjausryhmän 
yhtenä tehtävänä tarkastella mahdollisuutta säätää lailla (Kuntalain 120 §:n muutoksella) 
kunnalle velvoite tilatietojen toimittamisesta valtakunnalliseen tietojärjestelmään.

• Ohjausryhmän perustama lainsäädäntöryhmä ja asiantuntijaryhmä päättivät työnsä 1/2022 
luovuttamalla HE-luonnoksen VM:lle. Asian eteneminen sen jälkeen on ollut sidoksissa 
kehysriihiratkaisuihin, joiden vaikutuksista ei vielä ole saatu tietoa.

• Kuntaliitto jätti työryhmän esitykseen täydentävän lausuman, jossa pidettiin 
ministeriöiden välistä koordinointia keskitettyjen tietojärjestelmien kehittämisessä 
puutteellisena ja tilatietojen toimitusvelvoitteesta kunnille aiheutuvia kustannuksia 
aliarvioituina.
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SUP-säädösvalmistelun jatko ja 
koostumustutkimuksen 
tilannekatsaus



Kertakäyttömuovien tuottajavastuusta 
säätäminen
• Säädetään jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain nojalla

• Muutosehdotus lausunnoilla 17.2.2022 saakka

• Tiettyjen kertakäyttöisiksi luokiteltavien muovituotteiden tuottajille asetetaan 
kustannusvastuu kuntien tietyillä yleisillä alueilla harjoittamista jätehuoltotoimista 
ja roskaantumisen siivoamisesta

• Jätelaki 47 a-f §:t
• Koskee mm. tiettyjä muovipakkauksia, muoviosan sisältäviä kartonkipakkauksia, 

juomamukeja, tupakantumppeja, kosteuspyyhkeitä ja ilmapalloja

• Ehdotuksessa kuntien siivouskustannukset selvitettäisiin otosperusteisesti 
määrävuosin kuten myös jätteiden koostumus (korvattavien jätteiden osuus)

• Tuottajan kustannuksella
• Tällä perusteella määriteltäisiin noin kolmivuotinen korvaustaso tuottajilta kunnille. 
• Ensimmäiset 3 vuotta kustannus, josta korvaus määritellään olisi 4,79 e/as

54



Säädösten jatkovalmistelun aikataulu 

• Lausuntokierros päättyi 17.2.2022

• Jatkovalmistelu mahdollisimman nopeasti kevään aikana (maalis-huhtikuu)

• HE:n antamisessa tavoite vko 35 (to 1.9.)

• Käsittely eduskunnassa alkusyksystä, voimaan 2023 alusta (välttämättömin 
siirtymäsäännöksin)

• Valmisteilla 2 asetusmuutosta ja 1 uusi asetus, joka koskee kunnille maksettavia 
korvauksia → lausunnoille loppukeväästä/alkukesästä 

55

Lähde: Ympäristöministeriön Jussi Kauppilan 
esitys 4.4.2022 SUP-hankkeen ohjausryhmässä



Yleistä lausuntopalautteesta  

• N. 70 lausuntoa

• kehutaan direktiivin tavoitetta

• haukutaan valittuja keinoja sekä komission täytäntöönpanosäädösten viivästymistä ja 

tulkinnanvaraisuutta 

• tuottajavastuu (8 artikla) saa erityisen paljon kritiikkiä

• muovisten annospakkausten ja juomamukien Green Deal saa laajalti kiitosta
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Lähde: Ympäristöministeriön Jussi Kauppilan 

esitys 4.4.2022 SUP-hankkeen ohjausryhmässä



Lausuntopalautetta liittyen tuottajien 
kustannusvastuuseen 47a-f § (1)

• Tuottajien kustannusvastuu

• tuottajien oikeusturvan kannalta oikea tieto kuntien jätehuolto- ja siivouskustannuksista tärkeää; 

sallittava myös muu kuin otosperusteisuus/perustuttava mahdollisimman paljon todellisiin kustannuksiin

• kustannusvastuun määrittävä aluerajaus OK (jatkossa ehkä ulotettava viemäriverkoston 

kunnostukseen ja ylläpitoon)

• tuoteryhmäkohtaiset korvaukset voitava jakaa tuoteryhmän sisällä kerätyn jätteen ja siivotun roskan 

suhteessa (JL 63a §?)

• Kustannusvastuun toimeenpano

• Asetuksen sääntely ei takaa tuottajien maksamien korvausten riidattomuutta

• Korvauksista päättäminen ja maksujen periminen PIR-ELY:lle valituskelpoisella hallintopäätöksellä
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Lähde: Ympäristöministeriön Jussi Kauppilan 

esitys 4.4.2022 SUP-hankkeen ohjausryhmässä



Lausuntopalautetta liittyen tuottajien 
kustannusvastuuseen 47a-f § (2)

• Tupakantumpit

• Tupakkateollisuus mukana lainvalmistelussa ja ehdotetun sääntelyn toimeenpanossa (seurantaryhmä) 

tupakkalainsäädännön ja kansainvälisen tupakkapuitesopimuksen vastaisesti

• Suomen ASH ry:n kantelu oikeusasiamiehelle

• muovifiltterit kiellettävä

• Roskaantuminen

• Roskaamisen sanktiointia (rikesakko) kiristettävä ja valvontaa tehostettava; kunnilta edellytettävä 

tehokkaampia toimia roskaantumisen ennalta ehkäisemiseksi

• Kunnille velvoite järjestää siivouskampanjoita tuottajien kustannuksella 
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Lähde: Ympäristöministeriön Jussi Kauppilan 

esitys 4.4.2022 SUP-hankkeen ohjausryhmässä



Jatkovalmistelu 

1. Esitysluonnoksen 47 c-f §:t uusiksi

2. Tuottajien kustannusvastuun perustaminen kunnan todellisiin jätehuolto- ja 

siivouskustannuksiin

3. Oikeusturva: PIR-ELYn valituskelpoinen päätös  

4. Tupakantumpeista aiheutuva roskaantuminen

• muovifilttereiden kieltäminen? 

• tai erillisten keräysastioiden merkittävä lisääminen tuottajien kustannuksella?
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Lähde: Ympäristöministeriön Jussi Kauppilan 

esitys 4.4.2022 SUP-hankkeen ohjausryhmässä



Koostumustutkimuksen tilanne

• Koostumustutkimusmenetelmä kehitetty → julkaistaan 
lähiaikoina Kuntaliiton julkaisuna

• Hankkeessa on siirrytty jätteiden koostumusta selvittävään 
vaiheeseen. 

• Tutkimuksen toteutus on päätetty tilata Ramboll Finland 
Oy:ltä

• Sopimus valmisteilla

• Tutkimus jaetaan kahdeksi tilattavaksi kokonaisuudeksi, josta 
julkinen osuus on 49 % ja yksityinen 51 %. 

• Lisäksi Kuntaliiton koordinointityön rahoittamiseen käytetään 
pieni osa rahoitusta 
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Työn sisältö 

• Tarjottava työ sisältää lajittelututkimukset neljänä ajankohtana neljässä 
kohdekaupungissa (Helsinki, Turku, Lahti ja Vaasa) 

• Tutkitaan yleisiltä alueilta roska-astioihin kerättävien ja maasta siivottavien 
jätteiden koostumusta 

• Yhteensä 32 lajiteltavaa näytettä, 16 näytettä roska- astioista kerättävistä ja 16 
näytettä maasta poimittavista jätteistä. 

• Tutkimukset kohdennetaan vuodelle 2022 siten, että 
• keväällä huhti-toukokuun aikana suoritetaan ensimmäinen tutkimuskierros
• kesällä kesä-elokuun aikana kaksi seuraavaa tutkimuskierrosta ja 
• syksyllä syys-marraskuun aikana viimeinen tutkimuskierros

• Tutkimuskaupungit huolehtivat näytemateriaalien keräämisestä (noin 80 
jäteastiaa, noin 2 400 l jätettä)

• Konsultti koostaa materiaalista näytteen, joka lajitellaan
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Työn tulokset ja valmistuminen

• Työn tuloksena syntyy tehtyjen koostumustutkimusten perusteella tietopankki 
esimerkiksi MS Excel - tiedostona. → Eri SUP-roskien osuudet jätteessä

• Lisäksi koostetaan loppuraportti kohdekaupunkien yleisiltä alueilta jäteastioihin ja 
maasta poimittavien roskien koostumuksesta kuntien, tuottajien ja 
ympäristöministeriön käyttöön.

• Loppuraporttiin kootaan myös koostumustutkimusmenetelmän kehittämistä 
koskevat huomiot perusteluineen sekä päivitetty menetelmäkuvaus.

• Työ valmistuu viimeistään 15.12.2022, ellei tilaajien kanssa työn aikana muuta 
sovita.
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KEHTO-foorumin hankkeita



Käynnissä olevat hankkeet 1/2

• Infra-alan tuottavuuden lisääminen digitalisaatiota hyödyntämällä 
(ProDigial), https://projects.tuni.fi/prodigial/julkaisut/

• Rahoittajat: Väylävirasto, Tampereen yliopisto, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, 
Turku, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Lappeenranta ja Kuopio

• Tutkimusohjelman kesto on 1.10.2020-30.11.2023

• SUP-direktiiviin liittyvä koostumustutkimus
• Ks. kohta SUP-säädösvalmistelun jatko ja koostumustutkimuksen tilannekatsaus
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Käynnissä olevat hankkeet 2/2

• Suurten rakennushankkeiden kustannusarvioinnin luotettavuus
• Tarkoituksena kehittää yhtenäinen tapa, miten suurten hankkeiden 

kustannusarvioita ja niihin liittyvää riskiä esitetään ja miten siitä viestitään.
• Työ toteutetaan rakennusalan tilaajien yhteisenä tutkimus & 

kehityshankkeena

• UUMA4-ohjelma, Uusiomaarakentaminen osana kiertotaloutta (1.1.2021-
31.12.2023) https://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma4-ohjelma

• UUMA4-ohjelmaan osallistuvat kaupungit
• Espoo, Helsinki, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa

• Jussi Reinikainen Suomen ympäristökeskuksesta esittelee UUMA4-
hankkeessa mukana oleville tahoille MASA-luonnosta 10.5. klo 13–15.

• Vuosiseminaari järjestetään 28.9.2022.
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Muut asiat



Espoolle Paras infratilaaja 2021 -tunnustus
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• Kuntaliitto ja INFRA ry ovat myöntäneet Espoon kaupungille vuoden 2021 Paras 
infratilaaja -tunnustuksen 

• Espoon erityisiksi ansioiksi infrahankinnoissa arvioitiin omasta tilaajaosaamisesta 
huolehtiminen, monipuolinen hankintamenettelyjen hyödyntäminen, avaukset 
sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden soveltamisessa hankintoihin sekä aktiivisuus 
infra-alan digikehittämisessä.

• Kaupungilla on vahva oman henkilöstön muodostama tilaajaorganisaatio ohjaamassa 
pääosin johtavien konsulttiyritysten toteuttamaa suunnittelua sekä myös 
kilpailuttamassa ja valvomassa urakoiden toteuttamista.

• Kuntainfran käyttäjille rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvien haittojen 
vähentämistä pidetään tärkeänä. Toimintatapoja kehitetään yhdessä urakoitsijoiden 
kanssa.

• Lisätietoa https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2022/espoon-kaupunki-vuoden-
2021-paras-infratilaaja

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2022/espoon-kaupunki-vuoden-2021-paras-infratilaaja


Muut ajankohtaiset asiat ja tapahtumat
• Rakennustieto järjestää InfraRYListä ja MaaRYListä maksuttoman webinaarin 

27.4.2022.
• Linkistä löytyy lisätietoa sekä ilmoittautumislinkki: 

https://www.rakennustieto.fi/tapahtumat/infraryl-ja-maaryl-hankkeen-osapuolien-
yhteiset-tyokalut-hyvan-rakennustavan-mukaiseen-toteutukseen

• Asfaltointitöiden pienurakan uudet malliasiakirjat on julkaistu vuoden 2021 
loppupuolella. Asiakirjat ovat saatavilla PANK ry:n kotisivuilta www.pank.fi.

• Pikidiki – oppimisalusta tekeillä
• Oppimisalusta, jota käyttämällä voidaan perehdyttää uusia työntekijöitä päällysteiden tai 

tiemerkintöjen hankintaan sekä yleisesti päällystystekniikkaan ja tiemerkintäteknologiaan.
• Jatkosuunnitelma alustan laajentamisesta muille infrahankintojen osa-alueille.
• Digitaalinen aineisto (mm. videot, still-kuvat ja podcastit) upotetaan sopimusasiakirjoihin niin, että 

se säilyy sopimuskokonaisuuden mukana koko sopimuksen ajan.
• Pilotin testaukseen etsitään koekäyttäjiä vuoden 2023 asfaltointiurakoiden hankintoihin
• Yhteystiedot:

• Anne Valkonen, Via Blanca Oy, www.viablanca.fi
• anne.valkonen@viablanca.fi, 040 5797939
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Muut ajankohtaiset asiat ja tapahtumat
• Kuntaliiton ja Traficomin webinaari langattomien verkkojen liityntäpisteiden 

sijoittamisen ehdoista ja verkkoinfrastuktuurin yhteisrakentamisesta 17.5. klo 
12.00-13.30

• SKTY:n Kuntatekniikan päivät Porissa 8.-10.6.2022, www.kuntatekniikanpaivat.fi

• Tieyhdistyksen Tiepäivät Tampereella 24.-25.8.2022, www.tiepaivat.fi

• Diginfra-koulutus (Tiepäivien yhteydessä erillistilaisuutena) Tampereella 24.-
25.8.2022, https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/diginfra

• Digitaaliset välineet ja menetelmät apuna liikenneinfran koko elinkaaren hallinnassa ja  
yhteistyössä toimijoiden kesken
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Uusia julkaisuja

• Langattomat viestintäverkot

• Liikennemerkkien käyttö kaduilla –ohje

• Jätehuoltomääräysten laatiminen

• MAL-sopimusmenettelyn tila ja kehittämistarpeet
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.

Paavo Taipale, Tuulia Innala ja Hanna Kemppainen

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/

