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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 19.02.2021 § 17

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kuusiston (varalla Pirkko Kotila) ja
Aino Tuomisen (varalla Leo Stranius).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kuusiston ja Leo Straniuksen.
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Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2020
Hallitus 19.02.2021 § 18
249/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Sisäinen tarkastaja Johanna Rauma, puh. 050 371 5388
Hallintosäännön 7. luvun 36 § käsittelee ulkoista ja sisäistä valvontaa.
Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
vastaa hallitus. Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa.
Hallintosäännön 47 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävänä on hyvän
johtamis- ja hallintotavan toteutumisen varmistaminen ja arviointi ja
sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden
varmistaminen ja arviointi. Sisäinen tarkastus raportoi arvioinnin tuloksista
hallituksen antamien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä
koskevien ohjeiden mukaisesti.
Sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa, jolla organisaatiossa johtavassa
tai esimiesasemassa olevat henkilöt varmistavat tehtävien asianmukaisen
hoitamisen. Tarkastustyötä ohjaa sisäisen tarkastuksen toimintaohje.
Tarkastukset tehdään toimitusjohtajan vuosittain hyväksymän
tarkastussuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on riippumatonta
tarkastettavista toiminnoista, sillä ei ole toimivaltaa tarkastettavien
toimintojen suhteen eikä sillä ole oikeutta osallistua näiden toimintojen
päätöksentekoon eikä täytäntöönpanoon.
Toimintaohjeen mukaan hallitukselle laaditaan vuosittain
yhteenvetoraportti keskeisimmistä tarkastushavainnoista. Vuoden 2020
tarkastukset toteutettiin hyväksytyn vuosisuunnitelman mukaisesti.
Tarkastustyö toteutettiin HSY:n oman sisäisen tarkastajan toimesta, eikä
ulkopuolisia palveluja hankittu. Tarkastuksista on raportoitu
toimitusjohtajalle, HSY:n johtoryhmälle ja tarkastuskohteille.
Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2020 on jaettu hallituksen
varsinaisille jäsenille.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta
2020.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2020 (Ei julkinen,
JulkL 24.1 § 15k)
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Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2021
Hallitus 19.02.2021 § 19
247/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Sisäinen tarkastaja Johanna Rauma, puh. 050 371 5388
Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäisen tarkastuksen on
laadittava vuosikohtainen tarkastussuunnitelma, jonka toimitusjohtaja
vahvistaa.
Tässä tarkastussuunnitelmassa on otettu huomioon olennaisuus,
ajankohtaisuus, tarkastuskohteissa tunnistetut riskit ja alustavat riskitasot
sekä ylimmän johdon esittämät näkökohdat. Tarkastustyössä noudatetaan
suunnitelmaa, mutta siitä voidaan kuitenkin poiketa esille nousseiden
asioiden niin edellyttäessä. Suunnitelmaan voidaan myös tehdä
tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia. Sisäinen tarkastus voi suorittaa
myös erillisiä toimeksiantoja, jotka eivät sisälly suunnitelmaan.
Tarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että organisaation toiminta on
tavoitteiden, päämäärien ja toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja
määräysten mukaista. Sisäinen tarkastus tukee toiminnan taloudellisuutta
ja tuloksellisuutta sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistä.
Kuluvana vuonna sisäisen tarkastuksen tarkastustoiminnan teemana ja
painopistealueina ovat henkilöstöhallinto, sopimushallinta ja
myyntilaskutus.
Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2021 on jaettu
hallituksen varsinaisille jäsenille.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman
vuodelle 2021.

Käsittely

Keskustelun aikana hallituksen jäsen Tarmo Parviainen ehdotti, että
tarkastussuunnitelmaan lisättäisiin suorahankintojen tarkastelu. Lisäksi
puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola ehdotti, että tarkastussuunnitelmaan
lisättäisiin taksojen ja investointien prosessien tarkastelu. Esittelijä ehdotti,
että tarkastussuunnitelmasta jätettäisiin lisäysten vuoksi pois sopimuksiin
liittyvien vastuiden tarkastelu. Hallitus oli ehdotetuista muutoksista
yksimielinen.

Päätös

Hallitus päättää merkitä tiedoksi muutetun sisäisen tarkastuksen
tarkastussuunnitelman vuodelle 2021.

Liitteet
- Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2021
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Monetra-konsernin alueyhtiön osakkeiden merkitseminen
Hallitus 22.01.2021 § 5
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen, puh. 050 442 6222
HSY:ssä käytössä oleva, CGI:n tuottama palkanlaskentajärjestelmä eHijat
tulee elinkaarensa päähän v. 2021 aikana. CGI on ajanut alas hankkeen,
jonka oli tarkoitus tuottaa eHijatin korvaava, uusi palkanlaskentajärjestelmä
Hijat2. Nykyisen eHijatin ja uuden Hijat2-järjestelmän käyttäjiä olisivat
olleet HSY:n lisäksi Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen.
HSY:n omaan käyttöön hankittavan uuden palkanlaskentajärjestelmän ja
itse tuotetun palkanlaskennan vaihtoehtona lähdettiin selvittämään
mahdollisuutta palkanlaskentapalveluiden hankkimisesta jatkossa
ulkoisena palveluna.
Selvityksen tuloksena on päädytty siihen, että palkanlaskentapalvelut
hankittaisiin jatkossa palvelusopimuksella kuntaomisteisesta in-house
yhtiöstä. Kuntaomisteinen in-house-yhtiö on erikoistunut nimenomaan
kuntaorganisaatioiden tukipalvelujen tuottamiseen.
Palveluiden hankinta in house-yhtiöltä edellyttää yhtiön osakkeiden
hankintaa eli HSY on yhtiön omistaja.
HSY:n hallintosäännön 8 §:n 16. kohdan mukaan hallitus päättää
osakkeiden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta.
Hallintosäännön 76 §:n mukaan yhtymäkokouksen ja hallituksen päätöksiin
perustuvat asiakirjat allekirjoittaa toimitusjohtaja tai hänen valtuuttama
viranhaltija. Mahdollisen osakkeiden merkintäsitoumuksen allekirjoittaisi
siis toimitusjohtaja tai hänen valtuuttama viranhaltija.
Osakemerkinnän jälkeen solmitaan osakassopimus. Tämän jälkeen HSY
voi hyödyntää In house-yhtiön palveluja. Käytettävistä palveluista
solmitaan erillinen palvelusopimus. Tässä vaiheessa palveluosto koskee
palkanlaskentapalvelua. Palvelusopimukseen ei sisälly henkilösiirtoja
HSY:stä palveluntuottajalle.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. että Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä voi liittyä in
house-yhtiön osakkaaksi merkitsemällä yhtiön osakkeita, korkeintaan
yhteensä 6000 euron arvosta,
b. valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään mahdollisten
palkanlaskentapalvelujen ostamisesta in house-yhtiöltä.

Käsittely

Keskustelun aikana hallituksen jäsen Tarmo Parviainen ehdotti hallituksen
jäsen Anders Portinin ja Pirkko Kotilan kannattamana, että asia
palautetaan takaisin valmisteluun ja käsittelyä jatketaan seuraavassa
kokouksessa. Palautusehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. Käsittelyä
jatketaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Hallitus 19.02.2021 § 20
90/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen, puh. 050 442 6222

Asian tausta

HSY:ssä käytössä oleva, CGI:n tuottama palkanlaskentajärjestelmä eHijat
tulee elinkaarensa päähän vuoden 2021 aikana. CGI on ajanut alas
hankkeen, jonka oli tarkoitus tuottaa eHijatin korvaava, uusi
palkanlaskentajärjestelmä Hijat2. Nykyisen eHijatin ja uuden Hijat2järjestelmän käyttäjiä olisivat olleet HSY:n lisäksi Helsinki, Vantaa, Espoo
ja Kauniainen. Kaikki joutuvat hankkimaan korvaavan järjestelmän tai
palvelun.
HSY:n omaan käyttöön hankittavan uuden palkanlaskentajärjestelmän ja
itse tuotetun palkanlaskennan vaihtoehtona lähdettiin selvittämään
mahdollisuutta palkanlaskentapalveluiden hankkimisesta jatkossa
ulkoisena palveluna.

Perustelut ulkoiseen palkanlaskentaan siirtymiselle
Palkanlaskennan siirtämisen palveluntarjoajalle myötä HSY haluaa
ensisijaisesti vapauttaa resursseja, jotka voidaan kohdentaa lisäarvoa
tuottaviin sisäisiin HR-palveluihin, kuten tukemaan erityisesti esihenkilöitä
käytännön asioissa.
Kustannuksiltaan uuden, oman järjestelmän ylläpito sekä palkanlaskijoiden
henkilöstökulut verrattuna ulkoistetun palvelun kustannuksiin ovat
vuositasolla samaa luokkaa. Palkanlaskennan toimintamallimuutoksella ei
tavoitella varsinaisesti kustannussäästöjä, vaan ennen kaikkea tukea
uudentyyppisen HR-toimintamallin mukaiseen työskentelyyn, jonka
tavoitteeksi on määritelty ”HR-palvelut toiminnan ja kehityksen
mahdollistajana ja lisäarvon tuottajana”.
Nykyisen palkkatiimin resurssointi on tällä hetkellä mm. eläköitymisestä
johtuen alimitoitettu ja vajetta on paikattu vuokratyövoimalla. Mikäli omaa
palkanlaskentaa jatkettaisiin, tarvittaisiin kahden uuden palkkasihteerin
rekrytointi.
Palkanlaskennan toteuttaminen palvelumallilla varmistaa riittävät resurssit
kriittiseen osaamiseen kaikissa tilanteissa. Palvelumallin myötä HSY
välttyy myös vaativalta järjestelmähankkeelta.
Kolme vakituista palkkasihteeriä jatkavat HSY:n työntekijöinä muokatuissa,
muissa henkilöstöhallinnon tai osaamistaan vastaavissa tehtävissä.
Kyseessä ei siis ole liikkeen luovutus eikä ketään irtisanota. YT-neuvottelut
on käyty joulukuussa 2020.

Palvelun hankkiminen sidosryhmähankintana
HSY on käynyt keskusteluja kahden kuntaorganisaatioiden tukipalvelujen
tuottamiseen erikoistuneen yhtiön kanssa: Monetra Oy ja Sarastia Oy ovat
jo nykyisin toimivia kuntaomisteisia yhtiöitä, jotka tarjoavat omistajilleen
mm. talous- ja henkilöstöpalveluita. Palveluiden käytön edellytyksenä on
HSY:n liittyminen yhtiön osakkaaksi.
Helsinki, Espoo ja HSL ovat vuonna 2020 hankkineet Sarastian
osakkuuden. Helsinki ja Espoo ovat tehneet hankintapäätöksen eHijatin
korvaamisesta Sarastian järjestelmällä. HSL teki viime syksynä päätöksen
Sarastian osakkeiden hankinnasta talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen
hankkimiseksi.
Keskustelujen tuloksena on päädytty Monetra Oy:n tarjoamaan
palvelukokonaisuuteen. Sarastia Oy ei voi luvata toteutusta HSY:n
palkanlaskennan käyttöönoton kokonaisuudesta ennen vuotta 2023
resurssivajeen vuoksi.
Monetra toimii omistajiensa erityisalojen hankintalain 25 §:n mukaisena
sidosyksikkönä, jolloin yhtiöltä tehtyyn hankintaan ei sovelleta erityisalojen
hankintalakia. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeita voivat hankkia
ainoastaan hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat
hankintayksiköt. Osakkuuden myötä HSY voi hyödyntää kaikkia edellä
mainittuja Monetran tarjoamia palveluita tai yhteishankintasopimuksia
ilman kilpailutusta.
Monetra on kuntaomisteinen voittoa tavoittelematon konserni, joka tuottaa
palveluratkaisuja kuntien tukipalveluihin. Osakkaat ovat kuntia ja muita
kunnallisia organisaatioita.
Monetran ovat perustaneet Oulun, Tampereen, Kuopion ja Jyväskylän
kaupungit sekä neljä sairaanhoitopiiriä. Monetran peruspalveluita ovat
talous- ja henkilöstöhallinto, joita Monetra-konsernin alueyhtiöt tuottavat
asiakkailleen. Monetra on auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen sekä
Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Henkilöstöprosessiin kuuluvat
palkanlaskentapalvelut ja palkkioiden maksatus, palkkakirjanpito, eläke-,
palvelussuhde- ja sopimusneuvontapalvelut. Molempiin prosesseihin
sisältyvät lisäksi koulutus- ja järjestelmien pääkäyttäjäpalvelut.
Monetra alueyhtiöt toimivat julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n mukaisena
sidosyksikkönä omistajilleen.
Liitteenä 1 Monetran esittely.
Osakassopimus ja liittymissopimus
Yhtiön osakkaat ovat solmineet osakassopimuksen, johon myös uusien
osakkaiden on liityttävä. Sopimuksessa sovitaan yhtiön hallinnosta ja
omistajien välisestä suhteista sekä toiminnan suuntaviivoista konsernin
liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.
Sopimuksessa on säännöksiä yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta.
Yhtiön hallituksessa on viidestä kahdeksaan varsinaista jäsentä.
Osakassopimuksen mukaan yhtiössä on yhtiökokouksen ja hallituksen
lisäksi kaikista osakkaista koostuva neuvottelukunta, jolla on oikeus
vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin.
Sopimuksessa on myös määräyksiä uusien osakkeenomistajien
liittymisestä yhtiöön sekä säädetty osakkaiden ensisijaisesta ja yhtiön
toissijaisesta oikeudesta ostaa osakkeita luovuttavalta osakkaalta.

Omistajanohjaus tapahtuu keskitetysti emoyhtiöstä, Monetra-konsernin
strategian linjausten mukaisesti.
Lisäksi sopimuksessa on määräykset yhtiön sidosyksikkö -aseman
varmistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa ainoastaan vähäisissä määrin muuta
kuin pääasialliseen toimintaansa kuuluvaa toimintaa hankintayksikön
kanssa. Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa ainoastaan sellaisia
oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköä koskevia
säännöksiä.
Pienosakas, kuten HSY, liittyy osakassopimukseen liittymissopimuksella.
Muille kuin pääomistajille (Monetra Oy, Tampereen kaupunki ja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) omistuspiirissä oleville
omistajille on yksi yhteinen hallituspaikka, josta omistajat keskenään
sopivat.
Liitteenä 2 esimerkki Monetra Oulu Oy:n osakassopimuksesta sekä
liitteenä 3 liittymissopimuksesta osakassopimukseen.

Osakemerkintä
Palveluiden hankinta on tarkoitus toteuttaa sidosryhmähankintana, joka
edellyttää Monetra -konsernin osakkeiden hankintaa.
HSY:n hallintosäännön 6 §:n 16. kohdan mukaan hallitus päättää
osakkeiden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta. Hallintosäännön 76
§:n mukaan yhtymäkokouksen ja hallituksen päätöksiin perustuvat
asiakirjat allekirjoittaa toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija.
Mahdollisen osakkeiden merkintäsitoumuksen allekirjoittaisi siis
toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija.
Osakkeiden merkintä tapahtuu allekirjoittamalla merkintälista sähköisesti.
Osakemerkinnän rinnalla solmitaan osakassopimus. Osakkeisiin liittyvät
osakkeenomistajien oikeudet alkavat kunkin merkitsijän osalta, kun
merkityt osakkeet on täysin maksettu, minkä jälkeen HSY voi hyödyntää
Monetra -konsernin palveluja. Käytettävistä palveluista solmitaan erillinen
palvelusopimus. Tässä vaiheessa palveluiden osto koskee
palkanlaskentapalvelua. Palvelusopimukseen ei sisälly henkilösiirtoja
HSY:stä palveluntuottajalle. Osakasmerkintä taikka osakassopimus ei
velvoita HSY:tä ostamaan palveluita yhtiöltä.
Käsittely

Hallituksen jäsen Kari Kuusisto esitti vastaehdotuksen, että esittelijän
pohjaehdotus hylätään. Ehdotus ei saanut hallituksessa kannatusta.
Kuusisto esitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa: ”en pidä ehdotettua
InHouse-järjestelyä todellisena”.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. että Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä voi liittyä
Monetra-konsernin alueyhtiön osakkaaksi merkitsemällä yhden yhtiön
osakkeen, joka on arvoltaan korkeintaan 720 euroa,
b. valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään mahdollisten
palkanlaskentapalvelujen ostamisesta Monetra-konsernin alueyhtiöltä.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Monetran esittely
- Liite 2 Monetra Oulu Oy osakassopimus
- Liite 3 Malli liittymissopimuksesta
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Espoon kunnallistekniikan suunnittelun puitesopimus 2021-2024, vesihuollon
suunnittelupalveluiden hankinta
Hallitus 19.02.2021 § 21
289/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 09 1561 3002
Osastonjohtaja Jyrki Kaija, puh. 09 1561 2236
Aluepäällikkö Taina Ylä-Mella, puh. 09 1561 2230

Yleistä

Hankinta koskee Espoon katujen suunnitteluun liittyvien
vesihuoltosuunnittelupalveluiden tilaamista valituilta konsulteilta v. 20212024. Hankinta on kilpailutettu Espoon kaupunkitekniikan keskuksen
toimesta hankintarenkaana, jossa mukana ovat olleet Espoon
kaupunkitekniikan keskus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (osa-alue
A), Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sekä Länsimetro Oy. Espoon
kaupungin teknisen toimen johtaja on 15.1.2021 (1§/2021, 5385/2020)
päättänyt valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan ja katupäällikön
allekirjoittamaan puitesopimukset valittujen puitesopimuskonsulttien
kanssa.
Selvitys tarjouspyyntömenettelystä, saaduista tarjouksista sekä ehdotus
perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille jaetun esityslistan liitteenä.
Hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti
kokonaistaloudellisuus. Puitesopimuskonsultti valitaan hankekohtaisen
toimeksiannon suorittajaksi ensisijaisesti tarjousvertailun yhteispisteiden
määrittelemässä etuisuusjärjestyksessä, mutta myös minikilpailutus on
mahdollinen.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen laadittavalla
sopimuksella.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää
a. tehdä puitesopimukset vuosiksi 2021-2024 seuraavien
kokonaistaloudellisesti parhaimmat tarjoukset antaneiden konsulttien
kanssa:
Osa-alue A Kunnallistekninen suunnittelu:
Ramboll Finland Oy
FINNMAP Infra Oy
Destia Oy
A-Insinöörit Civil Oy
Sitowise Oy
Afry Finland Oy
WSP Finland Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Puitesopimusjärjestelyn perusteella tilattavien suunnittelutoimeksiantojen
kokonaisarvon on sopimuskaudella 2021 – 2024 ollessa yhteensä
enintään 7,2 milj. euroa (alv 0 %),
b. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintaan
liittyvät sopimukset, sekä
c. oikeuttaa vesihuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisesta
kattohinnan ylityksestä.
Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Selvitys hankinnasta
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Määräaika 8.3.2021

Ympäristöministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö pyytävät lausuntoa
valtioneuvoston periaatepäätöksestä Kiertotalouden edistämiseksi.
Lausuntoaineistot ovat saatavilla osoitteessa lausuntopalvelu.fi

Taustaa

Hallitusohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti,
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” todetaan, että
hallituskaudella toteutetaan poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden
edistämisohjelma mittareineen. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet,
määritellään toimenpiteet ja varataan tarvittavat resurssit kiertotalouden
edistämiseksi Suomessa. Ohjelmaehdotuksen suositusten ja ehdotusten
pohjalta on valmisteltu luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi, jossa
linjataan keskeiset tavoitteet sekä eri ministeriöiden ja hallinnonalojen
toimet ohjelman kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
Luonnos viimeistellään lausuntokierroksella saatavan palautteen pohjalta
ja siitä annetaan valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021.
Periaatepäätösehdotus pohjautuu visioon, jonka mukaan hiilineutraali
kiertotalousyhteiskunta on Suomen talouden perusta vuonna 2035.
Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö pyytävät lausuntoa
valtioneuvoston periaatepäätöksestä Kiertotalouden edistämiseksi.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää antaa Ympäristöministeriölle sekä Työ- ja
elinkeinoministeriölle seuraavan lausunnon valtioneuvoston
periaatepäätöksestä kiertotalouden edistämiseksi:

Johdanto, lähtökohdat ja tavoitteet
HSY kiittää, että valtioneuvoston periaatepäätöksessä kiertotalouden
strategisesta ohjelmasta ja sitä edeltäneessä ehdotuksessa kiertotalouden
strategiseksi ohjelmaksi on selkeästi ja laaja-alaisesti esitetty kiertotalous
ilmiönä, sekä sen mahdollisuudet ratkaista luonnonvarojen kestämätön
kulutus nykyisen lineaarisen talousjärjestelmämme perustana. Kiitettävää
myös on, että on tunnistettu tarve systeemiselle muutokselle, jonka
toimenpanemiseen tarvitaan niin yhteiskunnan interventiota kuin yritysten
ja yksilöiden kontribuutiota. Myös kiertotalouden edistymisen pullonkaulat
(asenteet, osaajapula, investoinnin vakiintuneisiin toimintamalleihin, suuri
kynnys uusien liiketoimintamallien käyttöönottoon, hintojen heikko
ohjausvaikutus) on perusteellisesti tunnistettu.
Järjestelmätason muutoksen tarve on huomattu jo pitkään esimerkiksi
jätehuollossa, jossa on jo pitkän aikaa tehty toimenpiteitä jätteiden

materiaalikierrätyksen laajentamiseksi. HSY:n strategisena tavoitteena on
nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysaste 60 %:iin vuoteen 2025 mennessä.
Pelkkä kierrättäminen ja lajittelutehokkuuden nosto ei kuitenkaan yksinään
riitä, vaan keskeistä olisi saada aikaan järjestelmätason muutos, alkaen
tuotekehityksestä ja päättyen jäteperäisten uusiomateriaalien käyttöön
lopullisissa tuotteissa. Vaikka lajittelutehokkuus saadaan eri toimenpiteillä
nousemaan ja kerätyn materiaalin laatu riittävän hyväksi, tarvitaan myös
markkinat, joilla on kysyntää uusiomateriaaleille. Muutos vaatii kaikkien
toimijoiden laajaa yhteistyötä sekä tukea lainsäädännöstä.
HSY:n mielestä ohjelman visio ja tavoitteet ovat oikeansuuntaisia ja
toivottavia. Erityisen kiitettävää on, että tavoitteet ovat määräarvoisia ja
mitattavia. Tavoitteiden tarkempi tarkastelu herättää kuitenkin epäilyn,
päästäänkö niiden toteutuessa vielä visioon asti.
Erityisesti tavoite materiaalien kiertotalousasteen (CMU)
kaksinkertaistumisesta vuoteen 2035 mennessä vaikuttaa
kunnianhimottomalta. Taustamateriaalien mukaan Suomen CMU oli
vuonna 2018 vain 7 %, EU:n keskiarvon olleessa 11 %.
Siten CMU:ta koskevaa tavoite voisi olla korkeampikin. Yhdeksi
tavoitteeksi voisi myös harkita, että
keskivertosuomalaisen luonnonvarojen kulutus ei ylittäisi maapallon
kantokyvyn rajaa. Tavoitteiden etenemisen tarkistaminen ohjelmakauden
aikana on suotavaa.
Kiertotalouden taloudelliset kannusteet tärkeitä
Ohjelman toimenpideaika on verrattain lyhyt (20212035) ja tuloksiin pääseminen edellyttää
useiden konkreettisten toimenpiteiden toimeenpanoa jo ohjelmakauden
aikana. Tästä syystä HSY näkee, että esimerkiksi
taloudellisten ohjauskeinojen (kuten esimerkiksi
luonnonvaravero) edellytysten selvittäminen olisi tehtävä mahdollisimman
nopeasti heti ohjelmakauden alussa ja sitouduttava myös niiden
toimeenpanemiseen välittömästi selvitystyön jälkeen. Oikein valitut
taloudelliset ohjauskeinot ovat ehdottoman tarpeellinen keino
systeemitason muutoksen aikaansaamisessa.
HSY kuitenkin huomauttaa, että jäteverotus ei välttämättä ole tehokas
ohjauskeino. Jäteveron laajentamista kaikkiin kaatopaikalle toimitettaviin
jätteisiin (kuten esimerkiksi jäte, jolle ei ole loppusijoitusta korvaavaa
teknistä hyödyntämis- tai käsittelyvaihtoehtoa), ei voi pitää erityisen
tehokkaana ohjauskeinona. Vaikka jäteveron veropohjaa laajennettaisiin
edellä kuvatulla tavalla, olisi sen piirissä edelleen erittäin pieni jätemäärä.
Lisäksi vaarallisen jätteen kaatopaikalle sijoittamisen verotus saattaisi
johtaa riskiin siitä, että vaarallinen jäte ei päätyisi asianmukaiseen
loppusijoitukseen lainkaan. Jätteenpolton veron osalta tuore
valtioneuvoston selvitys (Jätteenpolton kiertotalous- ja ilmastovaikutuksiin
vaikuttaminen eri ohjauskeinoin 27.1.2021) osoittaa, että nykyiseen
päästöoikeuden hintaan tai nykyiseen energiaverotukseen verrannolliseen
verotasoon perustuva kiinteä painoperusteinen jätteenpolton vero ei tuo
merkittäviä kierrätys- tai ilmastohyötyjä. Selvityksen mukaan kierrätys- ja
ilmastotavoitteita voidaan edistää tehokkaammin muilla
syntypaikkalajitteluun kohdistuvilla toimenpiteillä, edellyttäen että koko
jätearvoketju osallistuisi siihen mahdollisimman laajasti. Selvityksen
mukaan jätearvoketjun ohjuskeinojen vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi,
mikäli lajittelulle ja lajitellun jätteen hyödyntämiselle ei ole riittäviä
edellytyksiä.
HSY myös huomauttaa, että kiertotaloutta vahvistavaa rahoitusta olisi
ohjattava TKI- ja ekosysteemitoiminnan sekä demonstraatio- ja

laitosinvestointien lisäksi myös murrokseen, jossa perinteisiä
liiketoimintamalleja muutetaan yli sektorirajojen kiertotalouden mallin
mukaisiksi (kuten “tuote palveluna” -konsepteiksi).
Yrityksiä tuettava liiketoimintamallien muuttamisessa ja kuluttajia
“tuupattava” kestävään kuluttamiseen
Taustoittavassa tekstissä kerrotaan,
että kiertotalousmarkkinoiden vahvistumista voidaan edistää muun muassa
sopivalla ohjauskeinojen yhdistelmällä, kuten kiertotaloutta tukevalla
tuotesuunnittelulla, taloudellisilla kannustimilla sekä kiertotaloushankkeisiin
liittyvän viranomaisyhteistyön kehittämisellä. EU:n kiertotaloutta tukevan
lainsäädännön ja tuotepolitiikan ohjauskeinojen
kehittämisessä olisi erikseen hyvä huomioida
keinoja myös uudenlaisten liiketoimintamallien (esim. “tuote
palveluna”) suunnitteluun ja tukemiseen niihin siirtymisessä.
Kuluttajamarkkinoiden vahvistamiskeinoiksi tekstissä mainitaan ainoastaan
kiertotalouspalvelujen houkuttelevuuden parantaminen ja kansalaisten
tietoisuuden kasvattaminen. Kuluttajien aktivointiin ja “tuuppaukseen” HSY
jäi kaipaamaan hieman enemmän konkreettisia
toimenpiteitä. Ehdotuksessa kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi
tunnistetaan, että kulutustuotteiden tuotannosta aiheutuvat haitalliset
ympäristövaikutukset ja kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt ovat
kasvussa. Pääkaupunkiseudulle valmistellaan parhaillaan Kestävän
kaupunkielämän ohjelmaa, jolla on tarkoitus puuttua näihin välillisiin
vaikutuksiin ja päästöihin. Ohjelmassa esitetään seudun toimijoille ja myös
kuluttajille suunnattuja kiertotaloustoimenpiteitä ja se toteuttaa
periaatepäätöksen toimenpidettä kansalaisten avustamiseksi
kiertotalouspalvelujen äärelle. Kunnat ja alueet tarvitsevat tässä työssä
tukea.
Uusiomateriaalien käyttöön tulee kannustaa nykyistä laajemmin
HSY pitää kierrätysmateriaalien markkinoiden vahvistumisen
edistämistä erittäin tärkeänä toimenpiteenä myös kierrätystavoitteiden
saavuttamisen näkökulmasta. Kuten taustapapereissakin on mainittu,
neitseellisten materiaalien liian halpa hinta (ja ympäristölle aiheutuvien
haittojen puuttuminen markkinahinnoista) suhteessa kierrätetyn
materiaalien hintaan on merkittävä kierrätysmarkkinoiden kasvua estävä
tekijä. Edellytysten selvittämisen lisäksi olisi
myös sitouduttava ottamaan parhaimmat toimenpiteet käyttöön.
Jätemateriaalien nykyistä merkittävästi laajempi käyttö tulee ottaa
huomioon kaikessa säädösvalmistelussa. Mahdollistavaan ja kannusteita
sisältävään säädöskokonaisuuteen tulee panostaa. Esimerkiksi soraveron
/ maa-ainesveron tilalle voisi harkita mallia, jossa kannustetaan eri keinoin
käyttämään jäteperäisiä materiaaleja korvaamassa neitseellisten maaainesten käyttöä. Tulisi panostaa jäteperäisten materiaalien EOWsääntelyyn, mikä edistäisi tällaisten materiaalien käyttöä (esim.
betonimurskeen EOW.) Myös jätemateriaalien tuotteistamiseen tulisi
panostaa. Jäteperäisen materiaalin hyödyntämiselle vaikuttaa tällä hetkellä
olevan pääosin tiukempia velvoitteita kuin neitseelliselle materiaalille /
tuotteille. Säädöksissä tulisi hakea tasapaino ihmisten ja ympäristön
suojelussa ja toisaalta jäteperäisten materiaalien käytön
lisäämisessä. Erityisesti rakentamisessa myös rakennusosien
uudelleenkäyttöä sellaisenaan tulisi helpottaa, jo ennen kuin osat päätyvät
jätteeksi. Tässä oleellista olisi toimintatapojen ja

ohjeistuksen kehittäminen kelpoisuuden osoittamiseen, jotta osia
voitaisiin helpommin käyttää uudelleen, ilman raskasta teknistä arviointia.
Vapaaehtoisuuteen perustuvan luonnonvarojen käytön kansallisen
sopimuksen solmiminen on oikeansuuntainen avaus sitoumusten
lisäämiseksi luonnonvarojen käytön vähentämiseksi, uusiomateriaalien
käytön lisäämiseksi sekä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan
edistämiseksi. On hyvä, että sen tueksi laaditaan skenaarioita Suomen
materiaalijalanjäljen vaikutuksista ympäristöön ja
talouteen. Epäilys pelkästään vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen
vaikuttavuuden riittävyydestä on kuitenkin kohtalainen ja siksi olisi
vähintään syytä harkita kannustimia sopimuksen houkuttelevuuden
parantamiseksi. HSY:n näkemyksen mukaan luonnonvarojen
käyttöä säätelevä lainsäädäntö voisi olla nykyistä vahvempaa.
Kuntatason päätökset soranotosta ja louhinnasta tulisi
poistaa ja kaivoslaki kokonaisuudessaan uudistaa. Tällä
vastattaisiin haasteeseen, joka
syntyy mm. akkuteollisuuden kasvavasta mineraalitarpeesta.
Kiertotaloustiedon saatavuushaasteisiin löydettävä ratkaisuja myös
aluetasolla
Kiertotaloutta tukevien digitaalisten ratkaisujen edistäminen on erittäin
tärkeä ja hyödyllinen toimenpide. Datan saatavuus ja käytettävyys
on edellytys kiertotalouden indikaattorien kehittämisessä. HSY pyytää
huomioimaan, että dataa ja esimerkiksi niistä johdettavia kiertotalouden
indikaattoreita tarvitaan myös alueellisella tasolla, sillä monet kiertotaloutta
edistävät päätökset ja ratkaisut tehdään kaupungeissa tai
aluetasolla. HSY huomauttaa, että erityisesti jätteiden osalta erilaisten
tietokantojen kehittyminen on keskeisen tärkeää, jotta voidaan saada
mahdollisimman ajantasaista tietoa jätemäärien kehittymisestä sekä
kierrätyksen tehostumisesta päätöksenteon tueksi. Tietokantojen
kehittymisen myötä saataneen mahdollisimman pitkälle automatisoitua
tietojen kulkeutuminen, jotta voidaan minimoida raportoinnit ja tietojen
syöttämiset erilaisiin, toisistaan erillään oleviin tietokantoihin.
HSY:n kokemuksen mukaan alueellisten jätetietojen saatavuus on
osoittautunut haasteelliseksi ja siksi HSY jäi kaipaamaan konkretiaa,
miten datan keräämiseen ja avaamiseen liittyvät
haasteet ylipäätään ratkaistaan. On oletettavaa, että haasteet tietojen
saatavuudesta eivät koske pelkästään jätetietoja, vaan myös muita
kiertotalouden mittaamisen kannalta oleellisia
tietoja. Monet oleelliset alueellisen tason tiedot pidetään tällä
hetkellä suljettuina, koska niiden kuratointi aluetasolle on liian työlästä tai
niiden katsotaan olevan liikesalaisuuksia. Olisi siis
kehiteltävä sellaisia tiedonkeräyskäytänteitä ja/tai -velvoitteita, joihin sekä
tiedon omistaja että hyödyntäjä voivat olla tyytyväisiä. Lisäksi edellä
mainituista syistä on varmistettava, että tietojen keräämiseen ja
avaamiseen on käytettävissä vaadittavat resurssit ja ohjauskeinot.
Lisäksi HSY ehdottaa, että ohjelmaehdotuksessa
mainittu toimenpide “kehitämme rakennetun ympäristön digitaalista
jalanjälkeä ja tiedonhallintaa tukemaan ympäristövaikutusten
vähentämistä” nostettaisiin periaatepäätökseen vielä erillisenä esiin, sillä
nämä tietotarpeet ovat avainasemassa
mm. rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöpotentiaalin ja
kierrätyspotentiaalin vahvistamiseksi.
Kiertotalousulkopolitiikkaan panostaminen tärkeää

Toimenpide “Edistämme globaalia siirtymää kiertotalouteen” on erittäin
tärkeä. Suomen on kaikin tavoin hyödynnettävä mainettaan
edistyksellisenä pohjoismaana ja pyrittävä vaikuttamaan kiertotalouden
toimeenpanoon niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa.
Seurantaindikaattoreita päivitettävä tarvittaessa
Kuten liitteen ohjelmaehdotuksessakin mainitaan, kiertotaloudelle ei ole
vielä kehitetty hyviä, kokonaisvaltaisia mittareita. Erityisesti tulisi
pyrkiä kehittämään mittareita uusiutumattomien, niukkojen ja
ympäristövaikutuksiltaan haitallisten resurssien käyttöön. Lisäksi HSY
huomauttaa, että “Rakennusjätteiden määrä ja kierrätysaste” on liian
kapea indikaattori mittamaan esimerkiksi ohjelman
kuvassa 8 esitettyjä rakentamisen kiertotalouden näkökulmia.
Vähintäänkin olisi hyvä lisätä
purkujätteet tähän mukaan. Ehdotetaan indikaattoriksi kierrätettyjen ja
uudelleenkäytettyjen materiaalien osuutta rakennusmateriaaleista.
HSY kuitenkin pitää hyvänä, että ohjelman seurannan tueksi on valittu
yhdeksän indikaattoria, jotka tällä hetkellä voidaan tuottaa. Kuten mainittu,
kehitystyö indikaattorien parissa on kuitenkin vilkasta, joten
indikaattoripalettia on hyvä säännöllisin väliajoin tarkistaa ja tarvittaessa
täydentää.
Käsittely

Hallituksen jäsen Anders Portin ehdotti hallituksen jäsen Johanna Krabben
kannattamana, että kappaleesta Kiertotalouden taloudelliset kannusteet
tärkeitä poistetaan suluissa olevat sanat ”(kuten esimerkiksi
luonnonvaravero)” sekä ”ja sitouduttava myös niiden
toimeenpanemiseen välittömästi selvitystyön jälkeen” ja kappaleeseen
Uusiomateriaalien käyttöön tulee kannustaa nykyistä laajemmin
lisätään sanan ”luonnonvarojen” eteen sana ”uusiutumattomien”
virkkeessä ”HSY:n näkemyksen mukaan luonnonvarojen
käyttöä säätelevä lainsäädäntö voisi olla nykyistä vahvempaa”. Hallitus ja
esittelijä olivat ehdotetuista muutoksista yksimielisiä.

Päätös

Hallitus päätti antaa Työ- ja elinkeinoministeriölle seuraavan lausunnon
valtioneuvoston periaatepäätöksestä kiertotalouden edistämiseksi:
Johdanto, lähtökohdat ja tavoitteet
HSY kiittää, että valtioneuvoston periaatepäätöksessä kiertotalouden
strategisesta ohjelmasta ja sitä edeltäneessä ehdotuksessa kiertotalouden
strategiseksi ohjelmaksi on selkeästi ja laaja-alaisesti esitetty kiertotalous
ilmiönä, sekä sen mahdollisuudet ratkaista luonnonvarojen kestämätön
kulutus nykyisen lineaarisen talousjärjestelmämme perustana. Kiitettävää
myös on, että on tunnistettu tarve systeemiselle muutokselle, jonka
toimenpanemiseen tarvitaan niin yhteiskunnan interventiota kuin yritysten
ja yksilöiden kontribuutiota. Myös kiertotalouden edistymisen pullonkaulat
(asenteet, osaajapula, investoinnin vakiintuneisiin toimintamalleihin, suuri
kynnys uusien liiketoimintamallien käyttöönottoon, hintojen heikko
ohjausvaikutus) on perusteellisesti tunnistettu.
Järjestelmätason muutoksen tarve on huomattu jo pitkään esimerkiksi
jätehuollossa, jossa on jo pitkän aikaa tehty toimenpiteitä jätteiden
materiaalikierrätyksen laajentamiseksi. HSY:n strategisena tavoitteena on
nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysaste 60 %:iin vuoteen 2025 mennessä.
Pelkkä kierrättäminen ja lajittelutehokkuuden nosto ei kuitenkaan yksinään
riitä, vaan keskeistä olisi saada aikaan järjestelmätason muutos, alkaen

tuotekehityksestä ja päättyen jäteperäisten uusiomateriaalien käyttöön
lopullisissa tuotteissa. Vaikka lajittelutehokkuus saadaan eri toimenpiteillä
nousemaan ja kerätyn materiaalin laatu riittävän hyväksi, tarvitaan myös
markkinat, joilla on kysyntää uusiomateriaaleille. Muutos vaatii kaikkien
toimijoiden laajaa yhteistyötä sekä tukea lainsäädännöstä.
HSY:n mielestä ohjelman visio ja tavoitteet ovat oikeansuuntaisia ja
toivottavia. Erityisen kiitettävää on, että tavoitteet ovat määräarvoisia ja
mitattavia. Tavoitteiden tarkempi tarkastelu herättää kuitenkin epäilyn,
päästäänkö niiden toteutuessa vielä visioon asti.
Erityisesti tavoite materiaalien kiertotalousasteen (CMU)
kaksinkertaistumisesta vuoteen 2035 mennessä vaikuttaa
kunnianhimottomalta. Taustamateriaalien mukaan Suomen CMU oli
vuonna 2018 vain 7 %, EU:n keskiarvon olleessa 11 %.
Siten CMU:ta koskevaa tavoite voisi olla korkeampikin. Yhdeksi
tavoitteeksi voisi myös harkita, että
keskivertosuomalaisen luonnonvarojen kulutus ei ylittäisi maapallon
kantokyvyn rajaa. Tavoitteiden etenemisen tarkistaminen ohjelmakauden
aikana on suotavaa.
Kiertotalouden taloudelliset kannusteet tärkeitä
Ohjelman toimenpideaika on verrattain lyhyt (20212035) ja tuloksiin pääseminen edellyttää
useiden konkreettisten toimenpiteiden toimeenpanoa jo ohjelmakauden
aikana. Tästä syystä HSY näkee, että esimerkiksi
taloudellisten ohjauskeinojen edellytysten selvittäminen olisi tehtävä
mahdollisimman nopeasti heti ohjelmakauden alussa. Oikein valitut
taloudelliset ohjauskeinot ovat ehdottoman tarpeellinen keino
systeemitason muutoksen aikaansaamisessa.
HSY kuitenkin huomauttaa, että jäteverotus ei välttämättä ole tehokas
ohjauskeino. Jäteveron laajentamista kaikkiin kaatopaikalle toimitettaviin
jätteisiin (kuten esimerkiksi jäte, jolle ei ole loppusijoitusta korvaavaa
teknistä hyödyntämis- tai käsittelyvaihtoehtoa), ei voi pitää erityisen
tehokkaana ohjauskeinona. Vaikka jäteveron veropohjaa laajennettaisiin
edellä kuvatulla tavalla, olisi sen piirissä edelleen erittäin pieni jätemäärä.
Lisäksi vaarallisen jätteen kaatopaikalle sijoittamisen verotus saattaisi
johtaa riskiin siitä, että vaarallinen jäte ei päätyisi asianmukaiseen
loppusijoitukseen lainkaan. Jätteenpolton veron osalta tuore
valtioneuvoston selvitys (Jätteenpolton kiertotalous- ja ilmastovaikutuksiin
vaikuttaminen eri ohjauskeinoin 27.1.2021) osoittaa, että nykyiseen
päästöoikeuden hintaan tai nykyiseen energiaverotukseen verrannolliseen
verotasoon perustuva kiinteä painoperusteinen jätteenpolton vero ei tuo
merkittäviä kierrätys- tai ilmastohyötyjä. Selvityksen mukaan kierrätys- ja
ilmastotavoitteita voidaan edistää tehokkaammin muilla
syntypaikkalajitteluun kohdistuvilla toimenpiteillä, edellyttäen että koko
jätearvoketju osallistuisi siihen mahdollisimman laajasti. Selvityksen
mukaan jätearvoketjun ohjuskeinojen vaikutukset voivat jäädä vähäisiksi,
mikäli lajittelulle ja lajitellun jätteen hyödyntämiselle ei ole riittäviä
edellytyksiä.
HSY myös huomauttaa, että kiertotaloutta vahvistavaa rahoitusta olisi
ohjattava TKI- ja ekosysteemitoiminnan sekä demonstraatio- ja
laitosinvestointien lisäksi myös murrokseen, jossa perinteisiä
liiketoimintamalleja muutetaan yli sektorirajojen kiertotalouden mallin
mukaisiksi (kuten “tuote palveluna” -konsepteiksi).

Yrityksiä tuettava liiketoimintamallien muuttamisessa ja kuluttajia
“tuupattava” kestävään kuluttamiseen
Taustoittavassa tekstissä kerrotaan,
että kiertotalousmarkkinoiden vahvistumista voidaan edistää muun muassa
sopivalla ohjauskeinojen yhdistelmällä, kuten kiertotaloutta tukevalla
tuotesuunnittelulla, taloudellisilla kannustimilla sekä kiertotaloushankkeisiin
liittyvän viranomaisyhteistyön kehittämisellä. EU:n kiertotaloutta tukevan
lainsäädännön ja tuotepolitiikan ohjauskeinojen
kehittämisessä olisi erikseen hyvä huomioida
keinoja myös uudenlaisten liiketoimintamallien (esim. “tuote
palveluna”) suunnitteluun ja tukemiseen niihin siirtymisessä.
Kuluttajamarkkinoiden vahvistamiskeinoiksi tekstissä mainitaan ainoastaan
kiertotalouspalvelujen houkuttelevuuden parantaminen ja kansalaisten
tietoisuuden kasvattaminen. Kuluttajien aktivointiin ja “tuuppaukseen” HSY
jäi kaipaamaan hieman enemmän konkreettisia
toimenpiteitä. Ehdotuksessa kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi
tunnistetaan, että kulutustuotteiden tuotannosta aiheutuvat haitalliset
ympäristövaikutukset ja kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt ovat
kasvussa. Pääkaupunkiseudulle valmistellaan parhaillaan Kestävän
kaupunkielämän ohjelmaa, jolla on tarkoitus puuttua näihin välillisiin
vaikutuksiin ja päästöihin. Ohjelmassa esitetään seudun toimijoille ja myös
kuluttajille suunnattuja kiertotaloustoimenpiteitä ja se toteuttaa
periaatepäätöksen toimenpidettä kansalaisten avustamiseksi
kiertotalouspalvelujen äärelle. Kunnat ja alueet tarvitsevat tässä työssä
tukea.
Uusiomateriaalien käyttöön tulee kannustaa nykyistä laajemmin
HSY pitää kierrätysmateriaalien markkinoiden vahvistumisen
edistämistä erittäin tärkeänä toimenpiteenä myös kierrätystavoitteiden
saavuttamisen näkökulmasta. Kuten taustapapereissakin on mainittu,
neitseellisten materiaalien liian halpa hinta (ja ympäristölle aiheutuvien
haittojen puuttuminen markkinahinnoista) suhteessa kierrätetyn
materiaalien hintaan on merkittävä kierrätysmarkkinoiden kasvua estävä
tekijä. Edellytysten selvittämisen lisäksi olisi
myös sitouduttava ottamaan parhaimmat toimenpiteet käyttöön.
Jätemateriaalien nykyistä merkittävästi laajempi käyttö tulee ottaa
huomioon kaikessa säädösvalmistelussa. Mahdollistavaan ja kannusteita
sisältävään säädöskokonaisuuteen tulee panostaa. Esimerkiksi soraveron
/ maa-ainesveron tilalle voisi harkita mallia, jossa kannustetaan eri keinoin
käyttämään jäteperäisiä materiaaleja korvaamassa neitseellisten maaainesten käyttöä. Tulisi panostaa jäteperäisten materiaalien EOWsääntelyyn, mikä edistäisi tällaisten materiaalien käyttöä (esim.
betonimurskeen EOW.) Myös jätemateriaalien tuotteistamiseen tulisi
panostaa. Jäteperäisen materiaalin hyödyntämiselle vaikuttaa tällä hetkellä
olevan pääosin tiukempia velvoitteita kuin neitseelliselle materiaalille /
tuotteille. Säädöksissä tulisi hakea tasapaino ihmisten ja ympäristön
suojelussa ja toisaalta jäteperäisten materiaalien käytön
lisäämisessä. Erityisesti rakentamisessa myös rakennusosien
uudelleenkäyttöä sellaisenaan tulisi helpottaa, jo ennen kuin osat päätyvät
jätteeksi. Tässä oleellista olisi toimintatapojen ja
ohjeistuksen kehittäminen kelpoisuuden osoittamiseen, jotta osia
voitaisiin helpommin käyttää uudelleen, ilman raskasta teknistä arviointia.
Vapaaehtoisuuteen perustuvan luonnonvarojen käytön kansallisen
sopimuksen solmiminen on oikeansuuntainen avaus sitoumusten
lisäämiseksi luonnonvarojen käytön vähentämiseksi, uusiomateriaalien

käytön lisäämiseksi sekä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan
edistämiseksi. On hyvä, että sen tueksi laaditaan skenaarioita Suomen
materiaalijalanjäljen vaikutuksista ympäristöön ja
talouteen. Epäilys pelkästään vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen
vaikuttavuuden riittävyydestä on kuitenkin kohtalainen ja siksi olisi
vähintään syytä harkita kannustimia sopimuksen houkuttelevuuden
parantamiseksi. HSY:n näkemyksen mukaan uusiutumattomien
luonnonvarojen käyttöä säätelevä lainsäädäntö voisi
olla nykyistä vahvempaa. Kuntatason päätökset soranotosta ja louhinnasta
tulisi poistaa ja kaivoslaki kokonaisuudessaan uudistaa. Tällä
vastattaisiin haasteeseen, joka
syntyy mm. akkuteollisuuden kasvavasta mineraalitarpeesta.
Kiertotaloustiedon saatavuushaasteisiin löydettävä ratkaisuja myös
aluetasolla
Kiertotaloutta tukevien digitaalisten ratkaisujen edistäminen on erittäin
tärkeä ja hyödyllinen toimenpide. Datan saatavuus ja käytettävyys
on edellytys kiertotalouden indikaattorien kehittämisessä. HSY pyytää
huomioimaan, että dataa ja esimerkiksi niistä johdettavia kiertotalouden
indikaattoreita tarvitaan myös alueellisella tasolla, sillä monet kiertotaloutta
edistävät päätökset ja ratkaisut tehdään kaupungeissa tai
aluetasolla. HSY huomauttaa, että erityisesti jätteiden osalta erilaisten
tietokantojen kehittyminen on keskeisen tärkeää, jotta voidaan saada
mahdollisimman ajantasaista tietoa jätemäärien kehittymisestä sekä
kierrätyksen tehostumisesta päätöksenteon tueksi. Tietokantojen
kehittymisen myötä saataneen mahdollisimman pitkälle automatisoitua
tietojen kulkeutuminen, jotta voidaan minimoida raportoinnit ja tietojen
syöttämiset erilaisiin, toisistaan erillään oleviin tietokantoihin.
HSY:n kokemuksen mukaan alueellisten jätetietojen saatavuus on
osoittautunut haasteelliseksi ja siksi HSY jäi kaipaamaan konkretiaa,
miten datan keräämiseen ja avaamiseen liittyvät
haasteet ylipäätään ratkaistaan. On oletettavaa, että haasteet tietojen
saatavuudesta eivät koske pelkästään jätetietoja, vaan myös muita
kiertotalouden mittaamisen kannalta oleellisia
tietoja. Monet oleelliset alueellisen tason tiedot pidetään tällä
hetkellä suljettuina, koska niiden kuratointi aluetasolle on liian työlästä tai
niiden katsotaan olevan liikesalaisuuksia. Olisi siis
kehiteltävä sellaisia tiedonkeräyskäytänteitä ja/tai -velvoitteita, joihin sekä
tiedon omistaja että hyödyntäjä voivat olla tyytyväisiä. Lisäksi edellä
mainituista syistä on varmistettava, että tietojen keräämiseen ja
avaamiseen on käytettävissä vaadittavat resurssit ja ohjauskeinot.
Lisäksi HSY ehdottaa, että ohjelmaehdotuksessa
mainittu toimenpide “kehitämme rakennetun ympäristön digitaalista
jalanjälkeä ja tiedonhallintaa tukemaan ympäristövaikutusten
vähentämistä” nostettaisiin periaatepäätökseen vielä erillisenä esiin, sillä
nämä tietotarpeet ovat avainasemassa
mm. rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöpotentiaalin ja
kierrätyspotentiaalin vahvistamiseksi.
Kiertotalousulkopolitiikkaan panostaminen tärkeää
Toimenpide “Edistämme globaalia siirtymää kiertotalouteen” on erittäin
tärkeä. Suomen on kaikin tavoin hyödynnettävä mainettaan
edistyksellisenä pohjoismaana ja pyrittävä vaikuttamaan kiertotalouden
toimeenpanoon niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa.

Seurantaindikaattoreita päivitettävä tarvittaessa
Kuten liitteen ohjelmaehdotuksessakin mainitaan, kiertotaloudelle ei ole
vielä kehitetty hyviä, kokonaisvaltaisia mittareita. Erityisesti tulisi
pyrkiä kehittämään mittareita uusiutumattomien, niukkojen ja
ympäristövaikutuksiltaan haitallisten resurssien käyttöön. Lisäksi HSY
huomauttaa, että “Rakennusjätteiden määrä ja kierrätysaste” on liian
kapea indikaattori mittamaan esimerkiksi ohjelman
kuvassa 8 esitettyjä rakentamisen kiertotalouden näkökulmia.
Vähintäänkin olisi hyvä lisätä
purkujätteet tähän mukaan. Ehdotetaan indikaattoriksi kierrätettyjen ja
uudelleenkäytettyjen materiaalien osuutta rakennusmateriaaleista.
HSY kuitenkin pitää hyvänä, että ohjelman seurannan tueksi on valittu
yhdeksän indikaattoria, jotka tällä hetkellä voidaan tuottaa. Kuten mainittu,
kehitystyö indikaattorien parissa on kuitenkin vilkasta, joten
indikaattoripalettia on hyvä säännöllisin väliajoin tarkistaa ja tarvittaessa
täydentää.

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 23

2/2021

19.02.2021

Lausunto fossiilittoman liikenteen tiekartasta – luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi
kotimaan liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämisestä
Hallitus 19.02.2021 § 23
117/00.02.023.0230/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, puh. 045 657
7990
Ts. yksikön päällikkö Maaria Parry puh. 050 412 1193

Määräaika 19.2.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 15.1.2021 lausuntoa
luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Lausuntoaineistot ovat
saatavilla osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Taustaa fossiilittoman liikenteen tiekartasta
Suomi on sitoutunut vähentämään taakanjakosektorille kuuluvan kotimaan
liikenteen päästöjä vähintään 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
verrattuna vuoteen 2005. Liikenteen päästövähennystavoitteiden tulee
myös olla yhdenmukaiset Suomen vuodelle 2035 asetetun
hiilineutraaliustavoitteen kanssa. Skenaarioiden mukaan tämä tarkoittaa
sitä, että liikenne ei saa tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä ollenkaan
vuonna 2045.
Hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella laaditaan tiekartta
fossiilittomaan liikenteeseen. Tiekartassa esitetään keinot, joilla kotimaan
liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä
verrattuna vuoden 2005 tasoon ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi
viimeistään vuoteen 2045 mennessä.
Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteet kohdentuvat ensisijaisesti
tieliikenteeseen, josta aiheutuu valtaosa liikenteen päästöistä. Tiekartta
koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa edistettäisiin
fossiilisten polttoaineiden korvaamista, ajoneuvokannan uudistamista ja
liikennejärjestelmän energiatehokkuutta erilaisin tuin ja kannustimin.
Päätökset tuista ja kannustimista tehtäisiin alkuvuodesta 2021.Toisessa
vaiheessa arvioitaisiin keinoja, joiden vaikutuksista päästöihin tarvitaan
lisää tietoa ennen päätöksentekoa. Vaikutusarvioinnit valmistuisivat
viimeistään syksyllä 2021. Viimeinen vaihe on ehdollinen. Syksyllä 2021
hallitus arvioisi sitä, riittävätkö ensimmäisen ja toisen vaiheen keinot sekä
EU-tasolla tehtävät päätökset Suomen liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Jos
tavoite ei näyttäisi toteutuvan, hallitus tekisi päätökset muista tarvittavista
toimista. Päätöstä tehtäessä huomioitaisiin päästövähennysten
kustannustehokkuus, vaikutus kilpailukykyyn sekä alueellinen ja
sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää antaa Liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan
lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä:
HSY pitää Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa ja sen ohessa tuotettua tietoa
tärkeänä. Päästövähennyksiä on toteutettava kiireellisesti niin
valtakunnallisesti kuin alueellisestikin, ja liikenteen rooli
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa on kriittinen.
HSY käsittelee lausunnossaan tiekartan toimenpide-ehdotuksia erityisesti
pääkaupunkiseudun päästöjen vähentämisen näkökulmasta. HSY on
seudullinen ilmastotoimija, joka tuottaa tietoa pääkaupunkiseudun
kasvihuonekaasupäästöistä ja osallistuu ilmastonmuutoksen hillintää
edistävään yhteistyöhön.
Suomen kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2019
noin 11 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Se vastaa noin
viidennestä Suomen ilmastopäästöistä ja 40 % taakanjakosektorin
päästöistä. Pääkaupunkiseudulla liikenteen päästöt muodostavat vajaa 30
% tuotantoperäisistä päästöistä. Liikenteen ilmastopäästöjen määrä ei ole
vähentynyt vuodesta 1990, sillä tieliikenteen määrän kasvu on
pääkaupunkiseudulla peitonnut alleen siirtymän vähäpäästöisempiin
autoihin.
Fossiilittoman liikenteen tiekartassa painoarvo on fossiilisten polttoaineiden
korvaamisella muilla käyttövoimavaihtoehdoilla. Liikenteen laskennalliset
päästövähennykset ovat toistaiseksi tapahtuneet pienemmän
polttoainekulutuksen sekä biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen myötä.
Tiekartassa esitetään jakeluvelvoitteen nostamista 34 prosenttiin vuoteen
2030 mennessä ja biokaasun lisäämistä jakeluvelvoitteeseen. Sähkö- ja
kaasuautojen jakeluinfraan esitetään tiekartassa tuntuvia panostuksia.
Tuet sähköautojen latausinfraan ja kaasuautojen tankkausasemien
tukemiseen ovat sinänsä tärkeitä murrosvaiheessa, jotta ihmiset ja
yritykset pystyvät ketterästi siirtymään vaihtoehtoisten
käyttövoimamuotojen pariin jakeluinfraan liittyvän liiketoiminnan tullessa
perässä. Näiden tukien muotoilussa tulisi kuitenkin vielä tarkemmin
selvittää, kenelle hyödyt kohdistuvat ja miten ne on tarkoitus rahoittaa.
Jotta tiekartan toimenpiteet pysyvät sosiaalisesti kestävinä,
henkilöautoiluun suunnatut tuet tulisi rahoittaa tähän käyttäjäryhmään
kohdistetusti eivätkä ne saisi koitua autoa käyttämättömien kannettavaksi.
HSY pitää tärkeänä, että tiekartassa osoitetaan keinoja myös
henkilöautosuoritteen vähentämiseen ja korvaamiseen kestävillä
liikkumismuodoilla. Päästötavoitteiden toteutuminen edellyttää
käyttövoimamuutosten lisäksi myös puuttumista henkilöautosuoritteiden
määrään. Tätä kehitystä tukee kattava joukkoliikennejärjestelmä ja eheään
yhdyskuntarakenteeseen tähtäävä aluesuunnittelu. Näitä näkökulmia tulisi
nostaa voimakkaammin esiin myös Fossiilittoman liikenteen tiekartassa.
Tiekartan tavoite henkilöautosuoritteen kasvun pysäyttämisestä on
kunnianhimoton. Tavoitteena tulisi olla suoritteen kääntäminen laskuun.
Tämä tapahtuu ensisijaisesti kaupunkiseuduilla, joissa on väkiluvun
kasvun myötä myös jatkuvasti paremmat mahdollisuudet joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle ja suosimiselle.
Helsingin seudulla on maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)
sopimusta edeltävässä vaikutusten arvioinnissa tunnistettu, että ilman
tiemaksujen käyttöönottoa seudulle asetettu liikenteen päästöjen
puolittamisen tavoite on erittäin vaikea saavuttaa väestömäärän kasvaessa
ja pääteiden ruuhkautuessa. Tiemaksuilla on selkeä positiivinen vaikutus
liikenteen sujuvuuteen, kun ruuhkaisuus vähenee. Tiemaksun
mahdollistama lainsäädäntö onkin valmisteltava viipymättä ja

varmistettava, että tiemaksuista kerättävät tuotot ohjautuvat
kaupunkiseudulle julkisen ja kevyen liikenteen kehittämiseen ja
joukkoliikenteen lippuhintojen alentamiseen. HSY pitää tiemaksuja erittäin
kustannustehokkaana keinona vähentää liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjä. Liikennemäärien vähenemisellä on myös
positiivisia vaikutuksia hengitysilman laatuun ja liikennemeluun.
Taloudellisten ohjauskeinojen osalta tiekartassa jää epäselväksi, miten
valtionvarainministeriön vetämän liikenteen verotyöryhmän suositukset
suhteutuvat tiekartan toimenpiteisiin. Verotus on ohjauskeinona tehokas,
joten nämä yhteydet tulisi tehdä selkeämmäksi.
Tiekartassa on huomioitu todennäköinen etätöiden jatkuminen ja
toimenpiteenä on edistää etätöiden tekemistä myös koronapandemian
jälkeen. Tämä on tehtävä aidosti bensiini-/dieselkäyttöisellä henkilöautolla
tehtäviä matkoja vähentäen, sillä etätyöt voivat lisätä kodin ja vapaa-ajan
asunnon välillä tehtäviä matkoja sekä luoda uusia autonkäyttötarpeita,
mikäli asioiden hoito ei tapahdu joukkoliikenteellä tehtävän
työmatkaliikkumisen ohessa. Myös sähköautojen jakamispalveluiden
edistäminen ja niiden pysäköinnin priorisointi kaupunkitilassa helpottaa
ihmisten ja perheiden tarpeiden mukaan joustavaa fossiilitonta liikkumista.
HSY kannattaa joukkoliikenteen valtionavustuksen tuen korottamista, jotta
kestävät ja sosiaalisesti oikeudenmukaiset liikennepalvelut pystytään
turvaamaan koronapandemian aiheuttaman lipputulojen romahduksen
jäljiltä.
Henkilöautoilla ajetaan runsaasti lyhyitä, alle viiden kilometrin matkoja,
joilla polkupyörä on ajassa mitattuna kilpailukykyinen vaihtoehto.
Tiekartassa esitetään panostuksia kävelyn ja pyöräilyn väylien
parantamiseen. HSY ehdottaa, että tiekartassa nostettaisiin vahvemmin
esille pyöräilyn mahdollisuudet liikenteen päästöjen vähentämisessä.
Erityisesti sähköpyörien potentiaali vaihtoehtona henkilöauton käytölle on
suuri, mutta siirtymä tapahtuu itsestään turhan hitaasti.
Väylien kunnossapidon parantamisen vaikutusarvio olisi syytä ottaa jo
ensimmäisen vaiheeseen ja sen ensimmäisenä osana priorisoida kevyen
liikenteen tehostettu kunnossapito, erityisesti talvikunnossapito. Fossiilisiin
siirtymisessä on syytä asettaa kevytliikenne ensisijalle kaupunkiseuduilla
väylien tuista ja kannusteista päätettäessä, ennen autoliikenteen väylien
tukipäätöksiä. Pyöräilyn ja sähköpyöräilyn valtateiden parantaminen ja
rakentaminen vahvistaa myös kansalaisten tasaveroisia mahdollisuuksia
tehdä omaehtoisia ilmastoystävällisiä valintoja liikkumisessaan. Etätyön
aikana päivittäisen matkat lähiympäristöön ja lähipalveluihin ovat
pandemia-aikana edistäneet siirtymistä joustavasti pyöräilyyn ja kävelyyn
ja tätä hyvää kehitystä tulisi ruokkia parantamalla pyöräilyn infraa ja
kunnossapitoa. Johdonmukainen ja nopea pyöräilyn verkoston ja
turvallisten pysäköintimahdollisuuksien laajamittainen parantaminen
raideliikenteen asemien seuduilla, pikaraitioteiden ja tiheän bussivuorojen
solmujen välittömässä läheisyydessä kannustaisi pysyvämpään kevyen
liikkumisen suosimiseen. Tämän pohjalta olisi hyvä tehdä vaikutusarviot,
joissa sekä alueellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus että
terveysvaikutukset tulisi arvioida. Ilmastohyötyjen lisäksi pyöräilyn ja
kävelyn kansanterveydelliset vaikutukset ovat kiistattomat ja tulisi muistaa
investointilaskelmissa.
Liikenteen päästöjen vähentämisen keskeinen edellytys on jatkuva
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja hajarakentamisen välttäminen.
Olemassa olevassa kaupunkirakenteessa, monikeskuksisten
kaupunkiseutujen sisäisen saavutettavuuden kannalta myös pyöräilyn
väyläinfran priorisointi on nostettava ensisijaiseksi suhteessa
autoliikenteen väyliin. Pyöräteitä ei tulisi rahoittaa vain ajoneuvoliikenteen

rinnalla olevina väylinä, vaan kaupunkiseuduilla omana kattavana
pyöräilyn pääväyläverkostona, pyöräilyn valtateinä. Investointitukea tulee
suunnata sähköpyörien ja muiden markkinoille tulleiden uusien sähköisten
kevyiden ajoneuvoille sopivien suorien reittien rakentamiseen sekä
sähköpyörien hankintaan.
Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Hallitus 19.02.2021 § 24
259/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja Irma Karjalainen,
puh. 045 657 7990,
Ts. yksikön päällikkö Maaria Parry, puh. 050 412 1193,
Ilmastoasiantuntija Juha Viholainen, puh. 050 476 1237,
Seututieto-asiantuntija Outi Kesäniemi, puh. 050 571 0662
Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat asettaneet tavoitteekseen
hiilineutraaliuden, mikä tarkoittaa sellaisen tilan saavuttamista, jossa
hiilidioksidipäästöt ja erilaiset hiiltä sitovat mekanismit eli hiilinielut ovat
yhtä suuria. Päästöjen vähentämisen ja päästöseurannan ohella kaupungit
haluavat arvioida ja seurata maaperään ja kasvillisuuteen sitoutuvan hiilen
määrää sekä mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ylläpitämään hiilivarastoja ja
ohjaamaan hiilinielujen kehittymistä hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta
oikeaan suuntaan. Kesän ja syksyn aikana vuonna 2020 kaupungit
teettivät selvityksen, jonka tavoitteena oli muodostaa ajantasainen käsitys
pääkaupunkiseudun hiilivarastoista ja hiilivaraston muutoksesta
vuositasolla, sekä luoda perusta näiden muuttujien jatkuvalle
seurantaprosessille. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY koordinoi
hankkeen valmistelua ja projektin ohjausta yhdessä kaupunkien kanssa.
Selvityksen toteutti Simosol Oy kumppaneinaan Tapio Oy ja Ramboll Oy.
Selvityksen lähdeaineistoina käytettiin kaupunkien toimittamia
paikkatietomuotoisia metsävaratietoja sekä viheraluehoitoluokitusta.
Aineistoja täydennettiin mm, Suomen Metsäkeskuksen (SMK) avoimilla
metsävaratiedoilla, valtakunnan metsien inventointitiedoilla (VMI), sekä
seudullisella maanpeiteaineistolla (SMPA). Tarkastelun ulkopuolelle jäivät
mm. rakennukset, päällystetyt maanpinnat, sekä vesialueet, mutta muutoin
tavoitteena oli laatia mahdollisimman laajasti kaupunkien viheralueet
kattava paikkatietoaineisto. Käytetyt hiilitaseen laskentamenetelmät
keskittyvät pääasiassa kasvillisuuden biomassan määrän ja sen
muodostaman maaperän syötteen ja varaston laskentaan eri
viheraluehoitoluokissa.
Selvityksen mukaan lähtökohtaisesti suurimmat hiilivarastot sijaitsevat
pääkaupunkiseudun metsäalueilla ja suojelualueilla sekä etenkin
turvemailla. Tarkastelualueen matalimmat hiilivarastot taas sijaitsivat
rakennetuilla viheralueilla. Kasvavien hiilivarastojen eli hiilinielujen osalta
pääkaupunkiseudun metsäalueiden merkitys korostuu entisestään, sillä
suurin osa hiilivaraston kasvusta on seurausta kasvillisuuteen sitoutuvasta
hiilestä. Sekä hiilivarastojen että niiden vuotuisen muutoksen kannalta
olennaisia tekijöitä ovat eri hoitoluokkien absoluuttiset ja suhteelliset
osuudet tarkastelualueen pinta-alasta kaupungeittain. Kaupunkialueiden
vuotuiset hiilinielut vuonna 2019 olivat hiilidioksidiksi muutettuna n. 220 kt
Espoossa, 100 kt Helsingissä, 3 kt Kauniaisissa ja 130 kt Vantaalla.

Sitoutuneen hiilen määrä on kaupunkikohtaisesti n. 4…20 prosenttia ja
koko pääkaupunkiseudun tapauksessa noin 10 prosenttia verrattuna
vuoden 2019 kasvihuonekaasupäästöihin.
Kaupunkikohtaisten hiilitaseiden lisäksi selvityksessä tuotettiin hiilinielujaja varastoja ylläpitäviä toimenpidesuosituksia alueen metsämaiden
käsittelyyn sekä analysointiin rakennettujen ympäristöjen merkitystä
hiilitaseen näkökulmasta. Selvityksen suositukset, johtopäätökset sekä
hiilitasetta ja tietolähteitä kuvaava paikkatietoaineisto tukevat myös
erilaisten ekosysteemipalveluiden monipuolista hyödyntämistä.
Linkki loppuraporttiin: https://julkaisu.hsy.fi/selvitys-paakaupunkiseudunhiilinieluista-ja--varastoista.html
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 25

2/2021

19.02.2021

Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 19.02.2021 § 25
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Jätehuollon rakennuttamispäällikkö
Hankintapäätös § 1, ajalta 27.1.2021
Jätehuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 1-2, ajalta 28.1.-16.2.2021
Yleispäätös § 1 ajalta 12.2.2021
Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen johtaja
Seudullisen perusrekisterin käyttölupa § 6-7 ajalta 29.1.-15.2.2021
Yleispäätös § 1, ajalta 11.2.2021
Talousjohtaja
Yleispäätös § 1-2, ajalta 28.1.-11.2.2021
Toimitusjohtaja
Hankintapäätös § 1-6, ajalta 4.1.-15.2.2021
Yleispäätös § 1, 3, ajalta 20.-22.1.2021
Tukipalvelujen tulosaluejohtaja
Yleispäätös § 3-4, ajalta 21.1.-2.2.2021
Vesihuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 2-4 ajalta 18.-27.1.2021
Yleispäätös § 1, 12.1.2021
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
Korvauspäätös § 1-3, ajalta 25.1.2021

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 16.2.2021
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 19.02.2021 § 26

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Median huomioarvo ja positiivinen julkisuus kasvoivat 2020
Viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala, puh. 040 593 6346
Julkisuusanalyysissä vuodelta 2020 HSY mainittiin toimitetussa mediassa
yhteensä 1089 kertaa, joka on 62 mediamainintaa enemmän kuin vuonna
2019. HSY:n strategian mukaisessa luokittelussa tiedolla vaikuttaminen
nousi yleisimmäksi julkisuuden aiheeksi median uutisoidessa etenkin
ilmanlaadusta ja katupölystä, puunpolttamisesta, pumppaamotukoksista
sekä jätteiden määrästä ja lajittelusta. Toiseksi yleisin julkisuuden aihe oli
ympäristövastuu ja resurssitehokkuus, jonka osuus korostui vuoden alkuja loppupuolella. Aiheina olivat muun muassa kierrätys ja Sortti-asemat,
jätteiden määrä sekä joulukuusien hyötykäyttö.
Näkyvyyttä mittaava huomioarvo kasvoi 2,7:stä 3,0:an (asteikko 1-5).
Laadullista näkyvyyttä kuvaava Brand Building Effect (BBE) oli 16,1 M, se
laski hieman edellisvuoteen verrattuna (17,9 M). BBE kertoo, kuinka monta
lukijaa on tavoitettu toivotulla viestillä. Laskua selittää valtakunnallisten
medioiden erityisesti Helsingin Sanomien vähäisempi uutismäärä vuoteen
2019 verrattuna. Julkisuuden sävy oli pääosin neutraalia. Positiivisen
julkisuuden osuus oli 15 %, se kasvoi neljä prosenttiyksikköä vuoteen 2019
verrattuna. Negatiivisen julkisuuden määrä oli 1 %.
Strategiset pääviestimme löytyivät 73 prosentissa julkisuudesta, niitä näkyi
mediassa selvästi aiempaa vuotta enemmän. Eniten viestejä oli
päämäärästä tiedolla vaikuttaja, toisena oli ympäristövastuu ja
resurssitehokkuuden edelläkävijä ja kolmantena korkea toimintavarmuus.
Omista tiedotteistamme peräisin olevaa julkisuutta oli 492 mediamainintaa
ja 45 % koko julkisuudesta. Se oli selvästi vuotta 2019 enemmän, jolloin
omat tiedotteemme keräsivät 380 mediamainintaa. Ilmanlaatu, korona-ajan
lajittelu ja puunpoltto olivat vuoden uutisoiduimpia tiedotteita.
Sosiaalisen median mainintoja löytyi yhteensä 8347, joista omat
kanavamme muodostivat n. 22 %. Sosiaalisen median osumien aiheet
olivat samanlaisia kuin toimituksellisessa mediassa ja lisäksi siellä
uutisoitiin mm. ajankohtaista tapahtumista kuten Ilmastoseminaarista sekä
käytiin keskusteluja aiheistamme kuten pumppaamotukokset, tekstiilien
kierrätys ja jätevesien typpikuorma.

Toimitusjohtajan päätökset täyttöluvista
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Luettelo toimitusjohtajan myöntämistä täyttöluvista liitteenä.
Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Toimitusjohtajan päätökset myönnetyistä täyttöluvista vuonna 2021
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 19.02.2021 § 27
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (RI)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 19.3.2021, klo
9.00 etäyhteyden välityksellä Microsoft Teamsissa.
Esikokous alkaa klo 8.30.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 17, § 18, § 19, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 20
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Hallituksen päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitukselle.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös Helsingin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan kaupunki (HSY:n jäsenkaupunki) sekä kuntalain (410/2015) 3 §:n mukaisesti näiden kaupunkien jäsenenä oleva henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö (jäsen).
Oikaisuvaatimukselle varattu määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös
on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin, taikka tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti taikka, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
HSY:n jäsenkaupungin tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimuksen osoittaminen ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on osoitettava HSY:n hallitukselle ja toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana
ma-pe klo 8.30 -15.30.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Kirjaamon yhteystiedot ovat
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmatori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 15.30.
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Pöytäkirjanotteet
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää HSY:n kirjaamosta.
ERITYISET MUUTOKSENHAKUOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Edellä mainitusta oikaisuohjeesta poikkeavasti haetaan muutosta, kun muutoksenhaun kohteena oleva
päätös on:
Erityisalojen tai hankintalain mukainen hankintapäätös, haetaan muutosta hankintaoikaisulla tai
valittamalla markkinaoikeuteen:
 Muutoksenhakuohje hankintapäätökseen erityisalojen hankintalakia sovellettaessa tai
 Muutoksenhakuohje hankintapäätökseen yleistä hankintalakia sovellettaessa
Oikaisuvaatimukseen annettu päätös, haetaan muutosta valittamalla kunnallisvalituksella hallintooikeuteen:
 Valitusosoitus oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
Jätelain nojalla tehty päätös, haetaan muutosta valittamalla hallintovalituksella hallinto-oikeuteen:
 Valitusosoitus jätelain nojalla annettuun päätökseen
Toimitettavaan pöytäkirjanotteeseen liitetään automaattisesti oikea muutoksenhakuohje.
Muutoksenhakukiellot
Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n nojalla
hakea muutosta.
Päätökseen, josta voidaan tehdä oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain
(410/2015) nojalla.
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan hankinta-asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 21
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Hankinnan ylittäessä erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvon
Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivan yksikön julkista hankintaa
koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivan yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(erityisalojen hankintalaki) 13 §:n mukaisen kynnysarvon.
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä hankintalain 132–134 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun.
Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt
ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu on toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana ma-pe klo 8.30 -15.30.
Hankintaoikaisun toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla.
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Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmatori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa
hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla
noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa,
että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös
tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
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Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä
vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen
on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä
ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Markkinaoikeus
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinnumero 029 564 3300, fax 029 564 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,
lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) annetun lain
nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus
myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Odotusaika
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän
kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusosoituksen tiedoksi.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Oikeudenkäyntimaksut
Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015)
sekä maksujen määrää tarkistavan oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) perusteella 1.1.2019
jälkeen vireille tulevista hankinta-asioista seuraavasti:
1) Hankinta-asian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050
euroa.
2) Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan
arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.100 euroa. Jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6.140 euroa.
3) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
4) Hankinta-asioissa peritään 2.050, 4.100 tai 6.140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se
jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.
5) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.

