
       
 

  
Ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämisen lainsäädäntöhanke 
(TOVA-lainsäädäntöhanke) Dnro VN/11745/2019 
 
OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 12/2021 
 
Aika: 21.6.2021 klo 9.30-12.00 
Paikka: Teams-yhteys 
 
Paikalla: 
Oili Rahnasto, ympäristöministeriö  
Merja Huhtala, ympäristöministeriö/öljysuojarahasto  
Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö 
Atro Andersson, valtiovarainministeriö 
Tuula Manelius, työ- ja elinkeinoministeriö   
Pia Vilenius, Kemianteollisuus ry  
Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry  
Jari Salila, oikeusministeriö 
Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto  
Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto   
Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry   
Amanda Aalto, Finanssiala ry  
Mika Kättö, sisäministeriö   
Matti Sjögren, Ympäristövakuutuskeskus 
Satu Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Minna Ojanperä, MTK  
Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto  
Jouko Tuomainen, Suomen ympäristökeskus  
Sini Pietilä, ympäristöministeriö 
Mari-Linda Harju-Oksanen, ympäristöministeriö  
Anni Juvonen, ympäristöministeriö  
Kati Leskinen, ympäristöministeriö 
 
Poissa: 
Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö, puheenjohtaja 
Satu Lyytikäinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
(edustaa aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia) 
Kimmo Peltonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto  
 
 
1 § Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 
 
Oili Rahnasto avasi kokouksen. Hyväksyttiin asialista. 
 
2 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Pöytäkirja hyväksyttiin pienin muutoksin ja se julkaistaan valtioneuvoston säädösvalmistelun ja ke-
hittämishankkeiden sivustolla (https://valtioneuvosto.fi/hankkeet; TOVA-lainsäädäntöhanke, 
YM033:00/2019). 
 
 



       
 

  
3 § Luonnos laiksi ympäristövahinkorahastosta 
 
Mari-Linda Harju-Oksanen, Anni Juvonen ja Merja Huhtala (YM) esittelivät luonnosta laiksi ympä-
ristövahinkorahastosta. Todettiin, että vakuutusalalle on lähetetty ympäristövahinkovakuutukseen 
liittyviä kysymyksiä, joihin toivotaan vastausta elokuussa. 
 
Keskusteltiin ympäristövahinkorahastosta. Erityisesti ÖSRA/TOVA yhdistelmä koettiin useissa pu-
heenvuoroissa vaikeaksi ja öljysuojarahaston mukaantulon katsottiin muuttavan uuden rahaston 
luonnetta. Elinkeinoelämä ei kannata öljysuojarahaston liittämistä TOVA-kokonaisuuteen. Öljysuo-
jarahastosta maksettavat korvaukset voisi maksaa suoraan valtion budjetista, jolloin öljysuojarahas-
toa ei tarvitsisi liittää mukaan uuteen rahastoon. Elinkeinoelämän mukaan tämänhetkinen ehdotus 
tulee annettuna, eikä ohjausryhmä ole päässyt vaikuttamaan lopputulokseen riittävästi. Erityisesti 
koetaan vaikeaksi se, että muiden yritysten maksettavaksi saattaa tulla suuria öljyvahinkoja, joita 
kyseiset yritykset eivät ole aiheuttaneet. Keskusteltiin myös siitä, onko vakuutusvaihtoehto edelleen 
mukana tarkastelussa.  
 
Keskusteltiin eläinsuojien mukanaolosta ympäristövahinkorahastossa, sillä riski vakaviin ympäris-
tövahinkotilanteisiin tässä elinkeinotoiminnassa on vähäinen. Lain perusteluissa eläintalouden mak-
suvelvollisuutta on perusteltu varsin suppeasti ja tähän toivottiin muutosta. 
 
Keskusteltiin rahaston hallituksen kokoonpanosta. Mallina ehdotuksessa on käytetty nykyisen öl-
jysuojarahaston laaja-alaista kokoonpanoa. Todettiin, että ehdotus hallituksen kokoonpanoksi on 
vasta esimerkinomainen luonnos siitä, millaiseksi se voisi muodostua. Hallituksen kokoonpanosta 
voidaan säätää lain sijaan myös asetuksessa. Kokoonpanoon pyydettiin ohjausryhmän jäsenten mie-
lipiteitä ja kommentteja. 
 
Keskusteltiin Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien poisrajaamisesta. Todettiin, että virka-apuvi-
ranomaisina molempien on kuitenkin mahdollista hakea avustusta heille aiheutuneisiin kustannuk-
siin. 
 
Kuljetusalan liittämistä mukaan rahastoon ei useassa puheenvuorossa pidetty kannatettavana. Jos 
kuljetusala liitetään mukaan rahaston korvauksensaajien joukkoon, täytyy kuljetusalan olla mukana 
myös maksajien joukossa. 
 
Ohjausryhmän jäseniä pyydettiin kommentoimaan pykäläluonnoksia kirjallisesti 13.8.2021 men-
nessä. Kommenteille on varattu työtilassa oma kansio. 
 
4 § TOVA-maksu laskelmat 
 
Atro Andersson (VM) esitteli uusia TOVA-maksun kohdentumisesta tehtyjä laskelmia. Todettiin, 
että yrityskohtainen tarkastelu on tehty y-tunnuksien avulla.  
 
5 § Muut asiat 
 
6 § Seuraava ohjausryhmän kokous on maanantaina 30.8.2021 klo 13.00-15.30 
 
7 § Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin klo 12.07 


