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Kokous- ja asiantuntijasuunnitelma syksy 2021

Etäkokouksiksi merkityt kokoukset voivat muuttua läsnäolokokouksiksi tarvittaessa.

Viikko 39
Pe 1.10.
klo 10.15

TAE: pääluokan yleisesittely, luku 35.20 momenttikohtainen
esittely ja kipupisteet sekä asuntomarkkinoiden tilanne
- YM, VM

Epävirallinen
etäkokous

Keskustellaan kuultavista asiantuntijoista.

Viikko 40
Ke 6.10.
klo 11.45

TAE/Luku 35.20
- Asuntomarkkinoiden tilannekatsaus ARAn näkökulmasta
- Valtion tuella rakennettavien
asuntojen/perusparannettavien asuntojen määrät ja
rahoituksen kipupisteet
- ARAn talousarviosta myöntämät avustukset momenteittain
ja niiden muutokset v. 2022.
- Valtion asuntorahaston avustukset (ml. korjausavustukset
uusiin ja vanhoihin hisseihin) ja niiden muutokset v. 2022.
- Tilannekatsaus purkuakordien alueellisesta jakautumisesta
- ARA:n toimintamenot ja miten ARA huomioi asiakkaiden
palvelutarpeet/toimintakyvyn, jotta toiminta vastaisi
mahdollisimman hyvin näihin muuttuviin tarpeisiin.
ARA

Epävirallinen
etäkokous

Tilannekatsaus korjausavustusten käytöstä ja tarpeesta: YM
Pe 8.10.
klo 10.15

MAL-sopimusten tilanne ja niihin liittyvät TAE:n pl 35
sisältyvät ja Valtion asuntorahaston avustukset
- YM
Tilannekatsaus rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin
ja alustan luomisesta (mom. 35.20.04), selvitys vähähiilisen
rakennetun ympäristön ohjelmasta (mom. 35.20.06) sekä
avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen
toteuttamiseen (mom. 35.20.37).
- YM
Pääluokasta 35 rahoitettava asumisneuvonta sekä sen
kehittäminen ja laajentaminen
- YM

Lähikokous
(asiantuntijat etänä)

-

Viikko 41
Ke 13.10.
klo 11.45

Kova ry, tj. Jouni Parkkonen, pyydetään lisäksi
lausumaan myös yleisesti pääluokasta 35.

Luku 35.20 erityisryhmien avustukset, ml. momentti 35.20.32
avustukset asunnottomuuden poistamiseksi ja
asunnottomuuden tilastoinnin kehittämiseksi sekä katsaus
käynnissä oleviin erityisryhmiä koskeviin ohjelmiin ja
tavoitteiden saavuttamiseen.
Arvio korona-ajan vaikutuksista asunnottomuuden
vähentämiseen.
- YM
- Vailla Vakinaista asuntoa ry, pyydetään lisäksi
lausumaan yleisesti luvusta 35.20.

Etäkokous

TAE yleisesti luku 35.20 sekä vuokra-asuntomarkkinat
järjestön näkökulmasta
- Vuokralaiset ry, Anne Viita
Pe 15.10.
klo 10.30

Tilannekatsaus avustuksista öljylämmityksestä luopumiseen
(mom. 35.20.34 ja 35.20.56):
YM

Lähikokous
(asiantuntijat etänä)

Sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistäminen
- YM
Keskustellaan TAE:n luvun yhdyskunnat, asuminen ja
rakentaminen asioiden jatkokäsittelystä, mahdolliset
lisäasiantuntijat.

Viikko 42
Ke 20.10.
klo 11.45

Mom. 35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät ja
rahoituksen kipupisteen, myös miten korjausvelan määrä ja
sen purkamisen etenee.
- Metsähallitus
Tilannekatsaus Saimaan Unescon maailman
luonnonperintökohteeksi, myös hankkeen rahoitustilanne
- Metsähallitus, Matti Hovi puh. 0405348931 (esitys
max 5 min)
Luonnonvaraisten eläinten hoito, sen rahoitus ja rahoituksen
tarve: (esitys max 5 min)
- YM
Kysymykset ministeri Mikkoselle PL 35. Pyydetään kertomaan
myös mahdolliset kipupisteet ja ennakoimaan TAE:stä
täydentävää esitystä

Etäkokous

Pe 22.10.
klo 10.30

Momentit 35.10.21, 35.10.22 ja 35.10.61 määrärahan käyttö.
- YM

Lähikokous

Tilannekatsaus luvuista 35.01 ja 35.10 rahoitettavista
käynnissä olevista/käynnistettävistä ympäristön- ja
vesiensuojeluohjelmista ja niiden rahoituksesta vuonna 2022
momenteittain: ml. vesiensuojelun tehostamisohjelma,
Itämeren ja vesien suojelun edistäminen, Velmu-ohjelma,
Metso- ja Helmi-ohjelmat, myös Kiertotalouden edistäminen,
pilaantuneiden maa- ja pohjavesialueiden kunnostus,
puurakentamisen edistäminen yms.
Lisäksi mitä myönnetyllä ympäristön- ja vesiensuojelun
rahoituksella on saatu aikaan, arvio toimien tehokkuudesta ja
sitä, mitä toimia vielä tarvitaan.
-

Viikko 43
Ke 27.10.
klo 11.45

YM
jälkimmäisen teeman osalta myös Pekka Sojakka
Etelä-Savon ELY

Mom. 35.10.04 Suomen ympäristökeskus
-

SYKE (esitys max 5 min)

Etäkokous

Turveyrittäjien tilanne, onko onnistuttu työllistämään soiden
ennallistamistoimenpiteillä (esitykset max 5 min)
- YM, TEM
Ehdotettu: Mitä toimia on TAE:n pääluokassa 35 on, jotka
edistävät Saaristomeren poistamista HELCOMin ns.
hotspot-listalta (hallituksen tavoite 2027) ja mitä toimia
sieltä mahdollisesti puuttuu ja mikä niiden kustannus on.
- YM (esitys max 5 min)
- John Nurmisen säätiö, Marjukka Porvari (esitys
max 5 min)
(lisäksi kirjallisesti mitä toimia puuttuu ja niiden
kustannukset; Sari Luostarinen LUKE, MTK:n
Varsinais-Suomen aluejohtaja, Paavo Myllymäki
Ainutlaatuinen Saaristomeri ry, selvityshenkilö
Kalervo Väänänen, BSAG Baltic sea action group)
Keskustellaan alustavasti pääluokan mietinnöstä.
Pe 29.10.
klo 10.30

Ministeri Mikkosen kuuleminen. Pyydetään myös
ennakoimaan TAE:stä täydentävän esityksen sisältöä.
Valmistava keskustelu

Viikko 44

Taukoviikko

Lähikokous

Viikko 45
Ke 10.11.
klo 11.45

4. LTAE: YM

Etäkokous

Pe 12.11.
klo 10.30

Mietintöluonnos asuntoasiat

Lähikokous

Mietintöluonnos ympäristöasiat

Lähikokous

TAE:stä täydentävä esitys annetaan eduskunnalle 18.11.

Kokousvaraus

Viikko 46
Ke 17.11.
klo 11.45
Pe 19.11.
klo 10.30
Viikko 47
Ke 24.11.
klo 11.45
Pe 26.11.
klo 10.30
Viikko 48
Ke 1.12.
klo 11.45
Pe 3.12.
klo 10.30

Kirjalliset lausunnot pyydetään 26.10. mennessä:
luku 35.20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
- Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
- Finanssiala ry
- Kuntarahoitus
- Helsingin kaupungin Asuntopalvelut
- ASO-kodit
- Suomen Kuntaliitto
- RAKLI ry
- Kehitysvammaisten palvelusäätiö
- A-Kruunu
TAE 2022 toimet puurakentamisen edistämiseksi
- YM
Yleiskatsaus asuntomarkkinoista
- Tilastokeskus -Asuntomarkkinat tilastojen valossa
- Suomen hypoteekkiyhdistys
Pääluokka 35
- BirdLife Suomi
- WWF
- Suomen luonnonsuojeluliitto

Kokousvaraus
Kokousvaraus

Kokousvaraus
Kokousvaraus

-

Natur och Miljö

TAE: Tilannekatsaus lähiöohjelman toteuttamisesta ja rahoitus vuonna 2022
- YM
Mom. 35.01.65 Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon
- YM
- Pidä Saaristo Siistinä
- Suomen metsästäjäliitto ry
- Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry
- Pidä Lappi Siistinä ry
Ehdotettu: Mitä toimia on TAE:n pääluokassa 35 puuttuu, jotka edistäisivät Saaristomeren poistamista
HELCOMin ns. hotspot-listalta (hallituksen tavoite 2027) ja mikä niiden kustannus on.
-

Sari Luostarinen Luonnonvarakeskus,
MTK:n Varsinais-Suomen aluejohtaja, Paavo Myllymäki
Ainutlaatuinen Saaristomeri ry, selvityshenkilö Kalervo Väänänen
BSAC Baltic sea action group

