
Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan seuraavasti: 1) Helmi-elinympäristöohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon sekä
yksityisten luonnonsuojelualueiden ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden sekä mai‐
sema-alueiden inventointiin, merkintään ja hoitoon ja hoidon tukemiseen.

S e l v i t y s o s a :  Luonnonsuojelulain muutoksen yhteydessä harkinnanvaraisista avustuksista säädetään 1 a -luvussa.
Helmi-ohjelmassa tukea käytettäisiin yksityismailla, mutta ei ainoastaan varsinaisilla luonnonsuojelualueilla vaan
muillakin luonnonsuojelulain soveltamisalan puitteissa olevilla alueilla (luontotyypit, lajien elinympäristöt, maise‐
mat). Uudessa järjestelmässä tuki annettaisiin tavarana tai palveluna. Momentin kirjausmuutoksella mahdollistetaan
tuki. Luonnonsuojelulain muutos ehdotetaan tulemaan voimaan 1.11.2020.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2020 V lisätalousarvio —
2020 IV lisätalousarvio 2 000 000
2020 talousarvio 30 340 000
2019 tilinpäätös 2 690 000
2018 tilinpäätös 2 440 000

22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Rakentamisen muovitiekartan 300 000 euron määrärahatarve liittyy suoraan rakentamisen muovit
green deal -sopimuksen toimeenpanoon vuonna 2020. Sopimuksen toimeenpanoon osallistuvat laajalti rakentamisen
toimiala, rakentamisen toimitusketju, muut yhdistykset ja organisaatiot. Määrärahaa tarvitaan Motivan toimialalle
valmistelemaan koulutuskokonaisuuteen yhdessä ammattikorkeakoulujen, aikuisoppilaitosten ja green deal -sopimus‐
osapuolten kanssa, 200 000 euroa sekä tiedonkeruujärjestelmään kalvomuovien kulutuksesta ja kierrätyksestä tieto‐
mallinnustyökaluja hyödyntämällä, 100 000 euroa.

2020 V lisätalousarvio 300 000
2020 IV lisätalousarvio 3 700 000
2020 talousarvio 20 635 000
2019 tilinpäätös 18 175 000
2018 tilinpäätös 16 525 000

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Energia-avustukseen kohdistunut mielenkiinto on ollut poikkeuksellisen suurta. Yhteydenotoista
pääosa tulee henkilöasiakkailta, mutta myös puhelin- ja sähköpostineuvontaan ottavat yhteyttä myös rakennusalan
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ammattilaiset, insinööritoimistot, rakennusalan yritykset, energiatodistusten laatijat, taloyhtiöiden hallitusten puheen‐
johtajat ja isännöitsijät. Energia-avustuksen osalta neuvonnan tarvetta on lisännyt, että avustuksen myöntöperusteet
ovat olleet käytännön moninaisissa tilanteissa jopa ammattilaisille vaikeasti hahmotettavia. Lisäksi monelle henkilö‐
hakijalle on ollut hyvin vaikea arvioida, kannattaako hänen hakea energia-avustusta vaiko kotitalousvähennystä hen‐
kilöverotuksesta ja mitä korjaustoimenpiteitä hänen pitäisi asuinrakennuksessaan tehdä, jotta energia-avustus voidaan
myöntää. Kappalemääräisesti hakemuksia arvioitiin olevan alle puolet siitä määrästä, mitä tällä hetkellä on käsiteltä‐
vänä. Avustusvaltuuden määrä kaksinkertaistettiin vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa 40 milj. euroon. Avus‐
tuskäsittelyn resurssien riittävyyden turvaamiseksi virastolle ehdotetaan lisää 4 henkilötyövuotta vastaava resurssi.

2020 V lisätalousarvio 280 000
2020 IV lisätalousarvio 105 000
2020 talousarvio 5 713 000
2019 tilinpäätös 4 806 000
2018 tilinpäätös 4 926 000

34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että avustusta voidaan myöntää kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat kun‐
nan omistaman rakennuksen öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin läm‐
mitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. Avus‐
tusta myönnetään 20 % avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista. Avustusta
korotetaan 5 prosenttiyksiköllä, jos kunta on liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

S e l v i t y s o s a :  Koronakriisi on syventänyt kuntien talousvaikeuksia, mikä heikentää kuntien mahdollisuuksia to‐
teuttaa investointeja. Jotta kunnat tässä tilanteessa toteuttaisivat öljystä luopumisen vaatimia merkittäviä investointe‐
ja, valtion tuen osuutta olisi nostettava aiemmin päätetystä 10 %:sta (15 % energiatehokkuussopimuksia tehneissä
kunnissa) 20 %:iin (25 %:iin). Tällöin tuella olisi selkeä kannustava elementti, mikä tukisi ja mahdollistaisi öljystä
luopumista hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2024 mennessä kuntien kiinteistöissä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

2020 V lisätalousarvio —

V lisätalousarvioesitys 2020, Ministeriön ehdotus Julkinen

25.9.2020  7:50  Sivu 2


