Ympäristöministeriön suunnitelma vaalikauden 2015-2019 lopulla annettavista hallituksen esityksistä, syksy 2018
Lisätietoja: Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, riitta.ronn@ym.fi, p. 0295250255
Otsikko

Kuvaus

Vastuutaho
(osasto) ja
yhteystiedot

Antoajankohta
(viikon
tarkkuudella)

Laajuus
1. alle 20
pykälää
2. 20-50
pykälää
3. 51-100
pykälää
4. yli 100
pykälää

TAE-sidonnaisuus
(annettava
17.9.)

Tyyppi

ei

4.

Sivumäärät
a. alle 30
b. 30-100
c. 101250
d. yli 250

HE laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain
muuttamisesta

Esityksen tavoitteena on tukea
YSL:n ja VL:n mukaisten asioiden
sähköistä käsittelyä. YSL:ssa ja
VL:ssa säädettäisiin
sähköisen asioinnin
ja digitaalisten palvelujen ensisijaisuudesta. Esityksessä otettaisiin
huomioon kuulutuslainsäädännön
ajantasaistamiseksi
tehtävät muutokset hallintolakiin ja
tarkistettaisiin
yleislain kanssa
päällekkäinen YSL:n
ja VL:n sääntely.

YSO
hallitussihteeri Laura
Siili-Hakkarainen,
laura.siilihakkarainen
@ym.fi, p.
0295
250 411

vko 43

2.

1. EU-direktiivin täytäntöönpano
a)EU-säädöksen numero ja nimi ja
mahd. lisätiedot
b)EU-direktiivin täytäntöönpanon määräaika
2. Muun EU-velvoitteen (ml. asetukset)
toimeenpano
3. Valtiosopimuksen
voimaan saattaminen
tai kv- velvoitteista
johtuva säädös
4. Kansallisesta sääntelytarpeesta johtuva
säädös

13.9.2018

Kiireellinen (annettava
viim.
18.10.)

Hallitusohjelma

Aikataulutus

Ministeriö täyttää, jos
hallituksen toimintasuunnitelman kärkihankkeiden suunnitelmissa
mainitaan kyseinen säädöshanke.
1. Työllisyys ja kilpailukyky
2. Osaaminen ja koulutus
3. Hyvinvointi ja terveys
4. Biotalous ja puhtaat
ratkaisut
5. Digitalisaatio, kokeilut
ja normien purkaminen
6. Reformit

a)Lausunnot
b)Arvio käännökseen ja laintarkastukseen toimittamisen ajankohdasta (pvämäärät),
c)kuthanek-käsittely (arvio sopivasta kokousajankohdasta)

ei

kyllä, 5.

a) 27.6.27.8.2018
b) syyskuu
c) 9.10.

PeV

PeV ja
PeLrelevantit
pykälät

ei

-

Otsikko

Kuvaus

Vastuutaho
(osasto) ja
yhteystiedot

Antoajankohta
(viikon
tarkkuudella)

Laajuus
1. alle 20
pykälää
2. 20-50
pykälää
3. 51-100
pykälää
4. yli 100
pykälää

TAE-sidonnaisuus
(annettava
17.9.)

Tyyppi

ei

4.

Sivumäärät
a. alle 30
b. 30-100
c. 101250
d. yli 250

HE laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ympäristönsuojelulakiin lisättäväksi säännös
valtion valvontaviranomaisten toimivallasta ryhtyä välttämättömiin toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi eräissä
vakavan vaaran tai
haitan tilanteissa.

YSO,
vko 36
hallitusneuvos Oili Rahnasto,
oili.rahnasto@ym.fi
, p.
0503560723,
erityisasiantuntija EevaMaija Puheloinen
20.8.2018 alkaen

1
a

1. EU-direktiivin täytäntöönpano
a)EU-säädöksen numero ja nimi ja
mahd. lisätiedot
b)EU-direktiivin täytäntöönpanon määräaika
2. Muun EU-velvoitteen (ml. asetukset)
toimeenpano
3. Valtiosopimuksen
voimaan saattaminen
tai kv- velvoitteista
johtuva säädös
4. Kansallisesta sääntelytarpeesta johtuva
säädös

Kiireellinen (annettava
viim.
18.10.)

Hallitusohjelma

Aikataulutus

Ministeriö täyttää, jos
hallituksen toimintasuunnitelman kärkihankkeiden suunnitelmissa
mainitaan kyseinen säädöshanke.
1. Työllisyys ja kilpailukyky
2. Osaaminen ja koulutus
3. Hyvinvointi ja terveys
4. Biotalous ja puhtaat
ratkaisut
5. Digitalisaatio, kokeilut
ja normien purkaminen
6. Reformit

a)Lausunnot
b)Arvio käännökseen ja laintarkastukseen toimittamisen ajankohdasta (pvämäärät),
c)kuthanek-käsittely (arvio sopivasta kokousajankohdasta)

ei

ei

a) tehty
b) tehty
c) ei tarvetta

PeV

PeV ja
PeLrelevantit
pykälät

ei

-

Otsikko

Kuvaus

Vastuutaho
(osasto) ja
yhteystiedot

Antoajankohta
(viikon
tarkkuudella)

Laajuus
1. alle 20
pykälää
2. 20-50
pykälää
3. 51-100
pykälää
4. yli 100
pykälää

TAE-sidonnaisuus
(annettava
17.9.)

Tyyppi

Sivumäärät
a. alle 30
b. 30-100
c. 101250
d. yli 250

HE laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE laiksi eräiden
ympäristöllisten
lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain
muuttamisesta

Lakiin tehdään tarvittavat muutokset
uuden päästökattodirektiiviin kansalliseksi täytäntöön
panemiseksi. Lakiin
lisätään mm. säännökset kansallisista
päästökatoista sekä
niiden toteuttamiseksi laadittavasta kansallisesta
ilmansuojeluohjelmasta.
Esitys sisältää ehdotukset ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta yhden luukun toimintamallilla sekä YVAja lupamenettelyn
yhteensovittamisesta

1. EU-direktiivin täytäntöönpano
a)EU-säädöksen numero ja nimi ja
mahd. lisätiedot
b)EU-direktiivin täytäntöönpanon määräaika
2. Muun EU-velvoitteen (ml. asetukset)
toimeenpano
3. Valtiosopimuksen
voimaan saattaminen
tai kv- velvoitteista
johtuva säädös
4. Kansallisesta sääntelytarpeesta johtuva
säädös

Kiireellinen (annettava
viim.
18.10.)

Hallitusohjelma

Aikataulutus

Ministeriö täyttää, jos
hallituksen toimintasuunnitelman kärkihankkeiden suunnitelmissa
mainitaan kyseinen säädöshanke.
1. Työllisyys ja kilpailukyky
2. Osaaminen ja koulutus
3. Hyvinvointi ja terveys
4. Biotalous ja puhtaat
ratkaisut
5. Digitalisaatio, kokeilut
ja normien purkaminen
6. Reformit

a)Lausunnot
b)Arvio käännökseen ja laintarkastukseen toimittamisen ajankohdasta (pvämäärät),
c)kuthanek-käsittely (arvio sopivasta kokousajankohdasta)

PeV

PeV ja
PeLrelevantit
pykälät

Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi, p.
029 525
0072
Neuvotteleva virkamies Sirpa
Salo-Asikainen, p.
029 525
0077

vko 36

1.
a.

ei

1.
a) 2284/2016/EU
b) 1.7.2018

kyllä

ei

a) helmikuu
b) maaliskuu
c) ei

ei

20, 80
§

YSO/RYMO,
lainsäädäntöneuvos
Sari Rapinoja, sari.rapinoja@ym.fi ,
p. 0295
250 320

vko 41

2
c

ei

4.

ei

kyllä, 5.

a) helmi-maaliskuu 2018
b) elokuu
c) 11.9.

kyllä

6, 7,
8,10, 11,
12, 14,
15.

Otsikko

Kuvaus

Vastuutaho
(osasto) ja
yhteystiedot

Antoajankohta
(viikon
tarkkuudella)

Laajuus
1. alle 20
pykälää
2. 20-50
pykälää
3. 51-100
pykälää
4. yli 100
pykälää

TAE-sidonnaisuus
(annettava
17.9.)

Tyyppi

ei

4.

Sivumäärät
a. alle 30
b. 30-100
c. 101250
d. yli 250

sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HE laeiksi pilaantuneiden
alueiden puhdistamisen tukemisesta ja jätelain 148 §:n
muuttamisesta

Laissa säädettäisiin
alueen pilaantuneisuuden selvittämisen ja pilaantuneen
alueen puhdistamisen tukemisesta
ympäristöministeriölle osoitetuista
määrärahoista. Lain
tarkoituksena olisi
parantaa ympäristön tilaa poistamalla terveydelle
tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa tai
haittaa. Jätelain
muutoslaissa olisi
kyse ehdotetun uuden lain kanssa olevan päällekkäisen
sääntelyn kumoamisesta.

YSO, lainsää- vko 46
däntöneuvos
Erja Werdi,
Erja.Werdi@
ym.fi,
puh. 0295
250 312

1b

1. EU-direktiivin täytäntöönpano
a)EU-säädöksen numero ja nimi ja
mahd. lisätiedot
b)EU-direktiivin täytäntöönpanon määräaika
2. Muun EU-velvoitteen (ml. asetukset)
toimeenpano
3. Valtiosopimuksen
voimaan saattaminen
tai kv- velvoitteista
johtuva säädös
4. Kansallisesta sääntelytarpeesta johtuva
säädös

Kiireellinen (annettava
viim.
18.10.)

Hallitusohjelma

Aikataulutus

Ministeriö täyttää, jos
hallituksen toimintasuunnitelman kärkihankkeiden suunnitelmissa
mainitaan kyseinen säädöshanke.
1. Työllisyys ja kilpailukyky
2. Osaaminen ja koulutus
3. Hyvinvointi ja terveys
4. Biotalous ja puhtaat
ratkaisut
5. Digitalisaatio, kokeilut
ja normien purkaminen
6. Reformit

a)Lausunnot
b)Arvio käännökseen ja laintarkastukseen toimittamisen ajankohdasta (pvämäärät),
c)kuthanek-käsittely (arvio sopivasta kokousajankohdasta)

kyllä, 4.

a)19.6.15.8.2018
b) syyskuu ja
lokakuun alku
c) 23.8.2018

PeV

PeV ja
PeLrelevantit
pykälät

ei

80, 6, 21
ja 22

Otsikko

Kuvaus

Vastuutaho
(osasto) ja
yhteystiedot

Antoajankohta
(viikon
tarkkuudella)

Laajuus
1. alle 20
pykälää
2. 20-50
pykälää
3. 51-100
pykälää
4. yli 100
pykälää

TAE-sidonnaisuus
(annettava
17.9.)

Tyyppi

Sivumäärät
a. alle 30
b. 30-100
c. 101250
d. yli 250

1. EU-direktiivin täytäntöönpano
a)EU-säädöksen numero ja nimi ja
mahd. lisätiedot
b)EU-direktiivin täytäntöönpanon määräaika
2. Muun EU-velvoitteen (ml. asetukset)
toimeenpano
3. Valtiosopimuksen
voimaan saattaminen
tai kv- velvoitteista
johtuva säädös
4. Kansallisesta sääntelytarpeesta johtuva
säädös

Kiireellinen (annettava
viim.
18.10.)

Hallitusohjelma

Aikataulutus

Ministeriö täyttää, jos
hallituksen toimintasuunnitelman kärkihankkeiden suunnitelmissa
mainitaan kyseinen säädöshanke.
1. Työllisyys ja kilpailukyky
2. Osaaminen ja koulutus
3. Hyvinvointi ja terveys
4. Biotalous ja puhtaat
ratkaisut
5. Digitalisaatio, kokeilut
ja normien purkaminen
6. Reformit

a)Lausunnot
b)Arvio käännökseen ja laintarkastukseen toimittamisen ajankohdasta (pvämäärät),
c)kuthanek-käsittely (arvio sopivasta kokousajankohdasta)

PeV

PeV ja
PeLrelevantit
pykälät

HE laiksi öljysuojarahastosta annetun
lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rahastolakiin ympäristövahinkojen torjuntavastuiden siirtämisestä sisäministeriölle (pelastuslain muutos
HE18/2018) johtuvat muutokset

YSO, hallitussihteeri
Merja Huhtala
merja.huhtala@ym.fi,
p.
0295250088

vko 42

1
a

ei

4.

kyllä

ei

a) 20..-31.8.
b) käännökseen 4.9. ja
laintark. vko
38
c)ei tarvetta

ei

-

HE laiksi jätelain
muuttamisesta

Esityksessä täsmennettäisiin kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden
edellytyksiä ja menettelyjä sekä kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteita.
Jätelakiin lisättäisiin säännökset jät-

YSO, hallitussihteeri
Ella Särkkä,
ella.sarkka@
ym.fi, puh.
0295
250 308

vko 46

1
a

ei

4.

ei

ei

a) 26.6.-24.8.
b) 15.10.
c) 23.10.

ei

-

Otsikko

Kuvaus

Vastuutaho
(osasto) ja
yhteystiedot

Antoajankohta
(viikon
tarkkuudella)

Laajuus
1. alle 20
pykälää
2. 20-50
pykälää
3. 51-100
pykälää
4. yli 100
pykälää

TAE-sidonnaisuus
(annettava
17.9.)

Tyyppi

ei

4

Sivumäärät
a. alle 30
b. 30-100
c. 101250
d. yli 250

1. EU-direktiivin täytäntöönpano
a)EU-säädöksen numero ja nimi ja
mahd. lisätiedot
b)EU-direktiivin täytäntöönpanon määräaika
2. Muun EU-velvoitteen (ml. asetukset)
toimeenpano
3. Valtiosopimuksen
voimaan saattaminen
tai kv- velvoitteista
johtuva säädös
4. Kansallisesta sääntelytarpeesta johtuva
säädös

Kiireellinen (annettava
viim.
18.10.)

Hallitusohjelma

Aikataulutus

Ministeriö täyttää, jos
hallituksen toimintasuunnitelman kärkihankkeiden suunnitelmissa
mainitaan kyseinen säädöshanke.
1. Työllisyys ja kilpailukyky
2. Osaaminen ja koulutus
3. Hyvinvointi ja terveys
4. Biotalous ja puhtaat
ratkaisut
5. Digitalisaatio, kokeilut
ja normien purkaminen
6. Reformit

a)Lausunnot
b)Arvio käännökseen ja laintarkastukseen toimittamisen ajankohdasta (pvämäärät),
c)kuthanek-käsittely (arvio sopivasta kokousajankohdasta)

ei

ei

a) 21.6.–31.8.
b) käännös
tehty, laintarkastukseen
10.9.
c) ei tarvetta

PeV

PeV ja
PeLrelevantit
pykälät

ei

-

teiden ja sivuvirtojen tietoalustasta ja
sen käyttämisestä,
alustan ylläpidosta
sekä viranomaisten
alustaa koskevasta
tiedonsaantioikeudesta.
HE laiksi rakennusperinnön
suojelemisesta
annetun lain
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutoksia viranomaisten tehtäviin ja rakennussuojelumenettelyyn. Uutena menettelynä lakiin lisättäisiin poikkeamismahdollisuus.

RYMO, hallitussihteeri
Hanna-Lena
FalleniusTuurihalme,
hannalena.fallenius-tuurihalme@ym.f
i, p. 029 52
50128

vko 42

1
b

Otsikko

Kuvaus

Vastuutaho
(osasto) ja
yhteystiedot

Antoajankohta
(viikon
tarkkuudella)

Laajuus
1. alle 20
pykälää
2. 20-50
pykälää
3. 51-100
pykälää
4. yli 100
pykälää

TAE-sidonnaisuus
(annettava
17.9.)

Tyyppi

ei

4.

Sivumäärät
a. alle 30
b. 30-100
c. 101250
d. yli 250

HE laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain
(1257/2010)
voimassaoloajan pidentämisestä

Määräaikainen laki
päättyy v. 2018 lopussa, jollei voimassaoloa jatketa.
Lausuntojen perusteella laki on edelleen tarpeellinen,
joten ehdotetaan
jatkamista 5 vuodella (ja MRL-kokonaisuudistuksessa
mietitään, voidaanko kumota kokonaan). Voimaantulo ennen vuodenvaihdetta, jotta ei
ehdi kumoutua.

RYMO, lainsäädäntöneuvos
Jaana Junnila,
jaana.junnila@ym.fi,
p. 0295 250
107

vko 37

1
a

1. EU-direktiivin täytäntöönpano
a)EU-säädöksen numero ja nimi ja
mahd. lisätiedot
b)EU-direktiivin täytäntöönpanon määräaika
2. Muun EU-velvoitteen (ml. asetukset)
toimeenpano
3. Valtiosopimuksen
voimaan saattaminen
tai kv- velvoitteista
johtuva säädös
4. Kansallisesta sääntelytarpeesta johtuva
säädös

Kiireellinen (annettava
viim.
18.10.)

Hallitusohjelma

Aikataulutus

Ministeriö täyttää, jos
hallituksen toimintasuunnitelman kärkihankkeiden suunnitelmissa
mainitaan kyseinen säädöshanke.
1. Työllisyys ja kilpailukyky
2. Osaaminen ja koulutus
3. Hyvinvointi ja terveys
4. Biotalous ja puhtaat
ratkaisut
5. Digitalisaatio, kokeilut
ja normien purkaminen
6. Reformit

a)Lausunnot
b)Arvio käännökseen ja laintarkastukseen toimittamisen ajankohdasta (pvämäärät),
c)kuthanek-käsittely (arvio sopivasta kokousajankohdasta)

kyllä

ei

a) 6.6.15.8.2018
b) 22.8.2018
c) 23.8.2018

PeV

PeV ja
PeLrelevantit
pykälät

ei

-

Otsikko

Kuvaus

Vastuutaho
(osasto) ja
yhteystiedot

Antoajankohta
(viikon
tarkkuudella)

Laajuus
1. alle 20
pykälää
2. 20-50
pykälää
3. 51-100
pykälää
4. yli 100
pykälää

TAE-sidonnaisuus
(annettava
17.9.)

Tyyppi

ei

4.

Sivumäärät
a. alle 30
b. 30-100
c. 101250
d. yli 250

HE laeiksi aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä
tapauksissa annetun lain,
vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain ja aravarajoituslain 16
a ja 17 a §:n
muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutoksia valtion tukemien
vuokrataloyhteisöjen tukitoimenpiteitä koskevaan
lainsäädäntöön.
Tarkoituksena on
ennaltaehkäistä tällaisten vuokrataloyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia
ja vähentää valtion
riskejä.

RYMO, Halli- vko 42
tussihteeri
Liisa Meritähti,
liisa.meritahti@ym.fi,
puh. 029 525
0376

1
b

1. EU-direktiivin täytäntöönpano
a)EU-säädöksen numero ja nimi ja
mahd. lisätiedot
b)EU-direktiivin täytäntöönpanon määräaika
2. Muun EU-velvoitteen (ml. asetukset)
toimeenpano
3. Valtiosopimuksen
voimaan saattaminen
tai kv- velvoitteista
johtuva säädös
4. Kansallisesta sääntelytarpeesta johtuva
säädös

Kiireellinen (annettava
viim.
18.10.)

Hallitusohjelma

Aikataulutus

Ministeriö täyttää, jos
hallituksen toimintasuunnitelman kärkihankkeiden suunnitelmissa
mainitaan kyseinen säädöshanke.
1. Työllisyys ja kilpailukyky
2. Osaaminen ja koulutus
3. Hyvinvointi ja terveys
4. Biotalous ja puhtaat
ratkaisut
5. Digitalisaatio, kokeilut
ja normien purkaminen
6. Reformit

a)Lausunnot
b)Arvio käännökseen ja laintarkastukseen toimittamisen ajankohdasta (pvämäärät),
c)kuthanek-käsittely (arvio sopivasta kokousajankohdasta)

kyllä

ei

a) 20.6.-31.8.
b) käännökseen 20.6. ja
laintarkastukseen 7.9.
c) 11.9.

PeV

PeV ja
PeLrelevantit
pykälät

ei

-

