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Ympäristöministeriön keskeisten lainsäädäntöhankkeiden ohjelma 
Lainsäädäntöhankkeiden ohjelma on ympäristöministeriön säädösvalmistelun johtamisen 
keskeinen työväline. Se sisältää valmisteilla olevat keskeiset säädöshankkeet (hallituksen 
esitykset ja merkittävimmät valtioneuvoston asetukset). Lisäksi ohjelmaan kootaan tärkeimmät 
EU:n lainsäädäntöhankkeet. Samoin ohjelmaan voidaan sisällyttää ympäristöministeriön 
tavoitteiden toteuttamisen kannalta merkittäviä säädöshankkeita, joiden valmisteluvastuu 
kuuluu toiselle ministeriölle. 

Ministeriön yhteinen lainsäädäntöhankkeiden ohjelma kootaan säädösvalmistelun 
ohjausryhmän ohjauksessa. Ohjelmaa käsitellään ministeriön johtoryhmässä kaksi kertaa 
vuodessa ja se julkaistaan YM:n www-sivuilla. 
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I Kansallinen säädösvalmistelu 
Luonnonsuojelualueita koskeva säädösvalmistelu 

Peruste: 

Natura 2000 -verkostoon ja kansallisiin suojeluohjelmiin sisältyvien luonnonsuojelualueiden 
perustamissäädösten valmistelu  

Valmistelijat: 

lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio, Korpi, lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola,  
erityisasiantuntija Nunu Pesu, erityisasiantuntija Roosa Atula 

Aikataulu: 

Säädösvalmistelu on käynnistynyt vuoden 2011 alussa, kun LSL:n muutos tuli voimaan. 
Perustettavia suojelualueita on yhteensä lähes 1000 kpl, joten työn arvioidaan kestävän useita 
vuosia. Vuoteen 2024 mennessä tulee valmisteltavaksi noin 25 aluekokonaisuutta koskevaa 
asetusta. Vuonna 2022 valmistuvat Merenkurkun, Oulun seudun, Länsi-Lapin ja Kymenlaakson 
suojelualueita koskevat valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetukset. 

 

Hallituksen esitys luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamiseksi 

Peruste: 

Uudistetaan luonnonsuojelulaki- ja asetus. Hallitusohjelma 3.1., tavoite 5 toimenpide 10: 
”luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta” 

Valmistelijat: 

Projektiryhmä, lainsäädäntöjohtaja Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio, 
lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, hallitussihteeri Roosa Atula 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 12.5.2022 (HE 76/2022 vp). 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla 
perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä 
luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta 

Peruste: 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta 
valtionmaille annettua lakia, eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta 
valtionmaille annettua lakia ja eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta 
kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi annettua lakia sekä yhteensä 18 lakia, joilla on 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_76+2022.aspx
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perustettu kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja muita luonnonsuojelualueita vuoden 1923 
luonnonsuojelulain nojalla. Esitys toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman 
tavoitetta 5: pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa. Tavoitteen 
saavuttamisen keinoihin sisältyy luonnonsuojelulainsäädännön uudistaminen.  

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, 
lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio, hallitussihteeri Roosa Atula 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022. 

 

 

 

Hallituksen esitys laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta 

Peruste:  

Esityksessä ehdotettaisiin Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamista noin 3000 hehtaarilla. 
Liittyy hallitusohjelman kokonaisuuden 3.1 tavoitteeseen 5 pysäyttää luonnon 
monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa. Tavoitteen keinoihin on kirjattu 
kansallispuistoverkoston laajentaminen. 

 

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Jenni Korhonen-Pereira Coutinho 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa syysistuntokaudella 2022.  

 

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta 

Peruste: 

Lakiin lisättäisiin vanhojen YVA-lain mukaisten asiakirjojen julkaisemista koskevat säännökset, 
jotta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa. Lisäksi tehtäisiin 
mahdolliset vireillä olevasta YVA-direktiivin 2014/52/EU rikkomus-menettelystä aiheutuvat 
lisämuutokset YVA-lakiin ja muita välttämättömiä muutoksia. Viimeaikaisen EU-
tuomioistuinkäytännön johdosta SOVA-lain soveltamisalaa täsmennettäisiin sellaisten 
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viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnin osalta, jotka annetaan ministeriön 
tai valtioneuvoston asetuksella. 

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Piia Kähkölä 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 1.9.2022 (HE 120/2022 vp). 

 

Hallituksen esitys laiksi ilmastolain muuttamisesta 

Peruste: 

Valmistellaan ilmastolain muutos, jossa syyskuun 2021 budjettiriihen kirjauksen mukaisesti 
lisätään lainsäädäntöön velvoite laatia ilmastosuunnitelmat kunta-, seutu- tai maakuntatasolla. 
Alkuvuodesta 2022 annettavan uuden ilmastolain HE:n yhteydestä siirretiin jatkovalmisteluun 
kuntien yleinen tavoitteiden edistämisvelvoite sekä muutoksenhakua koskeva säännös. Myös 
ne on tarkoitus antaa tämän HE:n yhteydessä. 

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Outi Kumpuvaara 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022. 

 

Valtioneuvoston asetukset eräiden jätteiden jäteluonteen päättymisestä (End 
of Waste) 

Peruste: 

Valmistellaan asetus arviointiperusteista sen määrittämiseksi milloin betonijätteestä valmistettu 
betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Asetukseen sisältyvät säännökset betonijätteen 
käsittelyvaatimuksista sekä betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoituksista ja 
käyttötarkoituskohtaisista laatuvaatimuksista.  

Valmistellaan myös asetukset arviointiperusteista sen määrittämiseksi milloin jätteenpolton 
kuona ja mekaanisesti kierrätetty muovijäte lakkaa olemasta jätettä. Kyse on uusista 
asetuksista, jotka valmistellaan hallituksen vuoden 2016 toimintasuunnitelman mukaisesti 
ympäristöministeriön ei-enää-jätettä-selvitykseen (YMra 9/2018) perustuen. Asetuksilla tuetaan 
pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa kiertotalouden lisäämiseksi asetettuja 
tavoitteita. 

Valmistelijat: 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220120?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%20120%2F2022
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erityisasiantuntija Outi Iso-Markku, erityisasiantuntija Jouni Nissinen, ohjelmapäällikkö Merja 
Saarnilehto 

Aikataulu: 

Betonimurskeen jäteluonteen päättymistä koskeva asetus on tullut voimaan syyskuussa 2022. 
Jätteenpolton kuonan ja mekaanisesti kierrätetyn muovijätteen jäteluonteen päättymistä 
koskevien asetusvalmistelujen aikataulu on toistaiseksi avoin. 

 

Aluskierrätystä koskeva Hongkongin yleissopimuksen ratifiointi 

Peruste: 

Hongkongin kansainvälinen yleissopimus koskee alusten turvallista ja ympäristön kannalta 
asianmukaista purkamista ja kierrätystä. Euroopan unionissa Hongkongin yleissopimus on 
pantu täytäntöön pääosin aluskierrätysasetuksella (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 1257/2013). 

Neuvosto antoi lisäksi huhtikuussa 2014 päätöksen alusten turvallista ja ympäristön kannalta 
asianmukaista kierrätystä koskevan vuoden 2009 Hongkongin kansainvälisen yleissopimuksen 
ratifioimisesta (2014/241/EU).  Päätöksellä annetaan jäsenvaltioille lupa unionin yksinomaiseen 
toimivaltaan kuuluvalta osalta ratifioida ao. sopimus. Hongkongin yleissopimuksen toimeenpano 
edellyttää kansallisten säännösten täydentämistä. Lisäksi on valmisteltava normaalit 
ratifioimissäännökset. 

 

Valmistelijat: 

neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg (YSO) 

Kansallinen täytäntöönpano: 

Hongkongin yleissopimus on pääosin pantu aineellisesti täytäntöön EU:ssa 
aluskierrätysasetuksella ja täydentävillä kotimaisilla säännöksillä. Yleissopimuksen 
hyväksyminen edellyttää täydennyksiä jätelakiin ja ympäristönsuojelulakiin. 

  

Hallituksen esitys jätelain 145 a §:n muuttamisesta 

Peruste: 

Pidetään kunnan jätehuollon sidosyksiköitä koskeva ulosmyyntiraja 10 %:ssa. Hallitusohjelman 
mukaan kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntiraja pidetään 10 prosentissa myös 1.1.2030 
alkaen. (Hallitusohjelman strateginen kokonaisuus ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden 
turvaava Suomi”, tavoite 6 ”Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä”.) 

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Jussi Kauppila 
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Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022. 

 

Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja valtioneuvoston 
asetus rakentamisen maa-ainesten hyödyntämisestä sekä valtioneuvoston 
asetus maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista 

Peruste: 

Valmistellaan tarpeelliset säännökset, joilla voidaan edistää rakentamisen maa-ainesten 
hyödyntämistä. 

Ympäristönsuojelulakia on tarkoitus muuttaa siten, että siihen sisällytetään maa-aineksia 
koskevat tarpeelliset säännökset sekä laaditaan niitä tarkentava valtioneuvoston asetus. 
Keskeisimpiä asioita uudessa sääntelyssä ovat mahdollista haittaa aiheuttavien maa-ainesten 
tutkimusvelvollisuus sekä näiden kaivamista, hyödyntämistä ja välivarastointia koskeva 
ilmoitusmenettely.  

Samassa yhteydessä valmistellaan myös valtioneuvoston asetus maaperän ja pohjaveden 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Voimassa olevan asetuksen soveltamisalaa 
on tarkoitus laajentaa koskemaan maaperän lisäksi myös pohjavettä. Sääntelyssä korostetaan 
myös riskiperusteista arviointia sekä tarkistetaan asetuksen kynnys- ja ohjearvoja. 

Valmistelijat:  

Hallitussihteeri Laura Siili-Hakkarainen 

Aikataulu:  

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2024. Asetusehdotukset 
on tarkoitus esitellä valtioneuvoston yleisistunnossa syysistuntokaudella 2024. 

 

 

Hallituksen esitys laiksi öljy- ja kemikaalivahinkojen jälkitoimista ja 
jätehuollon järjestämisestä 

Peruste:  

Hankkeen taustalla on velvoite siirtää öljyvahinkojen jälkitorjuntaa koskevat säännökset 
pelastuslaista ympäristöministeriön hallinnonalan säädökseen. Tämän lisäksi tavoitteena on 
täsmentää ja selkeyttää jälkitorjuntaa koskevaa lainsäädäntöä sekä sen soveltamista öljy- ja 
kemikaalivahinkoihin. Samassa yhteydessä laaditaan tarpeelliset säännökset suurten alusöljy- 
ja aluskemikaalivahinkojen jätehuollon järjestämisestä. 

Valmistelijat: 
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Hallitussihteeri Laura Siili-Hakkarainen 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2023. 

 

Hallituksen esitys laiksi ympäristövahinkorahastosta 

Peruste: 

Esityksen valmistelu perustuu pääministeri Marinin hallituksen ohjelman kirjaukseen, jonka 
mukaan kehitetään ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä (TOVA). Esityksessä 
ehdotetaan säädettäväksi uusi ympäristövahinkorahastoa koskeva laki. 
Ympäristövahinkorahasto olisi uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Rahastosta 
maksettaisiin korvaus ympäristön pilaantumisen torjunnasta ja pilaantuneen ympäristön 
ennallistamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä aiheutuneesta vahingosta, kun korvausta 
ei saataisi perittyä varsinaiselta vastuutaholta esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi tai siksi, 
että vastuutahoa ei saataisi selvitettyä. Lisäksi rahastosta myönnettäisiin harkinnanvaraisia 
avustuksia hyvinvointialueen pelastustoimen ympäristövahinkojen torjunnan hankintoihin. 
Öljysuojarahasto ja pakollinen ympäristövahinkovakuutus lakkautettaisiin 
ympäristövahinkorahaston toiminnan alkaessa. 

Valmistelijat:  

hallitussihteeri Mari-Linda Harju-Oksanen  

Aikataulu:  

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 19.9.2022 (HE 183/2022 vp). 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 
(ilmanlaatudirektiivin täytäntöönpanon täydentäminen) 

Peruste: 

Pienhiukkaspitoisuuksien mittausasemia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin, jotta se vastaisi 
paremmin direktiivin vaatimuksia kansallisen pienhiukkasaltistuksen vähennystavoitteen 
määrittämiseen käytettävien mittausasemien vähimmäislukumäärästä myös väestömäärän 
mahdollisesti kasvaessa. 

Valmistelijat: 

lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi 

Aikataulu:  

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022.  

 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220183?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%20183%2F2022
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Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta; kertakäyttömuovidirektiivin 
täytäntöönpano 

Peruste: 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 5.6.2019 direktiivin tiettyjen muovituotteiden 
ympäristövaikutuksen vähentämisestä (2019/904/EU). Tämän niin sanotun 
kertakäyttömuovidirektiivin tavoitteena on vähentää eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden, 
oxo-hajoavia muoveja sisältävien muovituotteiden sekä muovia sisältävien kalastusvälineiden 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi tavoitteena on edistää kiertotaloutta sekä yhtenäistää 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevaa sääntelyä eri jäsenvaltioissa. 

Hankkeen tavoitteena on valmistella kertakäyttömuovidirektiivin kansallisen täytäntöönpanon 
edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja muita täytäntöönpanon edellyttämiä toimia direktiivin 
asettamassa aikataulussa. Ko. SUP-direktiivissä säädetyt tuotekiellot ja merkintävaatimukset on 
täytäntöönpantu jo aikaisemmin, (jätelain muutoslaki 714/2021 ja sen nojalla annettu VNA 
771/2021).  Kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpanon lisäksi hankkeessa valmistellaan 
muutoksia valtioneuvoston asetukseen jätteistä.  

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Jussi Kauppila, ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 15.9.2022 (HE 141/2022 vp). 

 

Kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muutos 
Peruste: Kaivannaisjäteasetuksen 4 ja 17 §:iä tulisi muuttaa. 4 §:ssä säädetään 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja jätehuoltosuunnitelman osaksi tulisi lisätä 
kaivannaisjätedirektiivin mukainen sulkemissuunnitelma. Lisäksi 17 §:ssä säädetty 
raportointivastuu kaivannaisteollisuuden jätehuollon täytäntöönpanosta siirtyy vuoden 2023 
alusta alkaen Suomen ympäristökeskukselta Kainuun ELY-keskukselle. Lisäksi asetukseen 
tehdään muut valmistelun aikana havaittavat muutostarpeet. 

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Sirkku Jaakkola, erityisasiantuntija Soile Nieminen 

Aikataulu: Asetusmuutos annetaan vuoden 2022 aikana. 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220141?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%20141%2F2022


11 (21) 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulain muuttamisesta 
(aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteistyön tehostaminen) 

Peruste: 

Tarkennetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä koskien valtion lupa- ja valvon-
 taviranomaisten välistä yhteistyötä.  

Valmistelijat: 

erityisasiantuntija Aino Pietarinen 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 25.8.2022 (HE 117/2022 vp). 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden 
etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023-2025 
ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027  

Peruste:  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä 
aluehallintovirastossa annettua lakia niin, että tietyille vihreää siirtymää tukevia investointeja 
koskeville ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille lupahakemuksille säädettäisiin 
määräaikainen menettelyllinen etusija vuosiksi 2023—2025. Vesilakiin ja 
ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin lisäksi säännökset siitä, että näitä hankkeita koskevia 
valitusasioita käsiteltäisiin hallintotuomioistuimissa kiireellisinä vuosina 2023—2027. Myös 
maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäisiin säännökset uusiutuvan energiantuotannon kannalta 
merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa koskevan valituksen ja tuulivoimarakentamista 
ohjaavaa yleiskaavaa koskevan valituksen käsittelystä kiireellisenä vuosina 2023—2027. 
Esityksen keskeinen tavoite on vihreän siirtymän eräiden investointien edistäminen 
nopeuttamalla niitä koskevien lupahakemusten käsittelyä aluehallintovirastoissa ja niitä 
koskevien valitusten käsittelyä hallintotuomioistuimissa. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan 
siirtymää kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen 
ylikulutukseen vaan nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon  monimuotoisuutta 
edistäviin ratkaisuihin. Esityksen mukaisella etusijamenettelyllä luodaan osaltaan kannustimia ei 
merkittävää haittaa –periaatetta noudattavien investointien toteuttamiseen vauhdittamalla niitä 
koskevien lupahakemusten käsittelyä.  

Esitys liittyy esitykseen valtion talousarvioksi 2023 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220117?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%20117%2F2022
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käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain muutos olisi voimassa 31.12.2025 saakka ja 
vesilain, ympäristönsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 31.12.2027 saakka. 

Valmistelijat: 

lainsäädäntöneuvos Erja Werdi 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 8.9.2022 (HE 128/2022 vp). 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakentamisen pätevyyksien 
toteamisesta 
Peruste: 

Lakiehdotus liittyy maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistamiseen. Rakentamisen 
pätevyyksien toteamismenettelyä muutettaisiin siten, että laissa vaadittu pätevyys ja kelpoisuus 
osoitettaisiin rakennusvalvontaviranomaiselle todistuksella. Sen myöntäisi määräajaksi 
lakiehdotuksessa määriteltävä toimielin. 

Valmistelijat: 

lainsäädäntöneuvos Pekka Virkamäki, erityisasiantuntija Tomi Marjamäki 

Aikataulu: 

Hanke käynnistyy 2.11.2021 asetetun asiantuntijaryhmän esiselvityksenä, jolla 28.2.2022 
mennessä kartoitetaan rakentamisen pätevyysvaatimusten nykytilaa, mahdollisen muutoksen 
reunaehtoja ja arvioidaan mahdollisia vaihtoehtoja sääntelyn kehittämiseksi. Hallituksen esitys 
on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022 ja lain on tarkoitus tulla voimaan 
samanaikaisesti maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen kanssa. 

 

Pitkän korkotukimallin kehittäminen 

Peruste: 

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan pitkää korkotukimallia uudistetaan. Lisäksi 
eduskunnalle selontekona keväällä 2021 annettavassa asuntopoliittisessa 
kehittämisohjelmassa vuosille 2021-2028 on linjauksia pitkän korkotukimallin kehittämisestä. 
Hankkeen yhteydessä tarkastellaan myös muita ajankohtaisia pitkän korkotukimallin 
kehittämisen tarpeita, kuten riskienhallintaa ja sote-uudistuksesta johtuvia lakimuutostarpeita. 

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Liisa Meritähti 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa syysistuntokaudella 2022. 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220128?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%20128%2F2022
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Hallituksen esitys laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa 
sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta 

Peruste: 

Yhteishallinnosta vuokrataloissa annettu laki uudistettaisiin hallitusohjelman kirjauksen 3.1.1 
Asuntopolitiikka (s. 55) mukaisesti. Yhteishallintolain uudistamisen kautta vahvistetaan 
vuokratalojen asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan 
koskevissa asioissa. 

Valmistelijat: 

lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 19.9.2022 (HE 182/2022 vp). 

 

Hallituksen esitys laiksi rakennetun ympäristön valtakunnallisesta rekisteristä 
ja tietoalustasta 

Peruste: 

Hallituksen toimintasuunnitelman (luku 3.1 tavoitteen 1 keino) mukaan luodaan rakennetun 
ympäristön valtakunnallinen, digitaalinen rekisteri ja tietoalusta. Esityksellä säädettäisiin 
rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki. 

Valmistelijat: 

Lainsäädäntöneuvos Maija Neva 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys eduskunnalle on annettu 15.9.2022 (HE 140/2022 vp). 

  

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus 

Peruste: 

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistettiin parlamentaarisesti 
keväällä 2018. Tavoitteena on uudistaa maankäyttö- ja rakennuslaki siten, että laki huomio 
nykyistä paremmin mm. ilmasto- ja energiakysymykset, kiertotalouden, aluerakenteen 
erilaistumisen ja kaupungistumisen, elinkaari- ja vähähiilisyysnäkökohdat sekä digitalisaation. 
Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja rakentamisen 
ohjausta sekä selkeyttää valmistelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanotehtäviä. 

Valmistelijat: 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220182?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%20182%2F2022
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220140?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%20140%2F2022
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Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, hallitusneuvos Jaana Junnila, lainsäädäntöneuvos Maija 
Neva, hallitussihteeri Mirkka Saarela 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 15.9.2022 (HE 139/2022 vp). 

 

Hallituksen esitys laiksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023-2027 

Peruste: 

Toteutetaan hallitusohjelman kirjaus "Asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseksi tehdään 
asumisneuvonnasta lakisääteistä ja osoitetaan siihen riittävät resurssit. Turvataan riittävä 
asumisneuvonta yhdessä kuntien kanssa. Asumisneuvontaa on oltava tarjolla asumismuodosta 
riippumatta." 

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Matleena Haapala 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 8.9.2022 (HE 129/2022 vp). 

 

Hallituksen esitys laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen 
latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja 
ohjausjärjestelmille annetun lain muuttamisesta 

Peruste:  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen 
latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annettua lakia. 
Komission antaman perustellun lausunnon perustella lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jolla eräät rakennukset vapautettaisiin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisesta 
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastusvelvoitteesta. 

Valmistelijat: 

lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja / RYMO 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022.  

  

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220139?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%20139%2F2022
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220129?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%20129%2F2022
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II EU:n säädösvalmistelu 
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristö- ja 
ilmastotoimien ohjelmaksi (LIFE) 

Valmistelijat: 

Pekka Harju-Autti / LYMO 

Käsittelyvaihe EU:ssa: 

Komissio antoi ehdotuksen asetukseksi 1.6.2018. Asiaa koskeva valtioneuvoston U-kirjelmä 
annettiin eduskunnalle 9.8.2018. Neuvoston osittainen yleisnäkemys saavutettiin joulukuussa 
2018 (pois lukien rahoituskysymykset). Neuvoston pysyvien edustajien komitea vahvisti 
neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin sopiman yhteisen tulkinnan maaliskuussa 
2019. Budjetin rahoituskehys saatiin joulukuussa 2020 päätettyä osana neuvotteluja EU:n 
seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027. Neuvottelut LIFE-budjetin osalta 
jatkuvat parhaillaan. 

 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi akuista ja 
käytetyistä akuista 

Valmistelijat:  

erityisasiantuntijat Jouni Nissinen ja Outi Iso-Markku / YSO 

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

Komissio antoi ehdotuksen akkuasetukseksi 10.12.2020. Vuoden 2021 aikana jäsenmaat ovat 
neuvotelleet asetuksesta tiiviisti, ja tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen keväällä 2022.  
Euroopan parlamentti äänestää omasta kannastaan alkukeväästä. Tämänhetkisen tiedon 
valossa näyttää siltä, että asetus voisi astua voimaan alkuvuodesta 2023. Asetusehdotusta 
koskeva valtioneuvoston U-kirjelmä annettiin eduskunnalle 5.2.2021, ja suuri valiokunta otti 
siihen kantaa 24.3.  

Asetuksella kumottaisiin voimassa oleva vuoden 2006 paristo- ja akkudirektiivi. Uusi säädös on 
aikaisempaa huomattavasti laajempi ja kattaa koko akkujen ja paristojen elinkaaren niiden 
haitalliset vaikutukset ja kiertotalouden mukaiset mahdollisuudet mukaan lukien. Tavoitteena on 
laatia säädöskehikko, joka tukee akkumarkkinoiden valtavaa kasvua sähköisen liikkumisen 
läpimurron myötä.  

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirrosta 

Valmistelijat: 

erityisasiantuntija Marja-Riitta Korhonen ja hallitussihteeri Sirkku Jaakkola / YSO 
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Käsittelyvaihe EU:ssa: 

Komissio antoi ehdotuksensa jätteensiirtoasetuksen uudistamiseksi 17.11.2021. Käsittely 
neuvoston ympäristötyöryhmässä alkoi tammikuussa 2022 ja tullee kestämään ainakin vuoden 
2022 loppuun. Asiaa koskeva valtioneuvoston U-kirjelmä hyväksyttiin valtioneuvoston 
yleisistunnossa 27.1.2022 ja eduskuntakäsittely alkaa helmikuussa 2022. 
Jätteensiirtoasetuksen uudelleentarkastelun yleisenä tavoitteena on kiertotalouden edistäminen. 
Muutoksella helpotettaisiin uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen tarkoitettujen jätteiden siirtoja 
EU:ssa, varmistettaisiin, että EU ei vie jätteisiin liittyviä ongelmiaan kolmansiin maihin, sekä 
pyrittäisiin torjumaan jätteiden laittomia siirtoja. Asetuksella korvattaisiin voimassaoleva vuonna 
2006 annettu jätteensiirtoasetus. 

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi 
direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (EPBD) 

Valmistelijat: Maarit Haakana, Jyrki Kauppinen, Pekka Kalliomäki ja Sari Rapinoja / RYMO 

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

Komissio antoi direktiiviehdotuksen 15.12.2021. Asiaa koskeva valtioneuvoston U-kirjelmä on 
valmistelussa ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle 3.3.2022. Neuvoston työryhmä työskentely 
on alkanut, ensimmäinen kokous oli 25.1.2022.   

Euroopan parlamentin ja neuvoston fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan 
asetuksen uudelleentarkastelu 

Valmistelijat:  

neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi / YSO 

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

Komission on tarkoitus antaa ehdotus F-kaasuasetuksen (517/2014/EU) uusimiseksi 
huhtikuussa. Ehdotuksella toimeenpannaan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevat 
maailmanlaajuisen Montrealin pöytäkirjan vaatimukset kyseisten kaasujen tuotannon ja 
kulutuksen vähentämiseksi vuoden 2030 jälkeen ja sopeutetaan F-kaasusäädöksiä EU:n 
kiristyneisiin ilmastotavoitteisiin. Lisäksi tarkastellaan mm. F-kaasuasetuksen kiintiöjärjestelmän 
toimivuutta ja tehostetaan mahdollisuuksia torjua laitonta kauppaa. 
 
Kansallisella tasolla F-kaasuasetuksen uudistaminen edellyttänee joitain muutoksia 
ympäristönsuojelulain 17 lukuun. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston otsonikerrosta heikentäviä aineita 
koskevan asetuksen uudelleentarkastelu 

Valmistelijat:  

neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi / YSO 

Käsittelyvaihe EU:ssa:  
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Komission on tarkoitus antaa ehdotus otsoniasetuksen (1005/2009/EY) uusimiseksi 
huhtikuussa. Uudistuksen tavoitteena on mm. otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen 
vähentäminen edelleen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti ja laittoman kaupan 
ehkäiseminen.  
 
Kansallisella tasolla otsoniasetuksen uudistaminen edellyttänee joitain muutoksia 
ympäristönsuojelulain 17 lukuun. 

55-valmiuspaketti: Komission ehdotus (COM/2021/550 final) ilmastotoimia 
koskevasta sosiaalirahastosta  

Valmistelijat:  

erityisasiantuntija Elina Vaara / YSO  

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

Päästökaupan laajentamisesta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten epätasaisen 
kohdentumisen korjaamiseksi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi, komissio 
antoi ehdotuksen uuden ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamista. Ehdotettuun 
ilmastorahastoon suhtaudutaan kansallisesti erittäin kriittisesti. Käsittely on aloitettu 
ympäristötyöryhmän alaisessa ad hoc työryhmässä syksyllä 2021.  

55-valmiuspaketti: Komission ehdotus asetuksen 2018/842/EU sitovista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—
2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) 
muuttamisesta 

Valmistelijat:  

Ympäristöneuvos Marjo Nummelin / YSO, erityisasiantuntija Elina Vaara / YSO  

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

Ehdotuksella on tarkoitus vähentää taakanjakoasetuksen soveltamisalaan kuuluvien alojen 
(mm. maatalous, liikenne) päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2005 
verrattuna. Periaatteet, joiden mukaan suhteelliset ponnistelut jaetaan jäsenvaltioiden kesken, 
ovat samat kuin voimassa olevassa asetuksessa. Suomen taakanjakoasetuksen 2030 tavoite 
nousee ehdotuksen mukaan aiemmasta 39 prosentista 50 prosenttiin. Ehdotuksen käsittely on 
aloitettu neuvoston ympäristötyöryhmässä.  Suomelle esitetty päästövähennysvelvoite (50 %) 
vuoteen 2030 on erittäin kunnianhimoinen. Kustannustehokkuuden näkökulmasta ehdotettua 
suurempi osuus EU:n päästövähennyksistä voitaisiin hakea kiinteiden kohteiden päästökaupan 
puolelta. Lisäksi nykyistä päästökauppasektorin kertaluonteista ns. one-off -
joustomahdollisuutta tulisi kasvattaa korkeimman kansallisen tavoitteen omaaville jäsenmaille. 
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55-valmiuspaketti: Komission ehdotus päästökauppadirektiivin 2003/87/EY 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko 
talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja 
maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen asianmukaisesta 
toteuttamisesta  

Valmistelijat: Laura Aho / YSO 

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

komissio ehdottaa, että vuoteen 2030 mennessä EU:n tarkistetun päästökauppajärjestelmän 
kattamilla aloilla on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä 61 prosenttia vuoden 2005 tasoon 
verrattuna. Tämän saavuttamiseksi vuotuista päästökattoa on alennettava niin, että se vastaa 
vuodelle 2030 asetettavaa korkeampaa tavoitetasoa. 
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III Muiden ministeriöiden vastuulla olevat, YM:n kannalta keskeiset 
säädöshankkeet 

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten 
käyttöön tarkoitetun veden laadusta (’juomavesidirektiivi’) kansallinen 
täytäntöönpano (STM) 

YM:n valmistelijat: 

Tomi Marjamäki ja Kirsi White  / RYMO, Juhani Gustafsson ja Erja Werdi / LYMO 

Käsittelyvaihe EU:ssa: 

Uusi juomavesidirektiivi (2020/2184/EU) on julkaistu 23.12.2020 ja se on tullut voimaan 
12.01.2021. STM on käynnistänyt direktiivin täytäntöönpanon asettamalla ohjausryhmän ja neljä 
alatyöryhmää (VN/1245/2021, STM10:00/2021). Lainsäädäntöön tehtävät muutokset on 
tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2023.  

55-valmiuspaketti: Komission ehdotus (COM/2021/556 final) asetuksen 
henkilö- ja pakettiautoja koskevien CO2-rajarvojen muuttamisesta  

YM:n valmistelijat:  

Elina Vaara /YSO 

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

Uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöstandardien tarkistamisella pyritään edelleen 
vähentämään näiden ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjä ja tarjoamaan selkeä ja realistinen 
etenemissuunnitelma kohti päästötöntä liikkumista. Asetusehdotuksen muuttamisen käsittely on 
aloitettu neuvoston ympäristötyöryhmässä syksyllä 2021. Kansallisesti ehdotettuja raja-arvoja 
kannatetaan ja Suomi voi myös kannattaa komission ehdotusta kunnianhimoisempia raja-arvoja 
ja lineaarista polkua tulevien raja-arvojen välillä. Jatkoneuvotteluissa tulisi pyrkiä vaikuttamaan 
siihen, että biokaasun liikennekäyttöä edistetään ja sen jakeluinfrastruktuurin rakentumiselle 
luodaan edellytyksiä. 

55-valmiuspaketti: Komission ehdotus (COM/2021/557 final) vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuuria koskevan asetuksen muuttamisesta  

YM:n valmistelijat:  

Elina Vaara /YSO 

Käsittelyvaihe EU:ssa  

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevalla asetuksella varmistetaan, että 
puhtaiden ajoneuvojen lataamiseen ja tankkaamiseen otetaan käyttöön yhteen toimivaa ja 
käyttäjäystävällistä infrastruktuuria kaikkialla EU:ssa. Asetusehdotuksen muuttamisen käsittely 
on aloitettu neuvoston ympäristötyöryhmässä syksyllä 2021. Kansallisesti asetusehdotusta 
pidetään tarpeellisena toimena vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin edistämiseksi 
koko EU:n alueella. 
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55-valmiuspaketti: Komission ehdotus (COM(2021) 562 final) kestävien 
polttoaineiden käyttöönoton edistämistä lento- ja meriliikenteessä (ReFuel 
Maritime). 

YM:n valmistelijat:  

Elina Vaara /YSO 

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

FuelEU Maritime ehdotuksella, pyritään edistämään kestäviä meriliikenteen polttoaineita ja 
asetetaan uusia vaatimuksia EU:n satamiin saapuville tai satamista lähteville aluksille 
riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat. Lisäksi alusten käyttämän energian 
kasvihuonekaasupitoisuudelle asetetaan enimmäisraja ja näitä rajoituksia tiukennetaan ajan 
mittaan. Asetusehdotuksen käsittely on aloitettu neuvostossa syksyllä 2021. Suomi tukee EU-
tason toimia vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisäämiseksi meriliikenteessä. Toimet tulee 
toteuttaa tavalla, joka on vaikuttava päästövähennysten näkökulmasta ja huomioi 
jäsenvaltioiden kilpailukyvyn. Suomi vaikuttaa merenkulun kilpailukyvyn ja talvimerenkulun 
erityisolosuhteiden huomioimiseen.  

55-valmiuspaketti: Komission ehdotus (COM/2021/561 final) kestävien 
polttoaineiden käyttöönoton edistämistä lento- ja meriliikenteessä (Refuel 
Aviation) 

YM:n valmistelijat:  

Elina Vaara /YSO 

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

ReFuelEU Aviation -aloite velvoittaa polttoaineiden toimittajat kasvattamaan lisäämään 
kestävien lentopolttoaineiden osuutta EU:n lentoasemilla tankattavaan lentopetroliin. Lisäksi 
ehdotuksella kannustetaan ottamaan käyttöön synteettisiä polttoaineita. Komissio kehottaa 
neuvostoa ja Euroopan parlamenttia myös nopeasti sopimaan päivitetystä yhtenäistä 
eurooppalaista ilmatilaa koskevasta sääntelykehyksestä, jonka arvioidaan vähentävän ilmailun 
päästöjä jopa 10 prosentilla. Asetusehdotuksen käsittely on aloitettu neuvostossa 2021 ja 
ehdotukseen suhtaudutaan positiivisesti. 

Komission ehdotus päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta 
lentoliikenteen myötävaikuttamiseksi Euroopan unionin 
päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen ja maailmanlaajuisen 
markkinamekanismin asianmukaiseksi toimeenpanemiseksi (ETS Aviation) 

YM:n valmistelijat:  

Elina Vaara /YSO 

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

Ehdotuksen tavoitteena on lentoliikenteen päästökauppaa tehostamalla edistää lentoliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja siten varmistaa, että toimialan kehitys tukee EU:n 
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ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on, että EU saattaa kansainvälisen 
lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmä CORSIA:n voimaan EU:ssa ja täyttää siten 
kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle ICAO:lle antamansa sitoumuksen järjestelmään 
osallistumisesta. Kansallisesti kannattaa lentoliikenteen päästökaupan tehostamista 
päästöoikeuksien ilmaisjaon asteittaisen poistamisen ja lineaarisen vähennyskertoimen 
korottamisen kautta. Neuvotteluissa on kuitenkin kiinnitettävä huomioita ehdotuksen 
vaikutuksiin Suomen kilpailukykyyn ja lentoliikenteen alueelliseen saatavuuteen sekä 
kansainvälisen lentoliikenteen ohjautumiseen EU:n ulkopuolisten kenttien kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ympäristöministeriön keskeisten lainsäädäntöhankkeiden ohjelma
	I Kansallinen säädösvalmistelu
	Luonnonsuojelualueita koskeva säädösvalmistelu
	Hallituksen esitys luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi
	Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta
	Hallituksen esitys laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta
	Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta
	Hallituksen esitys laiksi ilmastolain muuttamisesta
	Valtioneuvoston asetukset eräiden jätteiden jäteluonteen päättymisestä (End of Waste)
	Aluskierrätystä koskeva Hongkongin yleissopimuksen ratifiointi
	Hallituksen esitys jätelain 145 a §:n muuttamisesta
	Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus rakentamisen maa-ainesten hyödyntämisestä sekä valtioneuvoston asetus maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
	Hallituksen esitys laiksi öljy- ja kemikaalivahinkojen jälkitoimista ja jätehuollon järjestämisestä
	Hallituksen esitys laiksi ympäristövahinkorahastosta
	Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (ilmanlaatudirektiivin täytäntöönpanon täydentäminen)
	Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta; kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpano
	Kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muutos
	Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelulain muuttamisesta (aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteistyön tehostaminen)
	Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023-2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027
	Pitkän korkotukimallin kehittäminen
	Hallituksen esitys laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta
	Hallituksen esitys laiksi rakennetun ympäristön valtakunnallisesta rekisteristä ja tietoalustasta
	Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus
	Hallituksen esitys laiksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023-2027
	Hallituksen esitys laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmille annetun lain muuttamisesta

	II EU:n säädösvalmistelu
	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelmaksi (LIFE)
	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi akuista ja käytetyistä akuista
	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jätteiden siirrosta
	Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (EPBD)
	Euroopan parlamentin ja neuvoston fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan asetuksen uudelleentarkastelu
	Euroopan parlamentin ja neuvoston otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan asetuksen uudelleentarkastelu
	55-valmiuspaketti: Komission ehdotus (COM/2021/550 final) ilmastotoimia koskevasta sosiaalirahastosta
	55-valmiuspaketti: Komission ehdotus asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta
	55-valmiuspaketti: Komission ehdotus päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen...

	III Muiden ministeriöiden vastuulla olevat, YM:n kannalta keskeiset säädöshankkeet
	Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (’juomavesidirektiivi’) kansallinen täytäntöönpano (STM)
	55-valmiuspaketti: Komission ehdotus (COM/2021/556 final) asetuksen henkilö- ja pakettiautoja koskevien CO2-rajarvojen muuttamisesta
	55-valmiuspaketti: Komission ehdotus (COM/2021/557 final) vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan asetuksen muuttamisesta
	55-valmiuspaketti: Komission ehdotus (COM(2021) 562 final) kestävien polttoaineiden käyttöönoton edistämistä lento- ja meriliikenteessä (ReFuel Maritime).
	55-valmiuspaketti: Komission ehdotus (COM/2021/561 final) kestävien polttoaineiden käyttöönoton edistämistä lento- ja meriliikenteessä (Refuel Aviation)
	Komission ehdotus päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta lentoliikenteen myötävaikuttamiseksi Euroopan unionin päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen ja maailmanlaajuisen markkinamekanismin asianmukaiseksi toimeenpanemiseksi (ETS Aviation)


