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MIKSI AJANKOHTAISTA? 
Ympäristöpolitiikka  

 Hallitusohjelma 2019-2023:   
 Kehitetään ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä (TOVA);  
 Kaivosten vakuussääntely:  ympäristölliset vastuut hoidetaan.. 

 YM:n kehittämiskohde (Strategia 2030) 
 EU:n ympäristövastuudirektiivin uudistus/kehittämistarpeet 

 Erityisesti ”improving financial security for ELD liabilities”, 
 Toissijaisiin vastuisiin/rahastoihin ei virallisia viittauksia 

 
 Sääntelyn tarve 

 Konkurssikaivokset, ongelmajätekäsittely, kaatopaikat jne. 
 Yksityisille vahinkoja sekä valtiolle kunnostus- ja jätehuoltokuluja 
 Uudet ja historialliset vahingot   

 
 Ajankohtaisia säädöshankkeita 

 Valtion jätehuoltotyölaki: tilalle PIMA-tukilaki 
 Konkurssipesän ympäristövastuu (HE 221/2018); ei lakia 
 

http://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Tavoitteet_ja_tulokset/Strategia_2030


TOISSIJAINEN YMPÄRISTÖVASTUU  

 Mitä tarkoittaa  
 Velvoitteet hoidetaan/vahingot korvataan vaikka ensisijainen vastuutaho 

on maksukyvytön, tuntematon tai tavoittamattomissa tms. 
 Vrt. vapaaehtoinen vakuutus tai lupavakuus ovat ensisijaista vastuuta! 
 Tulkinnanvaraisia rajapintoja aiheuttajan vastuun laajuudessa: 

konkurssipesän vastuu, oikeushenkilöt jne.  
 

 Oikeudellinen perusta  järjestelmille  
 Yksityisoikeudellinen sopimus 
 Lakisääteinen järjestely 



ENSI- JA TOISSIJAINEN VASTUU 



 

Tutkimushanke  

TOISSIJAISEN YMPÄRISTÖVAHINKOVASTUUN 

RAHOITUSMALLIEN VERTAILU (TOVARAMA) 
 
 

 
 Hanke kesken ja tulokset v. 2020 alussa 
 Jatkoa ”Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien kehittäminen – 

työryhmä raportille (2014)” 
 Ympäristövahingot/maksukyvyttömyystilanteet  
 Taustatietoa TOVA-järjestelmän uudistamis- ja kehitystyön tueksi.  
 Oikeusvertailevalla analyysilla kartoitetaan parhaita käytäntöjä  

yhdeksässä vertailumaassa. 
 Toteuttajat:   

 SYKE (Jouko Tuomainen, Petrus Kautto, Outi Pyy, Emmi Vähä), 

 HY (Kai Kokko, Mari Pihalehto, Tuula Linna,) 

 VN TEAS rahoitus 
 Lisätiedot: https://www.syke.fi/hankkeet/tovarama 

 
 Avoin loppuseminaari 30.1.2020, tervetuloa! 

 
 
 

https://www.syke.fi/hankkeet/tovarama


RAHOITUSJÄRJESTELMÄT 

• 1. Valtion budjettiin perustuva malli 
 Budjettiin määräraha tai sisäinen rahasto 

• 2. Säädösperusteinen kollektiivinen (aiheuttajien) rahoitus 
 Pakollinen toissijainen vakuutus -malli 

 Rahastomalli  

• 3. Sopimusperusteinen kollektiivinen aiheuttajien rahoitus 
 Esim. toimiala- tai ainekohtaiset korvaus- tai kunnostusvastuurahastot 

 

• Vrt. oikeudellisten vastuutahojen piirin laajentaminen 
– Esim. kiinteistön tai jätteen haltijan lakisääteinen vastuu 

puhdistamisesta jaa jätehuollosta 



RAHOITUSMALLIEN ARVIOINTIA 1/2  
• Näkökulmana  maksujen oikeudenmukaisuus: 

 Toteutuuko laajasti ymmärretty  aiheuttajan vastuu rahoituksen  ja 
riskin aiheuttamisen välillä? 

• 1. Valtion budjettiin perustuva rahoitusmalli 
 Kun varat kootaan yleisellä verotuksella:  

 ei yhteyttä menojen ja niiden aiheuttajan välillä 

 Kun varat erityisillä veroilla/maksuilla ja ”korvamerkintä”:  
 on joku yhteys menojen aiheuttajiin: (esim. jätevero PIMA -kunnostuksen 

rahoituksena; kaivostoiminnan, öljynporauksen maksut vastuiden kattajana) 

• 2. Säädösperusteinen (aiheuttajien) kollektiivinen rahoitus 
 Toissijainen vakuutus että rahasto 

 Molempia mahdollista rahoittaa joko riskien aiheuttajiin kohdistetulla 
maksuvelvollisuudella tai muilta kuin aiheuttajilta kerätyillä maksuilla 

• 3. Sopimusperusteinen kollektiivinen aiheuttajien rahoitus 
 Esim. vapaaehtoisella sopimuksella toimialakohtainen 

kunnostusrahasto 
 Toteuttaa aiheuttajan vastuuta hyvin periaatetta hyvin, jos kaikilla on 

yhtä suuri riskitaso ja kaikki osallistuvat. Käytännössä voi toimia pienessä 
ryhmässä, joka voi vyöryttää kustannukset edelleen (Ranskassa vanhojen 
kaasulaitosten maaperän kunnostusprojekti/rahat kaasunkäyttäjiltä) 

 



RAHOITUSMALLIEN ARVIOINTIA 2/2  
 Näkökulmana mallin kattavuus/toimivuus äkillisten ympäristövahinkojen 

hoitamisessa: 
1. Valtion budjettiin perustuva rahoitusmalli 

 Ei tarvita muita rinnakkaisia järjestelmiä 
 Suuretkin vahingot voidaan hoitaa, sillä järjestelmässä ei ole ylärajaa.  
 Ei tarvita erillistä organisaatiota (asiantuntemus, hallintokulut) 
 Ei kulu rahaa ellei vahinkoja 

2. Säädösperusteinen (aiheuttajien) kollektiivinen rahoitus 
2.1. Pakollinen toissijainen vakuutus -malli: 
 Korvauksille oltava yläraja, joten valtion budjettirahoitusta tarvitaan. 
 Ei sovellu harvoin sattuvien ennalta arvaamattomien vahinkojen korvaamiseen 

vakuutustoiminnan luonteen ja vakuutusmatematiikan periaatteiden johdosta  
 Varat kuluvat vakuutusturvan ylläpitoon vaikkei vuosikausiin yhtään vahinkoa (vrt. Suomi 1 %, 

Ruotsi lakkautti kohtuuttoman maksajien rasituksena 2008 ) 
 Erillisen organisaation toimintakulut 
2.2. Rahastomalli 
 Korvauksille oltava yläraja, joten budjettirahoitusta tarvitaan 
 Soveltuu myös harvinaisille vahingoille 
 Korvauksen yläraja voi olla suurempi kuin vakuutus, sillä varat säilyvät rahastossa 
 Erillisen organisaation toimintakulut 

3. Sopimusperusteinen aiheuttajien kollektiivinen rahoitus  
 Ei toimi: Vapaamatkustajat ja erilaiset riskit toimijoilla 



AIHEITA KESKUTELTAVAKSI.. 
 
Tehokas valvonta…vähemmän TOVA-tapauksia 

Yhden laajan järjestelmän sijasta tarvitaan useita toimia 

Valtion budjettirahoitus 

 Laajat vahinkotapaukset 

Historialliset maaperävahingot 

Yksityisten vahinkojen korvaaminen?  
Ei muissa maissa valtion tehtäviä 

Rahoitusta aiheuttajilta maksuilla/veroilla 

Säädösperusteinen (aiheuttajien) kollektiivinen rahoitus 

Nykyinen vakuutusjärjestelmä edellyttää muutoksia 

 Laajat uudet rahastot haasteellisia: maksupohja jne. 

Kaivostoimintaan yhteisiä vakuuksia tai rahoitusmalleja?? 

Sopimusperusteinen aiheuttajien kollektiivinen rahoitus  

Voi soveltua historiallisiin vahinkoihin, vanhat PIMA-kohteet 


