
       
 

  
Ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämisen lainsäädäntöhanke 
(TOVA-lainsäädäntöhanke) Dnro VN/11745/2019 
 
OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 8/2021 
 
Aika: 26.1.2021 klo 13.00-15.30 
Paikka: Teams-yhteys 
 
Paikalla: 
Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö, puheenjohtaja 
Oili Rahnasto, ympäristöministeriö  
Merja Huhtala, ympäristöministeriö/öljysuojarahasto  
Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö  
Jari Salila, oikeusministeriö  
Merja Vuori, Kemianteollisuus ry  
Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry  
Satu Lyytikäinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
(edustaa aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia) 
Helena Kontkanen, konkurssiasiamiehen toimisto   
Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto  
Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry   
Amanda Aalto, Finanssiala ry   
Matti Sjögren, Ympäristövakuutuskeskus   
Kimmo Peltonen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto  
Mika Kättö, sisäministeriö  
Satu Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Minna Ojanperä, MTK  
Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto 
Sini Pietilä, ympäristöministeriö  
Jouko Tuomainen, Suomen ympäristökeskus  
Mari-Linda Harju-Oksanen, ympäristöministeriö  
Anni Juvonen, ympäristöministeriö  
Kati Leskinen, ympäristöministeriö 
Onni Oikari, ympäristöministeriön korkeakouluharjoittelija 
 
Poissa: 
Tuula Manelius, työ- ja elinkeinoministeriö  
 
1 § Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 
 
Leena Ylä-Mononen avasi kokouksen. Hyväksyttiin asialista. 
 
2 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan ja se julkaistaan valtioneuvoston säädösvalmistelun ja 
kehittämishankkeiden sivustolla (https://valtioneuvosto.fi/hankkeet; TOVA-lainsäädäntöhanke, 
YM033:00/2019). 
 
 
 



       
 

  
3 § Ohjausryhmässä käsiteltävät aiheet ja aikataulu, kevät 2021 
 
Mari-Linda Harju-Oksanen (YM) esitteli kevään 2021 aikataulua ja kokouksissa käsiteltäviä 
aiheita. 
 
Vakuusselvitystä tehdään parhaillaan ja asiaan syvennytään tarkemmin helmikuun ohjausryhmän 
kokouksessa. Lisäksi tarkoituksena on teettää vaikutustenarviointi, jonka todennäköisesti toteuttaa 
Suomen ympäristökeskus.  
 
4 § TOVA-tapausselvityksen esittely YSL 182 a §-tarkastelun osalta 
 
Onni Oikari (YM, korkeakouluharjoittelija) esitteli TOVA-tapausselvitystä, joka on tehty tausta-
aineistoksi ja valmistelun tueksi. Tapauksia on tarkasteltu erityisesti YSL 182 a §:n osalta. 
 
5 § TOVA-järjestelmä: taustalla oleva vastuusääntely ja uudet korvauspykälät 
 
Mari-Linda Harju-Oksanen (YM) esitteli TOVA-järjestelmän taustalla olevaa vastuusääntelyä sekä 
uusia korvauspykäliä. 
 
Keskusteltiin aiheuttamisperiaatteesta ja toissijaisesta vastuutahosta. Todettiin, että toissijainen 
vastuutaho voi joissakin tapauksissa olla myös kunta. Lisäksi molempien termien ja niiden 
selitysten kanssa on oltava täsmällinen. 
 
Keskusteltiin erityisesti uudesta 11 b §:stä ja siitä, mitä kustannuksia voi tulla korvattavaksi 
pelastuslain nojalla. Todettiin, että toimivaltainen viranomainen on torjuntatoimien osalta 
pelastuslaitos ja tämän jälkeen kohteen jatkotoimenpiteet kuuluvat joko kiinteistönomistajan tai 
esimerkiksi ympäristöviranomaisten vastuulle. Vastuu pelastustoimen kustannuksista määräytyy 
pelastuslain mukaan. Pykälää tulee täsmentää ja selkeyttää seuraavaan versioon. 
 
Keskusteltiin TOVA-lakiluonnokseen sisällytetystä ennakkokorvausta koskevasta säännöksestä ja 
sen tarpeellisuudesta. Todettiin, että pelastuslaitosta ei rahoiteta ennakkokorvauksella vaan kyseessä 
ovat tällöin muut viranomaiset. 
 
Kirjallisia kommentteja sekä pykäläluonnoksesta että kokonaisuudesta toivottiin 5.2.2021 
mennessä. 
 
6 § Muut asiat 
 
Todettiin, että Finanssiala ja Ympäristövakuutuskeskus ovat lähettäneet 19.1.2021 alustavat 
pykäläehdotukset vakuutusjärjestelmän kehittämiseksi. Ehdotus otetaan huomioon valmistelussa. 
Tulevan TOVA-järjestelmän rakenteeseen liittyviä kysymyksiä on tarkoitus tarkastella lähemmin 
ohjausryhmän maaliskuun kokouksessa. Muiden ohjausryhmän jäsenten on mahdollista 
kommentoida pykäläehdotuksia helmikuun aikana. 
 
Todettiin, että ohjausryhmän kokousmateriaalit toimitetaan sihteeristölle, joka huolehtii asiakirjojen 
viemisestä työtilaan. 
 
 
 
 



       
 

  
7 § Seuraava ohjausryhmän kokous on keskiviikkona 17.2.2021 klo 13.00-15.30 
 
8 § Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin klo 15.19 
 
 


