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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. 

 

I Kansallinen säädösvalmistelu 

Luonnonsuojelualueita koskeva säädösvalmistelu 

Peruste: 

Natura 2000 -verkostoon ja kansallisiin suojeluohjelmiin sisältyvien luonnonsuojelualueiden 

perustamissäädösten valmistelu  

Valmistelijat: 

lainsäädäntöneuvos Johanna 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 2022 mennessä tulee valmisteltavaksi noin 25 aluekokonaisuutta koskevaa 

asetusta. Vuonna 2021 valmistuu Merenkurkun, Oulun seudun, Länsi-Lapin ja Kymenlaakson 

suojelualueita koskevat valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetukset. 

 

 

 

 

 

 

10.12.2021 
 

 

https://ym.fi/fi/hankkeet-ja-lainvalmistelu
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Hallituksen esitys laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen 

muuttamisesta 

Peruste: 

Esityksessä ehdotetaan Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta muutettavaksi. 

Valmistelijat: 

Erityisasiantuntija Ilona Latsa, lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys eduskunnalle on annettu 16.9.2021 (HE 130/2021 vp). 

 

Hallituksen esitys laiksi Sallatunturin kansallispuistosta 

Peruste:  

Lailla perustettaisiin kansallispuisto Sallan kunnassa sijaitsevalle valtion omistamalle 

Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. Toteuttaa osaltaan hallitusohjelman tavoitetta luonnon 

monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisestä. 

Valmistelijat: 

lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys eduskunnalle on annettu 10.6.2021 (HE 104/2021 vp). 

 

Hallituksen esitys laiksi rauhoitettujen eläinlajien aiheuttamien vahinkojen 

ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta 

Peruste: 

Säädetään uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevasta 

menettelystä. Hallitusohjelma: Kohta 3.1., tavoite 5 toimenpide 10: 

”luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta” 

Valmistelijat: 

erityisasiantuntija Hanne Lohilahti 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys eduskunnalle on annettu 27.9.2021 (HE 154/2021 vp). 

 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_130+2021.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_104+2021.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_154+2021.aspx
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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 tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2021. 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

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. 

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Piia Kähkölä 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. 

 

Hallituksen esitys ilmastolaiksi  

Peruste: 

Hallitusohjelman mukaisesti (3.1 tavoite 1) ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistetaan. Lakia 

päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Ilmastolain 

vuoden 2050 tavoitetta päivitetään. Lakiin lisätään hiilineutraaliuspolkua vastaavat 

päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Ilmastolakiin otetaan mukaan myös 

maankäyttösektori sekä hiilinielujen vahvistamista koskeva tavoite.  

Lisaksi tavoitteena on selkeyttää ilmastolain roolia ilmastopolitiikassa ja vahvistaa sen 

kytkentöjä muuhun sääntelyyn huomioiden ilmastoasioiden perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat.  

Valmistelijat: 
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hallitussihteeri Outi Kumpuvaara ja erityisasiantuntija Elina Vaara 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 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 2022. Asetusehdotukset 

on tarkoitus esitellä valtioneuvoston yleisistunnossa 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 
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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: 

hallitussihteeri Ella Särkkä, erityisasiantuntija Jouni Nissinen, ohjelmapäällikkö Merja 

Saarnilehto 

Aikataulu: 

Betonimurskeen jäteluonteen päättymistä koskevan asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 

syysistuntokaudella 2021. 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. 
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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (jäterekisterit) 

Peruste: 

Esityksellä tehtäisiin jätelain ensivaiheesta siirretyt jäterekistereitä koskevat muutokset 

(muutokset jätehuoltorekisteriin sekä uuden siirtoasiakirjarekisterin perustaminen). 

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Sirkku Jaakkola 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2022. 

 

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta 

Peruste: 

Esityksellä muutettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ää ympäristöluvan 

muuttamisesta sekä tarkennettaisiin jätevakuuksia koskevaa sääntelyä (59-61 §). Lisäksi 

esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön ns. EU:n sivutuoteasetuksen 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 142/2011 johdosta tehtävät ympäristönsuojelulain muutokset 

(lihaluujauhon poltto).  Ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin lisättäisiin vanhojen päätösten 

julkaisemista koskevat säännökset, jotta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista 

yleisessä tietoverkossa. 

Valmistelijat: 

hallitussihteeri Sini Pietilä 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2021. 

 

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 ympäristövahinkojen toissijaisesta 

korvaamisjärjestelmästä 

Peruste: 

Hallitusohjelman mukaan ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä (TOVA) kehitetään. 

Esityksellä säädettäisiin uusi laki ympäristövahinkojen toissijaisesta korvaamisjärjestelmästä. 

Järjestelmällä varauduttaisiin ympäristöriskien hallintaan, ympäristövahinkojen korvaamiseen ja 

ennallistamistoimien toteuttamiseen, kun vastuutaho on maksukyvytön, tuntematon tai 

tavoittamattomissa. Tavoitteena on, että toiminnanharjoittajat hoitavat ympäristövelvoitteensa 

mahdollisimman pitkälle ilman valtion taloudellista väliintuloa. Hankkeessa selvitetään tarve 

säilyttää nykyiset korvausjärjestelmät eli ympäristövahinkovakuutus ja öljysuojarahasto sekä 

laaditaan ehdotus tulevan korvausjärjestelmän rahoituspohjaksi. 

Valmistelijat:  

erityisasiantuntija Mari-Linda Harju-Oksanen  

Aikataulu:  

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022. 

 

Hallituksen esitys laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain 

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 annettava VNA).  

Kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpanon lisäksi hankkeessa valmistellaan muutoksia 

valtioneuvoston asetukseen jätteistä.  

Valmistelijat: 
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lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. 

 

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 tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. 

 

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 valmistella kevätkaudella 2022 ja lain on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti 

maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen kanssa. 
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Hallituksen esitys rakennusten energiatodistusjärjestelmästä annetun lain 

muuttamiseksi 

Peruste: 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettua 

lakia (147/2015) siten, että laki vastaisi terminologisesti energiatodistuksesta annettua lakia ja 

energiatodistuksesta annettua valtioneuvoston asetusta. Samalla saatettaisiin ajan tasalle lakiin 

sisältyvä viittaus henkilötietojen suojaa koskevaan sääntelyyn. 

Valmistelijat: 

lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys eduskunnalle on annettu 23.6.2021 (HE 108/2021 vp). 

 

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. 

 

ASP-järjestelmän kehittäminen 

Peruste: 

ASP-järjestelmän toimivuutta parannetaan esim. tarkastelemalla nykyisen enimmäisikärajan 

tarkoituksenmukaisuutta. Myös Valtiokonttorin ja pankkien välistä yhteistyötä koskevia ASP-

lainsäädännön sääntöjä (tiedonsiirto, valvontavelvollisuus yms.) pyritään selkeyttämään. 

Valmistelijat: 

ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 

Aikataulu: 

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2021/20210108
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Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2022. 

 

Hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 32 ja 89 §:n 

muuttamisesta 

Peruste: 

Uuteen asumisoikeusasunnoista annettuun lakiin lisättäisiin voimassa olevassa 

asumisoikeusasunnoista annetussa laissa oleva EED-direktiivin mukainen siirtymäsäännös, 

jonka mukaan huoneistokohtaisia vesimittareita koskevaa laskutussäännöstä sovelletaan uusiin 

ja putkiremontoitaviin asumisoikeustaloihin. 

Valmistelijat: 

lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys eduskunnalle on annettu 26.8.2021 (HE 111/2021 vp). 

 

Hallituksen esitys laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa 

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 eduskunnalle on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2022. 

 

Hallituksen esitys laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen 

valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta 

Peruste: 

3.3.1 Asuntopolitiikka s. 50 Hallitusohjelman mukaan asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksen 

takausjärjestelmä uudistetaan toimivaksi tukimalliksi. 

Valmistelijat: 

ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2021/20210111?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%20111%2F2021
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Aikataulu: 

Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2022. 

 

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: 

Erityisasiantuntija Annika Collin 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa syysistuntokaudella 2022.  

 

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: 

Hallitusneuvos Jaana Junnila, hallitussihteeri Mirkka Saarela, erityisasiantuntija Lauri 

Jääskeläinen 

Aikataulu: 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022. 
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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:  

erityisasiantuntija Jouni Nissinen ja hallitussihteeri Ella Särkkä / YSO 

Käsittelyvaihe EU:ssa:  

Komissio antoi ehdotuksen akkuasetukseksi 10.12.2020. Ensimmäinen käsittely neuvoston 

ympäristötyöryhmässä on lopuillaan, ja tarkempaa käsittelykierrosta valmistellaan 

puheenjohtajamaa Portugalin johdolla. Euroopan parlamentissa käsittely on vasta alussa. 

Komission ja Portugalin tavoitteena on ollut asetuksen voimaan saattaminen vuoden 2022 

alusta, mutta tämänhetkisen tiedon valossa näyttää siltä, että käsittely venyy todennäköisesti 

ainakin vuoden -22 loppuun. Asetusehdotusta koskeva valtioneuvoston U-kirjelmä annettiin 

eduskunnalle 5.2.2021, ja suuri valiokunta otti siihen kantaa 24.3.  

Asetuksella kumottaisiin voimassa olevavuoden 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.  
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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.  

 

 

 


