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Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi – 
Hallitusohjelman arviointimuistio rakennusteollisuuden ja 
rakennetun ympäristön näkökulmasta 

Liikennepolitiikka 

Perusväylänpidon tasokorotus ensi vuonna – lisäbudjetti jo kesäkuussa 

Perusväylänpitoon tehdään 300 miljoonan euron tasokorotus ensi vuonna, mikä aikaistaa 
tasokorotusta kahdella vuodella. Tasokorotus on pysyvä toisin kuin edellisen hallituksen 
aikainen korjausvelkaohjelma.  

Hallitus antaa kesäkuussa 2019 lisäbudjetin, jossa käynnistetään merkittäviä 
liikennehankkeita. Yksityisteiden peruskorjausmäärärahat turvataan. 

➢ Hankkeet sovitaan hallitusohjelman mukaan vasta lisäbudjetin valmistelussa, mikä 
merkinnee, että halutaan säästää hyvinä uutisia hallituksen alkumetreille.  
RT: Olennaista saada liikkeelle hankkeita, jotka samalla vivuttavat asuntotuotantoa. 
Hallituskaudelle on varattu 150 miljoonan euron kertainvestointi 
liikennehankkeisiin, mutta ohjelma ei muuten sisällä suoraa rahoitusta suurten 
raidehankkeiden toteuttamiseen. 

➢ Hallituskauden viimeisenä vuonna (2023) on 300 miljoonan tasokorotuksesta 
siirretty 100 miljoonaa euroa investointeihin, mutta vuodelle 2022 on tehty 
samansuuruinen lisäys. 

➢ Teollisuuden isojen tuotantolaitosten edellyttämän infrastruktuuripäätökset 
tehdään erikseen, josta esimerkkinä vaikkapa MetsäGroupin Kemiin kaavailema 
biotuotetehdas.   

Pääväylien palvelutaso sovitaan 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Siinä 
otetaan huomioon elinkeinoelämän tarpeet. Tavoitteena matkustajaliikenteen matka-
aikojen nopeuttaminen, tavaraliikenteen pullonkaulojen poistaminen, 
liikenneturvallisuuden parantaminen, akselipainojen korottaminen ja väyläverkkojen 
päällysteet ja sillat. 

➢ RT: Suomi kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi.  

Hallituskaudella käynnistetään liikenteen vero- ja maksu-uudistus.  

➢ Käytännön päätökset jäävät seuraaville hallituksille.  

Tällä hallituskaudella tehdään polttoaineverojen 250 miljoonan euron korotukset sekä 
valmistellaan tiemaksut mahdollistava lainsäädäntö sekä raskaan liikenteen vinjetti.  

Hankeyhtiöt valmisteluun – julkisomisteinen enemmistö reunaehtona 

Suurten liikennehankkeiden toteuttamiseksi hallitus valmistelee hankeyhtiömallin. 
Liikennepolitiikan näkökulmasta asetetaan reunaehdot hankeyhtiöille ja suhde infran 
omistamiseen: 
  



Rakennusteollisuus RT 5.6.2019 

 
• Valtio omistaa keskeisen infran 
• Julkisomisteinen määräenemmistö yhtiöissä 
• Rahoituksesta tulee olla maininta kuntien takauskeskuslaissa 
• Rahoituskustannusten minimointi 
• Yhtiön tulot perustuvat realistiseen arvioon 
• Tuotto-odotukset eivät saa nostaa ratamaksuja kohtuuttomasti 
• EU-rahoitushakujen varmistamiseksi väylähankkeiden suunnitteluvalmiutta 
edistetään. 

 
➢ Valmistelua on rajattu sellaisin reunaehdoin, mistä Bernerin mallia kritisoitiin. 

Keskeinen reunaehto on, että yhtiön julkisomisteisilla tahoilla tulee olla 
määräenemmistö. Tämä mahdollistaisi yksityisten sijoittajien mukaantulon. 
Lopullisesti tämä ratkeaa poliittisessa valmistelussa.  

➢ EU-rahoitushakujen suhteen hallitus priorisoi jo pidemmällä olevia hankkeita. Tällä 
on merkitystä myös hankkeiden kotimaiseen rahoitukseen. 

➢ Esim. Turun tunnin junan suunnitteluun on käytetty jo n. 40 Me ja sen valmius on 
pitkällä. 

Eteneminen suurissa ratahankkeissa edellyttää sopimukseen pääsemistä toteutuksesta ja 
rahoituksesta valtion, kuntien ja muiden mahdollisten hyödynsaajien kanssa. 

Hankeyhtiöillä rahoitettavat hankkeet 

Hallitus pääomittaa Pohjolan Rautatiet Oy:tä talouden tasapainon ja menokehyksen 
raameissa.  

• Päärata ja sen laajennukset 

• Helsingistä länteen suuntautuva rata (mukaan lukien Espoon kaupunkirata)   

• Helsingistä itään suuntautuva rata   

➢ Hallitusohjelman maininnat hankkeista eivät ole tae niiden toteuttamisesta, vaan 
hallitus edellyttää sopimukseen pääsyä kuntien ja muiden hyödynsaajien kanssa. 
Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että valtio aikoo tosissaan edellyttää kunnilta 
aiempaa suurempaa osallistumista isojen ratahankkeiden suunnittelun ja 
rakentamisen rahoittamiseen.  

➢ Uudella liikenneministerillä on merkittävä valta, millaista ratakokonaisuutta viedään 
suunnittelussa eteenpäin. Varsinaiset rakentamispäätökset tullaan tekemään 
tulevien hallituksien aikana ja päätökset tehdään aina kulloisessakin taloudellisessa 
ja poliittisessa suhdanteessa.  

Helsingin ratapihan parasta mallia haetaan vielä 

Pisara-radan ja Helsingin ratapihan järjestelyjen osalta on varmistettava liikenteen 
kehittämisen ja kansantalouden kannalta tehokkain ja parhaan kokonaishyödyn tuova 
malli.  

➢ Hallitus niputtaa Pisara-radan ja Helsingin ratapihajärjestelyt yhteen ja etsii jatkossa 
kansantalouden ja kokonaisuuden kannalta parasta mallia. Pisaralle ei ole varattu 
rahoitusta. 
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Maankäyttö ja rakentaminen 

MRL-valmistelu jatkuu parlamentaarisesti – pääurakoitsijan vastuu kirjataan 

MRL-valmistelu viedään loppuun parlamentaarisessa valmistelussa. Uudistuksen 
päätavoitteita ovat:  

A) hiilineutraali yhteiskunta  

B) luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen 

C) rakentamisen laadun parantaminen 

D) digitalisaation edistäminen. 

➢ RT: Parlamentaarisen valmistelun jatkuminen on hyvä asia ja oli tavoitteemme. 

Parannetaan rakentamisen laatua ja valvontaa sekä selkeytetään vastuita erityisesti 
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Rakentamisen 
toteutusvastuu säädetään pääurakoitsijalle. Tämä pitää sisällään vastuun rakennusvirheistä 
ja niiden korjaamisesta. 

➢ RT: Tässä puututaan merkittävällä tavalla sopimusvapauteen ja pyritään 
sälyttämään yksittäiselle taholle vastuuta myös muiden osapuolten tekemisistä. 
MRL-uudistuksen aikana tämä otetaan kriittiseen tarkasteluun ja pyritään 
tarvittaessa selkeyttämään vastuusuhteita muilla tavoin. 

Digitaalisuuden lisääminen ja yhden luukun politiikka 

Kuntien kaavamonopoli ja kaavahierarkia säilyvät. Kaavaprosessin sujuvuutta halutaan 
edistää ja vahvistaa kuntien maapolitiikkaa. Kaavoitus perustuu kattaviin vaikutusarvioihin. 

Ilmastonmuutoksen torjunta otetaan huomioon niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin 
rakennuskannan ylläpidossa.  

Luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin 
maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. Edistetään 
kunnissa rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä 
asiointia. 

➢ Ilmastonmuutos tulee vahvasti esille tässäkin. 

➢ Hallitus edistää rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja 
sähköistä asiointia.  

➢ RT: MRL-kirjauksista ei löydy maanomistajien aloiteoikeuden vahvistamista eikä 
ajatusta hankekaavoituksesta.  

 

Asuntopolitiikka  

Asuntopolitiikasta selonteko 

Hallitus laatii 8-vuotisen asuntopolitiikan kehittämisohjelman, joka annetaan selontekona 
eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin 
kymmenen kannanoton toimenpiteisiin sitoudutaan ohjelmassa.  
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➢ RT: Pitkäjänteisyys on kannatettavaa. Asuntopolitiikka painottuu kuitenkin vahvasti 
valtion tukemaan asuntotuotantoon. Kokonaistarjonnan ja asumisen hinnan 
kannalta on tärkeä varmistaa, että markkinaehtoisen tuotannon edellytykset eivät 
heikenny (ks. myös verotus). 

Kaupunki- ja aluepolitiikka 

Laaditaan kaupunkistrategia ja vahvistetaan pääkaupunkiseudun kilpailukykyä. 
Valmistellaan seutukaupunkiohjelma ja käynnistetään poikkihallinnollinen lähiöohjelma. 

Tunnistetaan erityisesti metropolialue ja suuret kaupungit koko maan kannalta strategisesti 
merkittävinä kasvun ja kestävän kehityksen alueina. 

➢ Hallitusohjelmaneuvotteluissa oli hyvin erilaisia näkökulmia asuntopolitiikkaan ja 
kaupungistumiseen. Asuntopolitiikka-ryhmän katsantokanta oli hyvin 
sosiaalipoliittinen ja ratkaisuja haettiin lähinnä tuotantotuen kautta. Elinvoimainen 
Suomi -ryhmä, joka käsitteli myös muuta teollisuuspolitiikkaa, näki taas ratkaisuja 
kaupunkien kasvun vauhdittamisessa ja MAL-sopimuksissa. 

MAL-sopimukset laajentuvat  

MAL-sopimuksia voidaan laajentaa uusille seuduille. Sopimusten kesto pidennetään 12-
vuotiseksi, joskin muoto on rullaava.  

➢ MAL-sopimuksilla varmistetaan riittävä asuntotuotannon kaavavaranto, mutta 
riittävyyttä ei ole määritelty. RT: Sopimusneuvotteluissa tavoitteisiin on 
sisällytettävä viiden vuoden tonttivarantovaade.   

➢ MAL-sopimuksissa edistetään uutena markkinaehtoista pysäköintiä, mikä on 
myönteistä.   

Valtio huolehtii riittävistä panostuksista muun muassa joukkoliikenneinvestointeihin ja 
kunnallistekniikan rakennusavustuksiin sekä osoittaa maaomaisuuttaan erityisesti 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja kestävien liikenneyhteyksien toteuttamiseen. 

➢ Valtio lupaa jatkossakin riittävät tuet infrainvestointeihin MAL-sopimuksissa, kuten 
suurten kaupunkien raitiotiehankkeille, joka oli yksi RT:n hallitusohjelmatavoitteista. 

Rakentamisen tuki ja ARA-tuotanto 

Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa. 
Sitä lisäämällä täydennetään markkinaehtoista ja yksityistä asuntotarjontaa sekä tasataan 
suhdanteita. 

➢ RT: Tämä tiivistää hallitusohjelman asuntopolitiikan kärjen. Hyvä että on tunnistettu 
tuetun tuotannon täydentävä ja suhdanteita tasaava rooli. 

Valtion tukemassa asuntotuotannossa säilytetään Valtion asuntorahaston asema valtion 
talousarvion ulkopuolisena rahastona. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn 
toimintamäärärahoja korotetaan lisääntyvien tehtävien vuoksi. Pitkä korkotukimalli 
uudistetaan kannustavammaksi ja läpinäkyvämmäksi. Rajoitusaika säilytetään 40 vuodessa.  
ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintaperusteet säilytetään ennallaan.  

Pitkän korkotuen käynnistysavustuksia maksetaan jatkossa kaikilla MAL-alueilla. Pitkällä 
korkotuella rakennetaan vähintään 10 000 asuntoa vuosittain, josta puolet PKS-alueelle. 
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Tuen suuruus on 10 000 euroa per asunto Helsingin seudulla ja muilla 3 000–5 000 euroa 
asuntoa kohden.  

Puurakentamisessa otetaan käyttöön 20 prosentin korotettu käynnistysavustus.  

➢ RT: Valtion suora tuki yhdelle materiaalille on kyseenalaista (ks. myös 
puurakentaminen) 

ARA-asuntojen korjauksia ja energiaremontteja tuetaan avustuksella enimmillään 4 000 
euron tuella per asunto. Purkuavustusta ja purkuavustusvaltuutta korotetaan 
määräaikaisesti. Uutena elementtinä otetaan käyttöön avustus käyttötarkoituksen 
muutosavustus. 

➢ Kaikki nämä avustukset ovat vain ARA-asuntokantaa varten tai tilojen 
muuttamiseksi ARA-asunnoiksi. 

Kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon osuuden nostamista tavoitellaan MAL-sopimuksissa 
vähintään 35 prosenttiin kuitenkin niin, ettei muodostu hallintamuodoltaan yksipuolisesti 
painottuneita alueita. 

➢ RT: Tuetun tuotannon prosentuaalinen osuus tavoitteista ei saa muodostua esteeksi 
kokonaistuotannon kannalta. On varmistettava, ettei tästä tule markkinaa 
jäykistävää ja/tai hidastavaa tekijää. 

Asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan hallituskaudella.   

Lisätään opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista ja erityisryhmien ARA-
investointiavustuksen alinta tukiluokkaa korotetaan 10 prosentista 15 prosenttiin. 

Osuuskunta-asumisen lainsäädäntö valmistellaan sekä edistetään ryhmärakentamista 
rakennusaikaisella takauksella.  

Hallitus teettää selvitykseen hintaa vaikuttamista tekijöistä edullisemman asumisen 
edistämiseksi. Mahdolliset säädösten keventämiset tehdään rakennusten laadun 
kärsimättä. 

Voimassaolevan lainsäädännön puitteissa arvioidaan, voidaanko ehkäistä kohtuuttomia 
vuokrankorotuksia.  

➢ RT: Tämä ei ole nykylainsäädännössä mahdollista. 

Hallitus tekee kv-vertailevan selvityksen asumisen tuista, lainsäädännöstä ja 
vuokramarkkinoista. 

Hallitus aikoo puolittaa asunnottomuuden kahdessa vaalikaudessa.  

➢ Suomi on ollut viime vuosina ainoa Euroopan maa, joka on kyennyt vähentämään 
asunnottomuutta.  

 

Ilmasto, kiertotalous ja korjausrakentaminen  

Korjausrakentaminen ja energiatehokkuus 

Toteutetaan toimenpidekokonaisuus, jolla tuetaan hiilijalanjäljen pienentämistä asumisessa, 

parannetaan olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta ja tuetaan siirtymistä 

päästöttömään lämmöntuotantoon: 
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- Otetaan käyttöön taloyhtiöille suunnattu energia-avustusjärjestelmä, jolla tuetaan 

energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan 

energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä. 

o Tukea maksettaisiin suhteessa saavutettuihin energiatehokkuushyötyihin. 

- Lisätään sähköautojen latauspisteitä 

- Selvitetään energiaremonttien suunnittelukustannusten ottaminen 

kotitalousvähennyksen piiriin, mukaan lukien taloyhtiöt. 

 

➢ Vaikka kotitalousvähennyksen käyttöä on muuten linjattu pienennettävän (ks. 

verotus), sitä haluttaisiin laajentaa energiaparannuksiin. 

Edistetään ARA-asuntokannan perusparannuksia ja energiaremontteja ottamalla käyttöön 

korkotukilainaan sidottu perusparannuksen käynnistysavustus, jonka ehtona on 

energiatehokkuuden parantaminen. Avustuksen enimmäissuuruus on 4 000 euroa asuntoa 

kohden. (ks. ARA) 

Rakennusmääräyksiä kehitettäessä varmistetaan mahdollisuus painovoimaisen 

ilmanvaihdon käyttöön energiatehokkuustavoitteista tinkimättä.  

➢ RT: Tämä ei saa vaarantaa esimerkiksi hyvää sisäilmaa ja teknologianeutraliteettia. 

Edistetään laajamittaisia peruskorjaus- ja energiatehokkuushankkeita, joissa parannetaan 

kokonaisten kortteleiden, alueiden tai kaupunkien energiatehokkuutta. 

Ks. myös ARA 

Sisäilma 

Lainsäädäntöä ja valtion tukijärjestelmiä kehitetään niin, että rakennusten 
sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat terveyshaitat ja ihmisten sairastuvuus vähenevät 
merkittävästi. Parannetaan rakentamisen laatua ja valvontaa sekä selkeytetään vastuita.  

➢ RT: Tämä on hallitusohjelman kohdasta MRL. Rakennusten sisäilmaongelmat ovat 
ilmeisesti olleet ainakin yhtenä syynä pääurakoitsijan virhevastuun esille 
nostamiseen ilman, että on otettu huomioon sisäilmahaittojen moninaisia syitä. 

Jatketaan Terveet tilat 2028 -toimintaohjelmaa ja nostetaan sen kunnianhimoa. Osana 
ohjelmaa selvitetään korjausrakentamisen osaamiskeskuksen perustaminen. 

➢ RT ollut mukana toimintaohjelman eri työryhmissä. Osaamiskeskukselle ei ole 
varattuna määrärahaa. 

Selvitetään, onko tarvetta vahvistaa sisäilmaongelmaisen talon ostajan oikeusturvaa 
velvoittavalla lainsäädännöllä.  

Ilmastotavoitteet 

Hallitus rakentaa hiilineutraalia yhteiskuntaa pienentämällä rakentamisen, maankäytön ja 

liikenteen hiilijalanjälkeä ja tukemalla kestävää yhdyskuntarakennetta. Liikenteen päästöjen 

tulee vähintään puolittua vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.  Hallitus edistää 

kuntien ja alueiden omien hiilineutraaliussuunnitelmien valmistelua ja ilmastotoimien 

toimeenpanoa. 
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Ilmastolakiin otetaan mukaan myös maankäyttösektori sekä hiilinielujen vahvistamista 

koskeva tavoite. Hallitus laatii osana ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelujärjestelmän 

kokonaisuutta kokonaisvaltaisen maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman. 

➢ RT: Tämä koskee eniten maa- ja metsätalousmaata, mutta seurataan ohjelman 

valmistelua. 

Hallitus perustaa ilmasto- ja energia-asioihin keskittyvän ministerityöryhmän 

valmistelemaan ilmastopolitiikkaa kokonaisuutena. Ilmastovaikutusten arviointi otetaan 

osaksi normaalia lainvalmistelua.  

➢ RT: Tämä näkyy varmasti MRL-uudistuksessa. 

Luodaan yhdessä alan toimijoiden kanssa rakennusalalle hiilineutraaliuteen tähtäävä 

toimialakohtainen suunnitelma. Jatketaan vähähiilisen rakentamisen tiekartan 

toimeenpanoa ja kehitetään rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen perustuvaa 

säädösohjausta.  

➢ RT: Vähähiilinen tiekartta on lähinnä säädösohjausta pitäen sisällään esim. 

hankintakriteereitä. Jos tällainen toimialakohtainen suunnitelma tullaan laatimaan, 

sen myötä voi vaikuttaa myös elinkaarilaadun eri tekijöiden parempaan 

huomioimiseen.  

➢ RT: YM:n säädösohjaus keskittyy rakennuksen hiilijalanjäljen arviointiin koko 

elinkaaren ajalta, mutta ei ota huomioon muita elinkaarilaadun tekijöitä. Lisäksi 

säädösohjauksessa on tarkoitus arvioida toisiinsa talotyyppikohtaisesti 

rakennusmääräykset juuri ja juuri täyttäviä rakennuksia jättäen eri materiaaleilla 

saatavat muut hyödyt huomioimatta (esim. pitkäaikaiskestävyyteen, turvallisuuteen, 

terveellisyyteen, viihtyvyyteen, muuntojoustavuuteen liittyvät edut). 

Pilotoidaan ekologisen kompensaation käyttöä esimerkiksi isoissa infrastruktuurihankkeissa 

ja arvioidaan saatujen kokemusten perusteella lainsäädännön uudistustarpeita. Ekologisella 

kompensaatiolla tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuutta 

vaurioittavan toiminnan haittoja hyvitetään parantamalla heikentyneitä elinympäristöjä ja 

luomalla uusia toisaalla kuitenkin niin, että kompensaatio on viimesijainen vaihtoehto 

luontohaittojen vähentämisen jälkeen.  

➢ RT: Tämä on merkittävä kirjaus, joka saattaa vaikuttaa alan toimintaan hyvinkin 

paljon, jos pilotointi johtaa säädöksiin. Tulkinnasta riippuen yritykset joutuisivat 

tulevaisuudessa kompensoimaan oman jälkensä mm. kiviainesten käytön osalta. 

Kevyimmillään tämä tarkoittaa sitä, että väylävirasto kompensoi suojelemalla lisää 

valtion metsää.  Osa yrityksistä on jo luonutkin toimintamalleja luonnon 

monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi.  

Käytössä olevien ydinvoimaloiden jatkolupiin suhtaudutaan myönteisesti edellyttäen, että 

Säteilyturvakeskus puoltaa niitä.  

Merituulivoimaloiden kiinteistöveroa alennetaan. 

Puurakentaminen 
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Puurakentamisen määrä kaksinkertaistetaan hallituskaudella. 

Nostetaan puutuotteiden jalostusastetta, edistetään puurakentamista sekä puutuotevientiä. 

Jatketaan puurakentamisen toimenpideohjelmaa vuoden 2022 loppuun saakka. Osoitetaan 

puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa. Edistetään puurakentamista ARA-

tuotannossa MAL-alueilla maksettavalla korotetulla käynnistysavustuksella. 

Kehitetään palomääräysten materiaalineutraaliutta niin, että puurakennusten 

kaksinkertaisen, sekä teknisen että rakenteellisen, palosuojauksen tarve vähenee. 

Selvitetään myös, onko puurakentamisen palomääräyksiä syytä keventää. 

➢ RT: Puurakentamista edistetään edelleen vähähiilisen rakentamisen nimissä, vaikka 

sen tueksi ei ole tutkimusnäyttöä ja faktapohjaisia perusteita.  

Fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä. 

Valtion ja kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2024 mennessä. 

➢ RT: Lisää mahdollisesti korjausrakentamisen määrää.  

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutosten implementoinnin yhteydessä 

varmistetaan, että lämpöpumppuihin perustuvat lämmitysjärjestelmät eivät aiheuta 

sähkönkulutuksen tehopiikkejä. 

➢ RT: Kovilla pakkasilla kun sähkön kulutus on muutenkin huipussaan, niin 

lämpöpumppujen käyttö lisää entisestään sähkön kulutusta ja sitä kautta tarvetta 

lisätä sähköntuotantokapasiteettia, mikä lisää CO-päästöjä. Tätä varten pitäisi 

varautua eri lämmitysjärjestelmillä ja kehittää niiden hallintaan automatiikkaa 

käyttäjää varten. 

Kiertotalous 

Hallituskaudella toteutetaan poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden 

edistämisohjelma mittareineen.  Sen lisäksi edistetään hallinnon, lainsäädännön ja 

taloudellisten ohjauskeinojen avulla kiertotaloutta ja puretaan sen esteitä sekä Suomessa 

että EU:ssa. 

Hallituskaudella tehostetaan materiaalien kierrätystä ja kiertotaloutta rakennusalalla. 

➢ RT: Poikkihallinnollisuus on erittäin hyvä asia. On hankala sanoa, millaisia 

ohjauskeinoja hallitus on ottamassa käyttöön, mutta niillä voi olla alalle 

toimeliaisuutta lisäävä vaikutus. 

Hallitus selvittää kevään 2020 kehysriiheen mennessä kattavasti edellytykset edistää 

veropoliittisin keinoin kiertotaloutta esimerkiksi laajapohjaisella uusiutumattomista 

luonnonvaroista tehtyjen pakkausten pakkausverolla, jätteenpolton energia- ja 

hiilidioksidipäästöön perustuvalla verolla sekä kaatopaikalle päätyvän jätteen jäteveroa 

korottamalla. Tavoitteena on toteuttaa veromuutokset vuoden 2021 alusta.  
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➢ RT: Pääviestimme on ollut, että ei (haitta)veroteta primäärisiä raaka-aineita, vaan 

jätteitä. Pakottaa jo suunnitteluvaiheessa pohtimaan massatasapainoa, joka 

edellyttää asian huomioimista jo aikaisemmassa maankäytön suunnittelussa. 

Kiertotalouden investointien vauhdittamiseksi otetaan käyttöön määräaikainen 

kiertotalouden investointituki 

Tehostetaan muovinkierrätystä ja toimeenpannaan muovitiekartan ehdotukset. 

Julkiset hankinnat 

Hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja 

laatuarviointiin nostetaan. Hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki 

sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa. 

Otetaan käyttöön työkalu innovatiivisten hankintojen riskien jakamiseksi. Vauhditetaan 

kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskevien hyvien käytäntöjen yleistymistä. 

➢ Hankintalaki perustuu julkisten hankintojen direktiivin implementointiin. 

➢ RT on ajanut pitkään innovatiivisten hankintojen lisäämistä, jolloin kriteerinä ei olisi 

vain hinta. Mutta hankintakriteerien on oltava yhdenvertaisia ja materiaali- ja 

teknologianeutraaleja. Tässä vaiheessa on hankalaa tulkinta, että mikä on 

”ympäristövaikutuksiltaan merkittävä hankinta”. 

Panostetaan julkisten hankintayksiköiden osaamiseen koulutuksen ja parhaiden käytäntöjen 

levittämisen avulla. Selvitetään mahdollisuudet hajauttaa innovatiivisten hankintojen riskiä 

laajemmalle esimerkiksi riskirahastojen perustamisen kautta. 

➢ RT: Koulutuksen lisääminen erittäin hyvä asia, tietämystä esim. kierrätysasfaltin ja 

kierrätettävän kiviaineksen käytöstä tarvitaan. 
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Verotus 

➢ Hallitus ei tee suunnittelemiaan tuloveronkorotuksia täysimääräisesti. 

Hallitusohjelmaneuvotteluiden aikana luovuttiin myös osinkoverotuksen 

kiristämisestä. Hallitus muistuttaa itseään ohjelmassaan, että verotus ei aina ole 

tehokkain ratkaisu yhteiskunnallisiin haasteisiin.  

Hallituskauden aikana tehdään seuraavat kriittiset toimenpiteet: 

1) Oman asunnon asuntolainan verovähennys poistuu kokonaan hallituskauden aikana 

2) Selvitetään mahdollisuutta rajoittaa oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen 

osuus vuokratuotosta 

3) Selvitetään vuoteen 2022 mennessä mahdollisuudet periä ulkomaisten rahastojen ja 

muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista 

veroa 

 

➢ RT: Kaikilla ehdotetuilla toimenpiteillä on markkinan kannalta negatiivinen vaikutus. 

➢ RT: Toteutuessaan taloyhtiölainojen verosuunnitteluedun poistaminen ei 

välttämättä lisäisi verotuloja, vaan saattaisi karkottaa asuntosijoittajat 

uudiskohteista. Mikäli se hidastaa rakentamista, muutos tuottaa vähemmän 

verotuloja kuin verointensiivinen rakentaminen. Tämä lisäisi myös pulaa asunnoista 

ja nostaisi vuokria. 

➢ RT: Muutoksen verohyöty voi jäädä pieneksi myös siinä tapauksessa, jos sijoittajat ja 

rakentajat luopuisivat uudisasunnoista jopa tappiolla, mikä on 

verovähennyskelpoista. 

Hallituskauden aikana kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 50->40 

prosenttiin ja palkoissa 15 prosenttiin. Enimmäismäärää alennetaan 2400->2250 euroon. 

Valmistellaan kiinteistöverouudistus, joka ottaa maapohjan ja rakennukset paremmin 

huomioon. Alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöveroa. 

Hallituskaudella käynnistetään liikenteen vero- ja maksu-uudistus (miten verotus uudistuu 
liikkumisen uudistuessa). Tie/ruuhkamaksuille tehdään ne mahdollistava lainsäädäntö. 
Fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan 250Me.  

Osana kestävän kehityksen verosiirtymää hallitus toteuttaa energiaverotuksen 
kokonaisuudistuksen vuoden 2020 budjettiriiheen mennessä. Uudistus yhdessä 
päästökaupan kanssa tukee johdonmukaisesti etenemistä hiilineutraaliin kiertotalouteen.  

Energiantuotannon päästöohjausta poistamalla teollisuuden energiaveron 
palautusjärjestelmä ja alentamalla II veroluokan sähkövero kohti EU:n sallimaa 
minimitasoa. Uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti siirtymäkauden kuluessa. 

➢ RT: Tämä on hyvä uudistus rakennusalan energiaintensiivisen teollisuuden kannalta. 

Uudistetaan verotusta tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita ja kestävää kuluttamista. 

Hallitus valmistelee kestävän verotuksen tiekartan, jonka ensimmäinen vaihe valmistuu 

vuoden 2020 kehysriiheen mennessä. 
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➢ Hallitusohjelmassa puhutaan tässä kohtaa paljon muoveista, mutta tätä uudistusta 

on silti seurattava tarkasti. 

Edistetään työvoiman liikkuvuutta sekä maan sisällä että ulkomailta Suomeen työnantajan 

maksamien muuttokustannusten korvausten veronalaista osuutta kohtuullistamalla. 

➢ Tällä on vaikusta alaa vaivaavaan kohtaanto-ongelmaan! 

Telakoilla otetaan käyttöön rakennusalalla hyvin toiminut ja harmaata taloutta 

ennaltaehkäissyt veronumero.  

 

Työllisyys 

Hallituksen työllisyystavoite on 75 prosenttia. Tämä tarkoittaa VM:n kevään 2019 mukaan 

60 000 uutta työllistä vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän tavoitteen toteutumista 

seurataan hallituskaudella säännöllisesti. Työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää työn 

tarjontaa ja kysyntää tukevia toimia sekä kohtaanto-ongelman lievittämistä. 

Seuraavat asiat valmistellaan hallituskaudella kolmikantaisesti: 

1) Ikääntyneiden ja muiden vaikeasti työllistyvien työllisyyttä lisätään 

2) Työttömyysturvaa uudistetaan ja aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteitä lisätään 

tavoitteena työttömyysjaksojen lyhentäminen ja työttömyyden pitkittymisen 

torjuminen. Palkkatuen käyttöä lisätään merkittävästi. 

3) Paikallista sopimista edistetään. (laajennettu kolmikanta) 

Sen lisäksi jo maahan muuttaneiden työmarkkinavalmiuksia parannetaan ja erityisesti osaa-

van työvoiman työperusteista maahanmuuttoa lisätään. Korkeakoulutuksen saaneiden 

työmarkkinoille tuloa nopeutetaan. 

 

Koulutus, tutkimus ja digitalisaatio 

TKI 

Hallituskauden aikana laaditaan tiekartta TKI-panosten nostamiseksi 4 %:iin vuoteen 2030 

mennessä (nyt noin 2,8%). Sen lisäksi selvitetään tutkimusrahoituksen ennakoitavuuteen, 

pitkäjänteisyyteen ja hyödynnettävyyteen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet. Vahvistetaan 

ammattikorkeakoulujen, oppilaitosten ja pk-yritysten merkitystä suomalaisessa TKI-

järjestelmässä. 

➢ RT: Rakennusalan kannattaa hyödyntää ammattikorkeakoulujen TKI-panostuksia. 

Näillä on varsinkin alueellisesti merkitystä. 

Panostetaan riippumattomaan rakennusalan tutkimukseen. 

Edistetään puurakentamisen osaamista ja täydennyskoulutusta rakennusalalla sekä 

puurakentamisen tutkimusta, tuotekehitystä ja vienninedistämistä. 
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➢ RT: Nämä eri työryhmien tekemät kirjaukset ovat toistensa kanssa ristiriidassa. 

Ajatuksena lienee, että puurakentamisen tutkimuksella saataisiin lisättyä 

puurakentamista, jolloin ei voine puhua tutkimuksen riippumattomuudesta. 

Korkeakoulutus 

Korkeakoulujen rahoituksen indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisinä. Sen lisäksi 

lisärahoitusta tulee yliopistoille 40Me ja ammattikorkeakouluille 20Me. 

➢ Indeksin palautus on teknisessä kehyksessä, eli siihen ei tarvita erikseen rahoitusta. 

Hallituksen linjaa, että jokaisessa maakunnassa on korkeakoulu. Korkeakoulutus säilyy 

maksuttomana EU/ETA-alueen kansalaisille. Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään 

merkittävästi. Varmistetaan, että lisäykset vastaavat yhteiskunnan tarpeita ja perustuvat 

ennusteisiin alan ja alueiden työllisyydestä. 

Lisätään rakennusalan täydennyskoulutusta energiatehokkuusosaamisen parantamiseksi. 

Lisätään korjausrakentamisen osaamista tarvittaessa täydennyskoulutuksin. Osana Terveet 

tilat 2028 -ohjelmaa selvitetään korjausrakentamisen osaamiskeskuksen perustaminen. (ks. 

Sisäilma) Panostetaan sisäilmaongelmien ja niiden ratkaisujen tutkimukseen. 

➢ RT: Edellä mainittuihin asioihin ei ole erikseen varattuna rahoitusta, joten se 
hankaloittanee niiden toteutusta. Kesäkuun alussa julkaistava tarkempi budjetti 
antanee lisävaloa. 

Rakennusten kuntotarkastajille asetetaan pätevyysvaatimukset. 

Toisen asteen koulutus 

Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen. Tämä tarkoittaa, että kaikilla olisi 

tulevaisuudessa vähintään toisen asteen (ammattikoulu tai lukio) tutkinto. Samalla lisätään 

ohjausta, jolla helpotetaan siirtymistä peruskoulusta toiselle asteelle. 

Koulutuksenjärjestäjille korvataan aiheutuvat kulut täysimääräisesti. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa kasvatetaan. Ammatillisen koulutuksen 

uudistuksen toimeenpanossa kiinnitetään huomiota työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja 

oppisopimusten kehittämiseen. OKM laatii yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa mallin 

kokonaisten koulupäivien toteuttamisesta. 

➢ Ammatillisen koulutuksen opetuksen rahoituksen lisäys on 235 M euroa jaksotettuna 

koko hallituskaudelle. Tämä on erittäin toivottu lisäys, jota RT on ajanut pitkään. 

➢ RT: On lisäksi varmistettava, että varsinkin ajoneuvonosturi- ja 

torninosturikuljettajien koulutus on riittävästi resursoitu ja työpaikkaohjauksen tuki 

on riittävä. 

Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus kolmikantaisena yhteistyönä 

yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa. Laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja 

tunnustamisen periaatteet. 

➢ RT: Jatkuvan oppimisen (sis. muunto- ja täydennyskoulutukset) lisääminen ja 

kehittäminen on RT:n strateginen tavoite. 
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Kansainvälisyys 

Panostetaan kansainvälisten osaajien pito- ja vetovoimatyöhön sekä 

oleskelulupajärjestelmän nopeuttamiseen laatimalla ja resursoimalla poikkihallinnollinen 

ohjelma. Säädetään avainhenkilölaki pysyväksi. Ulkomaalaisille korkeakouluopiskelijoille 

myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeen sitä 

pidennetään kahteen vuoteen. Valtio ja kunnat panostavat osaavan työvoiman 

saatavuuteen, työperäiseen maahanmuuttoon ja kotoutumiseen. Valtio sitoutuu yhdessä 

halukkaiden kuntien kanssa resursoimaan pysyvän toimintamallin kansainvälisten osaajien 

houkuttelemiseksi. 

➢ RT: Oleskelulupien pidentäminen on hyvä asia. RT:n strateginen tavoite on 

hyödyntää enemmän kansainvälistä osaamista. 

Digitalisaatio 

Rakennetaan vaalikaudella digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka myötä julkiset palvelut 

on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä. 

Laaditaan julkisen sektorin datan avaamisesta toimenpidesuunnitelma. Lähtökohtana on, 

että julkiset toimijat avaavat julkiset rajapinnat, jos niitä ei ole. 

Turvataan yksilölle mahdollisuudet hallita omia julkisissa palveluissa olevia tietojaan 

omadata-periaatteen mukaisesti. Edistetään toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä, 

jotka mahdollistavat erilaisten välineiden käytön. Jatketaan arjesta ja liiketoiminnasta 

sujuvampaa tekevän AuroraAI-verkon kehittämistä menokehyksen sen salliessa. 

Kehitetään digitaalisia järjestelmiä yhteistyössä kumppanimaiden muun muassa muiden 

Pohjoismaiden ja Viron kanssa. 

Hallitus edistää liikenteen ja logistiikan digitalisoitumista ja automatisaatiota kohdentamalla 

rahoitusta kokeiluille ja vaikuttamalla alan EU- ja kansainväliseen sääntelyyn  

Kehitetään lupajärjestelmiä niin, että Suomessa on jatkossa toimiva yhden luukun 

digitaalinen lupa.  

Luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin 

maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. Edistetään 

kunnissa rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä 

asiointia. (ks. MRL) 

➢ RT: Kira-InnoHubin, Suomen Tilaajavastuu Oy:n ja koko rakennusalan kannalta nämä 

ovat erittäin tärkeitä hankkeita. Näitä teemoja on edistetty jo pitkään, varsinkin 

KIRA-digi-hankkeessa. 

➢ RT: KIRA-digi-hankkeelle ei ainakaan tässä kohtaa ole tulossa jatkoa. Mutta tässä 

hallitusohjelmassa ei ollut kärkihankkeita muutenkaan, joten on mahdollista, että se 

tulee vielä näiden teemojen ympärille, joita tähänkin on kirjattu. 
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Torjutut asiat 

Täysin torjutut 

➢ Osinkoverotus ei kiristy 

➢ Kiviainesveroa ei tule 

➢ Vuokrasääntelyä ei tule 

Torjuntavoitto 

Lähdeverosta ei päätöstä 

Hallitus selvittää, onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuus ottaa käyttöön ulkomaisten 

rahastojen (ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen) saamille osingoille viiden 

prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä. 

➢ RT: Ei mahdollisesti etene työryhmäkäsittelyssä 

Saavutus – lisäyksenä 

Hallitus edistää työvoiman liikkuvuutta sekä maan sisällä että ulkomailta Suomeen siten, 

että työnantajan maksamien muuttokustannusten korvausten veronalaista osuutta 

kohtuullistetaan. 

Hyvää 

- Pitkäjänteisiä RT:n ajamia kokonaisuuksia on paljon mukana: 

o Liikenneinvestoinnit 

o 12-vuotinen liikennesuunnitelma 

o MAL 

- Ilmastoasiat kokonaisuudessaan on otettu vakavasti ja niihin on myös uskottavia 

ratkaisuja, vaikka osa rakentamisen keinoista ei ole kestävästi perusteltuja. 

 

Huonoa 

- Asumispolitiikan sääntelylähtöisyys 

- Materiaali- ja teknologianeutraliteetin puute 

- Pääurakoitsijalle kaavailtu vastuu rakennusvirheistä, mikä heijastuisi koko ketjuun 


