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Kuntaliiton 
hallitusohjelmatavoitteet 2023



2. Kuntien kestävää 
kehitystä, 
uudistumiskykyä ja 
kriisinkestävyyttä 
tulee tukea. 

Teemat

1. Valtionohjauksen 
tulee mahdollistaa 
erilaistuvien kuntien ja 
kaupunkien joustava ja 
vaikuttava toiminta.
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3. Kuntien roolia 
elinvoiman, osaamisen, 
hyvinvoinnin ja hyvän 
elinympäristön 
edistämisessä 
alueellaan tulee 
vahvistaa.

Yksityiskohtaisempi kuvaus hallitusohjelmatavoitteista
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2204-uudistuvat-erilaistuvat-
ja-elinvoimaiset-kunnat-kuntaliiton

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2204-uudistuvat-erilaistuvat-ja-elinvoimaiset-kunnat-kuntaliiton


Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023 
Valtionohjauksen tulee mahdollistaa erilaistuvien 
kuntien ja kaupunkien joustava ja vaikuttava 
toiminta.

1. Kuntien itsehallintoa tulee vahvistaa, tehtävien 
yksityiskohtaista sääntelyä keventää ja 
kuntakokeilut mahdollistaa .

2. Kuntien lakisääteisten palveluiden rahoitus on 
turvattava ja rahoitusjärjestelmä uudistettava.

3. Hyvinvointialueille tulee antaa työrauha, eikä 
niille tule siirtää uusia tehtäviä kunnilta.

Kuntien kestävää kehitystä, uudistumiskykyä ja 
kriisinkestävyyttä tulee tukea.

4. Kaupunkien kasvu- ja toimintaedellytykset on 
turvattava.

5. Pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien 
erityiset tarpeet on huomioitava

6. Kuntien roolia ilmastotyössä on vahvistettava.

7. Kuntien varautumisen edellytyksiä on 
vahvistettava.

8. Kuntien digitalisaation ja tiedonhallinnan kehitys 
vaatii rahoitusta ja yhteisiä ratkaisuja.

Kuntien roolia elinvoiman, osaamisen, hyvinvoinnin 
ja hyvän elinympäristön edistämisessä alueellaan 
tulee vahvistaa.

9. Koulutusjärjestelmää tulee uudistaa vastaamaan 
muuttunutta toimintaympäristöä ja oppijoiden 
tarpeita. 

10. Syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava 
voimakkaasti kehittämällä saumaton ja 
vaikuttava palvelujärjestelmä.  

11. Kuntien edellytyksiä työllisyyden ja 
yritystoiminnan edistämiseen sekä työvoiman 
hankkimiseen tulee vahvistaa.

12. Rakennetun ympäristön lainsäännöstä on 
tehtävä eheä ja toimiva kokonaisuus.

13. Liikennejärjestelmässä on tehtävä 
priorisointeja, joilla rakennetaan kestävää 
taloutta.
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EU:n luonnon 
ennallistamisasetus (LEA)
Erillinen diaesitys



Rakentamista ja pellonraivausta 
koskevan maankäytön 
muutosmaksun valmistelu
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Maankäyttö 
ei ole 
maankäyt-
töä?

Muokattu lähde:
Valeria Kerkkä ja 
Soili Ingelin, 
Pirkanmaan ELY-
keskus



Maankäytön muutosmaksu
• Rakentamista ja pellonraivausta koskevalla maankäytön muutosmaksulla pyritään 

minimoimaan metsäkatoa ja ilmastopäästöjä.

• Toimenpide on ilmastolakiin perustuvassa kansallisessa maankäyttösektorin 
ilmastosuunnitelmassa (MISU), jonka valtioneuvosto hyväksyi ensimmäistä kertaa 
8.7.2022.

• Lakiesitysluonnoksen on määrä lähteä lausunnoille viikolla 14/2023.

• Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettaman 
poikkihallinnollisen työryhmän toimikausi on 30.9.2022 – 30.11.2023.

• Työryhmä koostuu maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, 
valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön 
ja oikeusministeriön asiantuntijoista.

• Lisätietoja: https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/poikkihallinnollinen-tyoryhma-
nimetty-valmistelemaan-maankayton-muutosmaksun-lainsaadannon-
valmistelutyota
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Lakivalmistelun taustalla kaksi selvitystä
• Risto Timonen: Selvitys rakentamisen maankäyttömuutosmaksusta, 

Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:11
• Rakentamisen maankäyttömuutosmaksua selvittänyt työ suhtautui kriittisesti 

ohjauskeinon kustannustehokkuuteen ja ohjausvaikutukseen. Selvitys verkossa: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162167

• Assmuth, A., Lintunen, J., Wejberg, H., Koikkalainen, K., Uusivuori, J. 
& Miettinen, A. 2022. Metsäkadon ilmastohaitta ja hillinnän 
ohjauskeinot Suomessa. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
31/2022. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 96 s.
• Maankäyttömuutosmaksun ohjausvaikutus olisi merkittävämpi pellonraivauksesta 

aiheutuvan metsäkadon hillitsemisessä kuin rakentamisesta aiheutuvan metsäkadon 
hillitsemisessä. Maksun päästövähennyspotentiaali pellonraivauksen hillinnän osalta on 
tutkimuksen mukaan suuri, sillä se rajoittaa tehokkaasti uusien turvepeltojen 
raivaamista.

• Selvitys verkossa: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551722
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EU:n energiasääntelyn tilanne, 
energiamarkkinat ja säästöt



Energiadirektiivien käsittely EU:ssa
- energiatehokkuusdirektiivi (EED)
• Komission ehdotus 14.7.2021

• Kuntasektorille keskeisiä asioita Komission ehdotuksessa:
• Julkisen sektorin muita tiukempi energiansäästövelvoite (1,7 %/vuosi vs. 1,5 %/vuosi)
• 3 %/vuosi ”pakkosaneeraus” lähes nollaenergiarakennuksiksi

• Lisäinvestointeja arviolta 3,6 mrd. €/vuosi

• REPowerEU 18.5.2022: energiansäästö -9 % → -13 %

• Tila: Trilogineuvottelut ovat parhaillaan käynnissä
• odottaa parlamentin kantaa ensimmäisessä käsittelyssä
• Kuntasektori: mm. pakkosaneeraus näyttää jossain muodossa olevan tulossa

• Arvio etenemisestä
• Sisällöstä sopuun Tsekin pj-kaudella (ennen joulua)
• Virallinen hyväksyntä Ruotsin pj-kaudella (ennen juhannusta)
• Toimeenpano 18 kk → kansallinen lainsäädäntö valmiiksi vuoden 2024 lopulla

12



Energiadirektiivien käsittely EU:ssa
- uusiutuvan energian dir. (RED III/IV)
• Komission esitys 14.7.2021

• Mm. uusiutuvan energian osuuden nosto 32 % → 40 % vuoteen 2030 mennessä

• Kuntasektorille keskeisiä asioita Komission ehdotuksessa:
• Uusiutuvan energian osuus rakennuksissa, biomassan käyttöön liittyvät määräykset 

(kaukolämpö), hukkalämmön käyttö

• REPowerEU 18.5.2022: uusiutuvan energian osuus 40 % → 45 % 

• Tila: Trilogineuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, odottaa parlamentin kantaa 
ensimmäisessä käsittelyssä. Parlamentti äänesti 14.9.22
• Kuntasektorille kokonaisuutena helpoin energiadirektiivipäivityksistä

• Arvio etenemisestä
• Sisällöstä sopuun Tsekin pj-kaudella (ennen joulua)
• Virallinen hyväksyntä Ruotsin pj-kaudella (ennen juhannusta)
• Toimeenpano 18 kk → kansallinen lainsäädäntö valmiiksi vuoden 2024 aikana
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Energiadirektiivien käsittely EU:ssa
- rakennusten energiateh.dir. (EPBD)
• Komission esitys 15.12.2021

• Kuntasektorille keskeisiä asioita Komission ehdotuksessa:
• Uudet rakennukset: ns. päästötön rakennus (ZEB)
• Olemassa olevat rakennukset: energiatehokkuuden minimivaatimukset (MEPS)

• Uusi energialuokitus A-G, jossa G olisi heikoin 15 % jäsenmaan rakennuskannasta
• Kestävän liikkumisen infra: latauspisteet ja –valmiudet, polkupyöräpysäköintipaikat

• REPowerEU 18.5.2022: mm. aurinkoenergiajärjestelmille vaatimuksia

• Tila: odottaa ENVI-valiokunnan päätöstä
• ITRE-äänestyksen (teollisuus-, tutkimus- ja energiavk) ajankohta tarkentuu (11/2022?)
• Kuntasektori: ZEB, MEPS, latauspisteet – vaatimukset tarkentuvat syksyn aikana

• Arvio etenemisaikataulusta
• Sisällöstä tarkoitus päästä sopuun Ruotsin pj-kaudella (trilogit)?
• Virallinen hyväksyntä (ehkä) Ruotsin pj-kaudella (ehkä siirtyy Espanjan pj-kaudelle)?
• Toimeenpano 18 kk → kansallinen lainsäädäntö valmiiksi v. 2024….1Q/2025(?) 
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Energiakustannusten merkitys kunnissa 
kasvamassa
• Kuntien ja kuntayhtymien sähkö-, 

kaasu- ja lämpöostot n. 800 M€/vuosi
• V. 2021 toimintakuluista (57,6 mrd. €) 

energian osuus (829 M€) oli 1,4 %

• Energiakustannusten osuus kunnan 
budjetista kasvamassa
• Hyvinvointialueiden muodostuminen 

puolittaa kuntien budjetit: %-osuus →
~2x 

• Hintatason nousu lisää absoluuttisia 
energiakustannuksia: +x % ?

• Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
→ Toimitusvarmuus ja huoltovarmuus 
korostuvat (varautuminen)
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Tilanne 25.10.2022 
(Lähde: Kampanjan verkkosivut)

• Mukana 95 kuntaa 

• 281 energiansäästötoimenpidettä 

• Viestintä keskeistä (31,7 % toimista)
• Henkilöstön ohjeistaminen
• Kuntalaisten opastaminen ja 

kannustaminen kampanjaan mukaan

• Tärkeimmät energiansäästötoimet:
• Sisälämpötilan alentaminen
• Valaistuksen ohjaus (sisä + ulko)
• Säädöt (IV, lämmitys)
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Astetta alemmas –toimenpiteet kunnissa 

Toimenpiteet Määrä Osuus
Sisälämpötilan alentaminen 38 13,5 %
IV-säädöt 24 8,5 %
Lämmityksen säädöt 20 7,1 %
Uimahalli 13 4,6 %
Kulutusseuranta, selvitykset 19 6,8 %
Henkilöstön ohjeistus ym. 40 14,2 %
Kuntalaisten neuvonta ym. 49 17,4 %
Veden käyttö 4 1,4 %
Valaistus 33 11,7 %
Liikenne ja liikkuminen, etätyö 10 3,6 %
Investoinnit ja hankinnat 20 7,1 %
Muuta 11 3,9 %
YHTEENSÄ 281 100,0 %



Tilanne 25.10.2022 

• Mukana eri kokoisia kuntia

• Kampanjakunnissa asuu 2/3 väestöstä

• Noin 2/3 liittyneistä on 
energiatehokkuussopimukseen 
liittyneitä kuntia

• Yhteistyö kuntalaisten kanssa on 
oivallettu laajalti – kunta voi toimia 
esimerkkinä ja kannustajana
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Astetta alemmas –kampanjakunnat

Kokoluokka (as) KETS Ei-KETS Yhteensä

Alle 5 000 6 22 28

5 000 - 10 000 6 7 13

10 001 - 20 000 14 2 16

20 001 - 50 000 15 6 21

50 001 - 100 000 9 0 9

Yli 100 000 8 0 8

Kaikki yhteensä 58 37 95

KETS = Kunta-alan energiatehokkuus-
sopimukseen liittynyt kunta
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Energiansäästötoimet työn alla kunnissa



Jätelain muutokset



Käsittelyssä eduskunnassa s 2022
• Kertakäyttömuovijätteiden tuottajavastuu (HE 141/2022 vp)

• Kertakäyttömuovituotteiden tuottajien tulee 1.1.2023 lukien (erilaisin siirtymäajoin) 
vastata kuluista, joita kunnille syntyy tietyistä tuotteista syntyneiden jätteiden 
keräyksestä ja siivouksesta kuntien yleisiltä alueilta.

• Kuntien tulee eritellä puhtaanapidon kuluistansa sekä maasta poimittavista roskista 
että roska- ja jäteastioiden tyhjennyksestä aiheutuvat kustannukset.  korvauksia

• Kuntien tulee hankkia ja sijoittaa yleisille alueille, kuten puistoihin, erillisiä 
tupakkaroskiksia ja neuvoa ja tiedottaa tupakantumppien roskaamisen ehkäisemisestä.

• Jätehuollon siirtymäaika SOTE-uudistuksessa sekä ulosmyyntiraja (HE 209/2022 
vp)
• Lakiin lisättäisiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevaan 

uudistukseen liittyvä siirtymäsäännös. Säännöksellä säilytettäisiin hyvinvointialueen ja 
hyvinvointiyhtymän hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen 
jätehuollon järjestämisvastuu kunnalla enintään vuoden 2025 loppuun saakka.

• Kunnallisen jätehuoltoyhtiön ulosmyyntiraja pidettäisiin 10 prosentissa myös 1.1.2030 
alkaen.
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Rakentamisen kalvomuoveja 
koskeva Green Deal



Green Deal -sopimuksen tavoitteet

• Kuntia toivotaan mukaan sopimukseen! 
• Julkisista mukana toistaiseksi vain Senaatti-kiinteistöt

• https://sitoumus2050.fi/rakentamisen-muovit#/

22

lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen 
kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden kierrätyksen valmistelua

tehostaa kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä

lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimitusketjussa 
ja rakentamisessa

optimoida ja vähentää ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta

lisätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä kalvomuovien tuotannossa niin, että vuoden 2027 
loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 % on kierrätettyjä kalvomuoveja

https://sitoumus2050.fi/rakentamisen-muovit#/


Mitä sopimus koskee?
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• polyeteenipohjaiset (PE) muovit, sekä kiriste- ja kutistekalvomuovit (PE-HD, PE-
LD ja PE-LLD), joita käytetään rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa 
pakkaamiseen ja sisällä tapahtuvaan suojaamiseen

kalvomuovi 

• rakennuslupaa edellyttävä rakennushanke, jonka bruttoala on vähintään 500 
kerrosneliömetriä (k-m2)

rakennushanke

• valtion tai kunnan viranomaisen tilaama (hankkimaa) tai itse toteuttama 
kansallisen kynnysarvon (Hankintalain 25 §) ylittävä infrarakentamisen urakka

urakka



• Tukena Motivan Rakentamisen muovit -
koulutuskokonaisuus 
• Lisätietoa: https://motiva-verkkokurssit.fi/
• Esittelyvideo aiheesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=g16bh
m5imoE

• Dealin allekirjoittajina mm. 
ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto 
ry, Rakennusteollisuus RT, Teknisen 
Kaupan liitto ry (TKL), Rakennus- ja 
sisustustarvikekaupan liitto RASI ry, 
Muoviteollisuus ry …
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Green Dealin tukena Motivan 
koulutuskokonaisuus

https://motiva-verkkokurssit.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=g16bhm5imoE


Verkkoinfrastruktuurin valta-
kunnallinen sijaintitietopalvelu



Tilannekatsaus sijaintitietopalvelun 
valmisteluun (1)
• Sijaintitietopalvelun käyttöönotto on viivästynyt

• Traficom on muuttanut määräystä 71 verkkotietojen ja verkon 
rakentamissuunnitelmien toimittamisesta 1.10.2022 alkaen 
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/480001/48538

• Muutokset koskevat ainoastaan verkkoinfrastruktuurin 
sijaintitietojen toimitusvelvollisuuden alkamista
• Sijaintitiedot tulee olla saatavilla palvelusta 1.1.2024 alkaen

• Traficomin antaman arvion mukaan tietoja voitaisiin alkaa 
toimittaa palveluun 1.6.2023 alkaen
• Tietoa tiedonsiirtorajapinnoista ja kuvaukset niistä on julkaistu 

Traficomin verkkosivulla 
https://www.traficom.fi/fi/s/sijaintitietopalvelu/sijaintitietopalvelun-
rajapinnat
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Tilannekatsaus sijaintitietopalvelun 
valmisteluun (2)
• Kuntien infrasta velvoite koskee sähkö-, lämpö-, jätevesi- ja hulevesiverkostoja 

sekä ulkovalaistusverkkoja sekä esimerkiksi suojaputkia, kaapelikanavia, 
tarkastus- ja kaapelikaivoja, jos niihin voi sijoittaa muita verkon osia ”ilman, että 
siitä itsestään tulee aktiivinen verkon osa”.

• Rakentamishankkeiden, jotka voivat soveltua yhteisrakentamiseen, tiedot tulee 
ilmoittaa verkkotietopiste.fi-palveluun (velvoite ollut voimassa jo yli kaksi vuotta).

• Sijaintitietopalvelu tulee tuottamaan runsaasti työtä kunnan käyttämistä 
järjestelmistä riippuen ja valmiutta tietojen toimittamiskykyyn kannattaa nostaa 
ensi tilassa.
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Kuntien kriittisen infran 
kyberturvallisuuden parataminen



• Kuntaliito ja Huoltovarmuuskeskus ovat käynnistäneet 8/2022 12 
kuukauden projektin, jonka tarkoituksena on selvittää keinoja 
kuntaomisteisten riskitoimialojen (vesihuolto, energiahuolto, jätehuolto) 
kyberturvallisuuden parantamiseksi.

• 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 kuntaomisteisen kriittisen 
infran 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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Meneillään olevia 
kyberturvallisuuden 

hankkeita

Kuntaliitto

Traficom
(KTK)

DVV

Digipooli

VM

MMM

AVI

VVY

Kuntien kyberturvallisuus 
kartoitus, SOC palveluselvitys, 
ICT tietovarantoselvitys

Kyberturvallisuuden 
kypsyysselvitys 
(kybermittari)

Kuntavastaava-projekti, 
Kunta-ISAC, Havaro ja Hyöky 
palveluiden jalkautus

Palomuuri 1.0 – kriittisen infran 
kyberturvallisuuden taso

Vesilaitosten 
kyberturvallisuusharjoitusten 

järjestäminen

Kyber ELY – Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan, kybermittarin testaus  

(vesilaitokset)

NIS2-direktiivin toimeenpano, 
talousarvioesityksessä 2,5Milj 

kyberhankkeisiin.

Julkisen hallinnon
digiturvallisuuden kehittäminen



33

E
N

E
R

G
IA9

16

39

J
Ä

T
E

H
U

O
L

T
O

V
E

S
IH

U
O

L
T

O
64 VASTAUSTA
49 ERI KUNTAA

Kyselyitä tulee paljon, 
tarvitaan parempaa 
kansallista koordinaatiota. 

Keskeiset nostot:

- Varautumista ei harjoitella 
riittäväsi.

- Venäjän uhkaan varautuminen 
vaihtelevalla tasolla.

- Toiminnan kannalta kriittinen 
toiminta oltiin tunnistettu 
55% vastaajista ja 40% 
osittain. 

- NIS2 ja CER direktiivejä ei 
tiedetä. Asiasta täytyy 
aloittaa viestiminen.

- Tietoturvallisuuden 
kehittämisen viitekehyksiä ei 
tunneta riittävästi.
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KEHTO-foorumin hankkeita



Kertakäyttöisen muoviroskan 
koostumustutkimus, tausta
• Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevan direktiivin 

(ns. SUP-direktiiviin) myötä tiettyjen muovituotteiden tuottajat joutuvat mm. 
osallistumaan kustannuksiin, joita kunnille syntyy julkisten alueiden säännöllisestä 
puhtaanapidosta.

• Ko. yleisiä alueita ovat esim. kadut, torit, puistot sekä uimarannat ja muut yleiseen 
virkistykseen käytettävät alueet.

• Tuottajat maksaisivat kunnille korvauksia tehdyistä roskien siivoustoimista ja 
järjestystä jätehuollosta. Tuottajien kustannusvastuu koskisi vain ns. SUP-
tuotteiden osuutta. 

• Jotta kustannusvastuuta voitaisiin jakaa SUP-tuotteiden tuottajien kesken, on 
tarpeen tutkia yleisiltä alueilta siivotun kertakäyttömuoviroskan koostumusta.
• SUP-roskien osuus kaikista roskista
• Eri SUP-tuoteryhmien, kuten tupakantumppien, erilaisten ruoka- ja juomapakkausten 

sekä kosteuspyyhkeiden osuudet roskien joukossa
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Kertakäyttöisen muoviroskan 
koostumustutkimus, vaihe 1

Koostumustutkimus suoritetaan Ramboll 
Finlandin hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 
kehittämällä menetelmällä. Ramboll valikoitui 
tehtävään kilpailutuksen perusteella. Menetelmä 
sisältää: 

1. Ohjeistuksen koostumustutkimusten 
kohdentamiseksi Suomessa

2. Käytännönläheiset ohjeet 
koostumustutkimuksen suorittamiseen 
valituilla alueilla, sisältäen näytemateriaalin 
hankinnan, näytteenoton, lajittelututkimuksen 
sekä tulosten dokumentaation.
Menetelmä yleisiltä alueilta roska-astioihin 
kerättävien ja maasta siivottavien roskien 
koostumuksen selvittämiseksi | Kuntaliitto.fi
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https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2166-menetelma-yleisilta-alueilta-roska-astioihin-kerattavien-ja-maasta-siivottavien


• Tutkittu menetelmän mukaisesti SUP-roskan 
koostumusta yleisillä alueilla. Erikseen selvitetty 
osuudet roska-astioihin kerättävistä jätteistä ja 
maasta siivottavista jätteistä.

• Tutkimuksia on tehty Lahdessa, Turussa, Vaasassa 
ja Helsingissä vuoden 2022 aikana. 

• Sisälsi lajittelututkimukset 4 ajankohtana 4 
kaupungissa: yht. 16 tutkimusta ja 32 näytettä.

• Jokaisesta tutkimuksesta laaditaan kohderaportti. 
Tulosten analysointi toteutetaan erikseen koko 
tutkimuksen loppuraportissa.
• Valmistuu 15.12.2022 mennessä

• Tulokset lainsäädännössä käyttöön → korvausten 
suuruus perustuu koostumukseen37

Kertakäyttöisen 
muoviroskan 
koostumustutkimus, 
vaihe 2

Kuva: Satu Ojala



Muut käynnissä olevat hankkeet 
• Infra-alan tuottavuuden lisääminen digitalisaatiota hyödyntämällä (ProDigial), 

ProDigial-tutkimusohjelma | Productivity and Digi Leap | Tampereen 
korkeakouluyhteisö (tuni.fi)
• Tutkimusohjelman päätavoitteet: elinkaaren läpäisevä tieto, hankinta ja yhteistyö, 

toimintakulttuurin muutos ja tuottavuuden parantaminen
• Rahoittajat: Väylävirasto, Tampereen yliopisto, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, 

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

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

niihin liittyvää riskiä esitetään ja miten siitä viestitään
• Rahoittajat: Väylävirasto, Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, 

Turku ja Vantaa
• Hankkeen tulosten julkistustilaisuus pidettiin 6.10.2022.
Tunnistamalla infrahankkeiden epävarmuustekijät vältetään ikävät yllätykset lopullisissa 
kustannuksissa - Rakli)
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https://projects.tuni.fi/prodigial/
https://www.rakli.fi/rakli-tiedottaa/tunnistamalla-infrahankkeiden-epavarmuustekijat/


Muut käynnissä olevat hankkeet 
• 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
• Vuosiseminaari järjestettiin 28.9. Seminaarin esitysmateriaali löytyy oheiselta sivulta

• Uusiomaarakentamisen vuosiseminaari 28.9.2022 | UUMA4-ohjelma 
(uusiomaarakentaminen.fi)

• To 17.11. klo 9–12 järjestetään UUMA4 työpaja, jonka teemana on ”Markkinavuoropuhelu 
uusiomaarakentamisen edistäjänä”.
• Työpaja järjestetään yleisenä ja siihen voi osallistua joko Teamsin välityksellä tai paikan päällä 

Rambollin Espoon toimistolla.
• Työpajassa keskusteltavia asioita ovat mm. uusiomaarakentamista käsittelevän 

markkinavuoropuhelun toteutustapa, ajankohta, osapuolet, soveltuvuus, aiheet, yms. Aiheeseen 
liittyen voidaan sivuta myös uusiomaarakentamisen hankintamalleja ja vastuunjakoa.

• Ilmoittautuminen: https://forms.office.com/r/UuNAsRcGsF 15.11.2022 mennessä.
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https://www.uusiomaarakentaminen.fi/uuma4-ohjelma
https://www.uusiomaarakentaminen.fi/uusiomaarakentamisen-vuosiseminaari-2892022-1
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FUuNAsRcGsF&data=05%7C01%7Cmarjo.koivulahti%40ramboll.fi%7Cc9516da0b9f24abdc3fa08daac34b476%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C638011639604048321%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wXgtRbzQgbv8Bk6VKmx2uH%2FbieghQykAAIvleG4e5lY%3D&reserved=0


Muut ajankohtaiset asiat



Muut ajankohtaiset asiat ja tapahtumat
• Traficomin passiivisen infran asiantuntijaryhmä

• Tavoitteena kehittää toimintamalleja passiivi-infran yhteisrakentamisen ja -käytön 
lisäämiseksi sekä sopia yhteisistä pelisäännöistä, joilla helpotetaan toimijoiden välistä 
yhteistyötä.

• Kesän aikana asiantuntijaryhmälle perustettiin oma verkkosivusto 
(https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/passiivisen-infran-
asiantuntijaryhma), jonka kautta saa lisätietoa ryhmän toiminnasta.

• Kaavoitus ja luvat –alatyöryhmän työskentely käynnistetty uudelleen Kuntaliiton 
vetämänä (hallinnollisten menettelyjen sujuvoittaminen ja prosessien sekä 
viranomaismaksujen perusteiden kuvaaminen)

• Kuntaliitto järjesti energiawebinaariin 8.9.
• Oheisesta linkistä löytyy webinaarissa esitetty dia-aineisto : 

https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/energiankaytto-ja-
tuotanto

• Kuntaliiton webinaari EU:n luonnon ennallistamisasetuksen kaupunkivihreää 
koskevasta artiklasta 6
• 17.11.2022 klo 11-13, webinaarilinkkipyynnöt tommi.maasilta@kuntaliitto.fi
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https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/passiivisen-infran-asiantuntijaryhma
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/energiankaytto-ja-tuotanto
mailto:tommi.maasilta@kuntaliitto.fi


Muut ajankohtaiset asiat ja tapahtumat
• Rakentamisen muovit kiertoon! –vuositapahtuma

• 15.11. klo 13–16, Pankkisali, ympäristöministeriö, tai etäyhteys 
https://ym.fi/tapahtumat/2022-11-15/rakentamisen-muovit-kiertoon-vuositapahtuma

• Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät
• 16.-17.11. TEM ja YM, https://ym.fi/tapahtumat/2022-11-16/rakentamisen-

kiertotalouden-ajankohtaispaivat

• Kuntien teknisen johdon päivät (FCG)
• Lapland Hotels Arena, Tampere 22.-23.11.2022 https://koulutus.fcg.fi/teknisen-johdon-

paivat

• Paikkatietoseminaari (FCG)
• Kuntatalo, Helsinki (hybridi) 14.-15.2.2023 https://koulutus.fcg.fi/kuntien-

paikkatietoseminaari?v=8572

• Väylät ja liikenne 2023
• Hämeenlinnan Verkatehdas, 22-23.3.2023 https://vaylat-liikenne.fi/
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https://ym.fi/tapahtumat/2022-11-15/rakentamisen-muovit-kiertoon-vuositapahtuma
https://ym.fi/tapahtumat/2022-11-16/rakentamisen-kiertotalouden-ajankohtaispaivat
https://koulutus.fcg.fi/teknisen-johdon-paivat
https://koulutus.fcg.fi/kuntien-paikkatietoseminaari?v=8572
https://vaylat-liikenne.fi/


Julkaisuja

• Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat. Kuntaliiton 
hallitusohjelmatavoitteet 2023
• https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2204-uudistuvat-

erilaistuvat-ja-elinvoimaiset-kunnat-kuntaliiton

• Varautuminen hankinnoissa
• https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2178-varautuminen-

hankinnoissa

• Opas kunnallisen jätetaksan laadintaan
• https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2022/nain-laaditaan-

hyva-jatetaksa

• Jalankulun suunnitteluohje on julkaistu. Ohje löytyy Väyläviraston 
ohjeluettelosta numerolla 34/2022.
• https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-

34_jalankulun_suunnittelu.pdf
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https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2204-uudistuvat-erilaistuvat-ja-elinvoimaiset-kunnat-kuntaliiton
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2178-varautuminen-hankinnoissa
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2022/nain-laaditaan-hyva-jatetaksa
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-34_jalankulun_suunnittelu.pdf


Kuntaliiton verkostot ja 
tapahtumat
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Verkostomme tarjoavat osaamista ja 
vertaiskokemuksia arjen työsi tueksi. Pääset myös 
vaikuttamaan edunvalvontaan. Toimimalla yhdessä 

olemme vaikuttavampia!

Kaiken takana on kunta.
Kunnan tukena Kuntaliiton verkostot ja tapahtumat.
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Haluatko vaihtaa ajatuksia, oppia ja saada uusia ideoita? 
Verkostoissa se onnistuu! Kuntaliitto tarjoaa jäsenilleen 

yli sata toimivaa verkostoa, jotka kokoavat yhteen 
toimijoita Suomen kaikista kaupungeista ja kunnista. 

Poimi itsellesi sopivat verkostot ja tule mukaan!
Kaiken takana on kunta.

Kunnan tukena Kuntaliiton verkostot ja tapahtumat.

https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/palvelut/verkostot-ja-tapahtumat/kuntaliiton-keskeisimmat-verkostot
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Tuhat ja yksi tapahtumaa kunta-
alalta, kaikki yhdessä paikassa eli 

Kuntaliiton tapahtumakalenterissa!
Kuntapäättäjä ja -tekijä: osallistutpa 

tapahtumaan läsnä tai verkossa, 
valikoimastamme löydät sinua 

hyödyttävää tietoa.

Kaiken takana on kunta.
Kunnan tukena Kuntaliiton verkostot ja tapahtumat.

https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat


www.kuntaliitto.fi

Kiitos.

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/

