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Hallituksen esitys Eduskunnalle jätelaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
jätelaki ja tehtäväksi ympäristönsuojelulakiin 
jätteiden ja jätehuollon sääntelyyn liittyviä 
muutoksia. 

Uudistuksella ajanmukaistettaisiin jätealan 
lainsäädäntö Suomen ja Euroopan unionin jä-
tepolitiikan nykyiset painotukset, Euroopan 
unionin uudistunut lainsäädäntö, muuttunut 
toimintaympäristö ja perustuslain säännökset 
huomioon ottaen. Tavoitteena on erityisesti 
ohjata jätettä tuottavaa toimintaa ja jätehuol-
toa Euroopan unionissa hyväksytyn jätehuol-
lon etusijajärjestyksen mukaisiin toimintata-
poihin. Keskeisenä tavoitteena on myös sel-
kiyttää jätehuollon vastuunjakoa, täsmentää 
eri toimijoiden velvollisuuksia sekä tehostaa 
jätehuollon valvontaa. Näillä toimilla pyri-
tään varmistamaan toimiva jätehuolto sekä 
asianmukaisten jätehuoltopalvelujen saata-
vuus kaikissa olosuhteissa. 

Esityksellä pantaisiin täytäntöön jätteistä ja 
tiettyjen direktiivien kumoamisesta annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vi. Direktiivi on pantava täytäntöön viimeis-
tään 12 päivänä joulukuuta 2010. 

Jätelainsäädännön soveltamisala sekä kes-
keiset periaatteet ja velvollisuudet säilyisivät 
jokseenkin ennallaan. Velvollisuuksista sää-
dettäisiin kuitenkin laissa nykyistä täsmälli-
semmin. Lain terminologiaa ja määritelmiä 
täsmennettäisiin vastaamaan Euroopan unio-
nin lainsäädäntöä. Muun muassa jätteen mää-
ritelmää ehdotetaan selvennettäväksi. 

Ehdotetulla jätelailla vahvistettaisiin nou-
datettavaksi jätehuollon etusijajärjestys ja 
säädettäisiin toimista, joilla tähdätään jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentämiseen, jät-
teen kierrätyksen ja muun hyödyntämisen li-
säämiseen sekä jätteen kaatopaikkakäsittelyn 
vähentämiseen. Valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin säätää tarkemmin muun muassa eri 
jätteiden kierrätys- ja hyödyntämistavoitteis-
ta sekä jätteen kaatopaikkakäsittelyä koske-
vista rajoituksista. 

Etusijajärjestyksen noudattamiseksi esityk-
sessä ehdotetaan säädettäväksi jätteen tuotta-
jiin kohdistuvasta velvollisuudesta pitää kir-
jaa ominaisjätemääristä. Samoin ehdotetaan, 
että ympäristöluvan lupamääräyksiä annetta-
essa olisi otettava huomioon materiaalien 
käytön tehokkuus. 

Yhdyskuntajätteiden sekä tuottajavastuu-
järjestelmään kuuluvien käytöstä poistettujen 
tuotteiden jätehuollon järjestämiseen liittyviä 
vastuita ja velvollisuuksia tarkistettaisiin ja 
niistä säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin. 
Kunnan eri tehtäviä viranomaisena ja jäte-
huollon palveluntuottajana selvennettäisiin. 
Kuntien lakisääteisten jätehuollon palvelu-
tehtävien hoitamista varten perustettujen 
kuntien yhteisesti omistamien jätehuoltoyhti-
öiden asemaa täsmennettäisiin ja kuntien 
mahdollisuuksia omistajaohjaukseen vahvis-
tettaisiin. Sääntelyä pakkausjätteiden tuotta-
javastuusta yhdenmukaistettaisiin muita tuot-
tajavastuujärjestelmään kuuluvia tuotteita 
koskevan sääntelyn kanssa. 
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Kunnalla säilyisi mahdollisuus järjestää 
vastuulleen kuuluvien yhdyskuntajätteiden 
kuljetus kunnan tietyllä alueella siten, että 
kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljetta-
jan kanssa. Kuljetusjärjestelmään liittyvän 
kunnan päätöksenteon edellytyksiä kuitenkin 
täsmennettäisiin. Lakiin lisättäisiin myös 
säännökset jätteenkuljetusten seurannan ja 
valvonnan tehostamiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan useita jätelainsää-
dännön valvonnan tehostamiseen tähtääviä 
toimia. Uutena valvonnan keinona ehdote-
taan otettavaksi käyttöön hallinnollinen lai-
minlyöntimaksu, jonka valvontaviranomai-
nen voisi määrätä toiminnanharjoittajan mak-
settavaksi selkeissä jätelainsäädännön nou-
dattamisen laiminlyönneissä. Nykyiseen la-
kiin verrattuna ehdotetaan laajennuksia ja 
täsmennyksiä toiminnanharjoittajien kirjanpi-
to-, siirtoasiakirja- ja tiedonantovelvollisuuk-
siin samoin kuin jätteen kuljettajien ja välit-
täjien sekä tuottajavastuujärjestelmään kuu-
luvien tuottajien ja tuottajayhteisöjen hyväk-
symismenettelyihin. Esitykseen sisältyy 
myös ehdotuksia toiminnanharjoittajien 

oman toiminnan seurannan ja tarkkailun jär-
jestämisestä. 

Kunnan jätemaksuun liittyviä säännöksiä 
täsmennettäisiin maksukäytäntöjen selkiyt-
tämiseksi ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. 
Esityksessä mahdollistettaisiin vakiintuneen 
käytännön mukaisesti perusmaksun perimi-
nen kunnan jätemaksun osana. 

Roskaantumisen ehkäisemiseen ja roskaan-
tuneen alueen siivoamiseen liittyvät velvolli-
suudet säilyisivät pääosin ennallaan. Jäte-
suunnitteluun liittyviin velvollisuuksiin ei 
myöskään ehdoteta olennaisia muutoksia. 
Jätteen kansainvälisten siirtojen sääntelyyn 
esitetään eräitä täsmennyksiä. 

Ympäristönsuojelulain mukaista sääntelyä 
toiminnalta vaadittavasta vakuudesta tiuken-
nettaisiin. Hyväksyttävät vakuuslajit väheni-
sivät ja toiminnanharjoittajien vakavaraisuu-
den arviointi poistuisi. 

Esitys sisältää myös lähinnä teknisinä pi-
dettäviä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den kuluttua niiden vahvistamisesta. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Suomen nykyisen jätelainsäädännön muo-
dostavat 1 päivänä tammikuuta 1994 voi-
maan tulleet jätelaki (1072/1993) ja -asetus 
(1390/1993) sekä yli kaksikymmentä jätelain 
nojalla annettua valtioneuvoston ja ympäris-
töministeriön päätöstä tai asetusta ja muuta-
ma sellaisenaan sovellettava Euroopan unio-
nin (EU) asetus. Jätelainsäädäntöön liittyvät 
olennaisesti myös 1 päivänä maaliskuuta 
2000 voimaan tulleet ympäristönsuojelulaki 
(86/2000) ja -asetus (169/2000), joissa sääde-
tään muun muassa jätteitä ja jätehuoltoa kos-
kevan toiminnan ympäristöluvista. Lainsää-
däntö perustuu suurelta osin Euroopan unio-
nin vastaaviin säädöksiin. 

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus on tul-
lut ajankohtaiseksi useasta syystä. Jätelain 
voimaantulon jälkeen jäte- ja ympäristöpoli-
tiikan painotukset ovat muuttuneet, vaikka 
perusperiaatteet ovatkin säilyneet pitkälti en-
nallaan. Vaatimukset ovat tiukentuneet ja yk-
sityiskohtaistuneet paljolti Euroopan unionin 
sääntelyn seurauksena. Kuntien jätehuoltoyh-
teistyön tiivistyminen, tuottajavastuujärjes-
telmien käyttöönotto eräiden tuotteiden jäte-
huollon järjestämisessä sekä alalla lisäänty-
nyt liiketoiminta ja kilpailu ovat muuttaneet 
jätehuollon perinteisiä toimintamalleja. Tarve 
lainsäädännön toimeenpanon seurannan ja 
valvonnan tehostamiseen on lisääntynyt. Jä-
telainsäädännön uudistaminen on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säädöshierarkia ja lain 
asetuksenantovaltuudet ovat kauttaaltaan ny-
kyisen perustuslain mukaisia. Jätelain raken-
netta ja jäsentelyä on myös tarpeen tarkistaa, 
sillä lakiin tehdyt lukuisat muutokset ovat 
rikkoneet lain rakennetta ja heikentäneet sen 
selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. 

Jätelain kokonaisuudistuksen tarpeellisuu-
teen on viime vuosina kiinnitetty huomiota 
jätelain muuttamisesta annettujen hallituksen 
esitysten käsittelyn yhteydessä. Eduskunta on 
erityisesti kiinnittänyt huomiota jätteen mää-
ritelmän epäselvyyteen, tuottajavastuusäänte-
lyn keskeneräisyyteen ja vakiintumattomuu-
teen sekä yhdyskuntajätehuollon vastuunja-
koa koskevan lainmuutoksen täytäntöönpa-

non seurantaan etenkin jätekuljetusten val-
vonnan riittävyyden varmistamiseksi. 

Lain ajanmukaistamiseksi tarpeelliset uu-
distukset ovat niin merkittäviä, ettei niiden 
toteuttaminen nykyisen lain osittaisuudistuk-
sella ole tarkoituksenmukaista. Tämän vuok-
si esityksessä ehdotetaan säädettäväksi koko-
naan uusi laki, joka korvaisi nykyisen jäte-
lain. 

Ehdotetulla uudella lainsäädännöllä saatet-
taisiin voimaan jätteistä ja tiettyjen direktii-
vien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 
2008 annettu direktiivi (2008/98/EY), jäl-
jempänä jätedirektiivi. Uusi jätedirektiivi on 
saatettava voimaan jäsenmaissa viimeistään 
12 päivänä joulukuuta 2010. 
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö 

2.1.1 Jätelaki ja sen nojalla annetut säädökset 

Jätelaki 
 

Nykyisellä jätelailla siirrettiin Suomen 
lainsäädäntöön pääosa 1990-luvun alussa 
voimassa olleista jätteitä koskevista Euroo-
pan yhteisön säädöksistä. Jätelailla korvattiin 
vuoden 1978 jätehuoltolaki (673/1978). Jäte-
lain yleisenä tavoitteena on tukea kestävää 
kehitystä edistämällä luonnonvarojen järke-
vää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla 
jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa tervey-
delle ja ympäristölle. 

Jätelaki sisältää säännökset jätteiden hyö-
dyntämisen edistämisestä, jätehuollon muus-
ta järjestämisestä, roskaantumisen ehkäise-
misestä sekä roskaantuneen alueen puhdis-
tamisesta. Näiden lisäksi laissa säädetään eh-
käisevistä toimista, kuten jätteen syntymisen 
ehkäisemisestä ja sen määrän vähentämisestä 
sekä jätteen vaarallisen ja haitallisen ominai-
suuden vähentämisestä. Jätteestä aiheutuvan 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 
säädetään jätelain lisäksi ympäristönsuojelu-
laissa. 
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Jätelakia ei sovelleta räjähdystarvikkeen 
jätteeseen, ydinjätteeseen, radioaktiiviseen 
jätteeseen eikä jätteen luvalliseen mereen si-
joittamiseen. 

Laissa määritellään alan keskeiset käsitteet. 
Määritelmissä seurataan jätteistä annetuissa 
EU:n direktiiveissä olevia vastaavia määritte-
lyjä. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, 
jonka sen haltija on poistanut tai aikoo pois-
taa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan 
käytöstä. Ongelmajätteellä tarkoitetaan jätet-
tä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa 
takia aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa ter-
veydelle tai ympäristölle. Jätehuollolla tar-
koitetaan jätteen keräystä, kuljetusta, hyö-
dyntämistä ja käsittelyä sekä näiden toimin-
tojen tarkkailua ja käsittelypaikan jälkihoi-
toa. 

Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on 
mahdollisuuksien mukaan huolehdittava sii-
tä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän 
ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä 
haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämisel-
le eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym-
päristölle. Yleistä huolehtimisvelvollisuutta 
yksilöidään lisäksi niissä tapauksissa, jolloin 
kysymyksessä on tuotannon harjoittaja, tuot-
teen valmistaja ja maahantuoja tai viran-
omainen. Silloin kun jätteen syntymistä ei 
voida ehkäistä, on syntynyt jäte pyrittävä 
hyödyntämään tai järjestämään sille muutoin 
asianmukainen jätehuolto siten, ettei jätteestä 
ja jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa. 
Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jät-
teessä oleva aine ja toissijaisesti siinä oleva 
energia. Jätehuollossa on käytettävä parasta 
taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa se-
kä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympä-
ristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätettä ei saa 
hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Erilai-
set jätteet on tietyin edellytyksin kerättävä ja 
pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kai-
kissa vaiheissa. Ongelmajätteitä ei saa sekoit-
taa keskenään tai muihin jätteisiin tai ainei-
siin. 

Tuotannon harjoittajan on oltava riittävän 
hyvin selvillä tuotannossaan tai tuotteestaan 
syntyvästä jätteestä, sen terveys- ja ympäris-
tövaikutuksista sekä sen määrän ja haitalli-
suuden vähentämisestä ja jätehuollosta sekä 
mahdollisuuksista kehittää tuotantoaan tai 
tuotettaan siten, että jätteen määrä ja haitalli-

suus vähenee. Jätteen haltijan on oltava riit-
tävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jät-
teen määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja 
jätehuollon kannalta merkityksellisistä omi-
naisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaiku-
tuksista. Ympäristöluvan haltijan, ongelma-
jätteen tuottajan, kotitaloutta lukuun ottamat-
ta sekä ongelmajätteen ammattimaisen kulje-
tuksen suorittajan ja jätteen välittäjän on pi-
dettävä kirjaa jätteestä sekä toimittaessa jäte 
muualle, sen syntypaikasta samoin kuin toi-
mituspaikasta ja eräistä muista seikoista. 

Jätteen haltijan on pääsääntöisesti huoleh-
dittava jätehuollon järjestämisestä. Eräissä 
tapauksissa jätehuollosta huolehtii kuitenkin 
kunta tai tuotteen tuottaja. Kunta järjestää jo-
ko omana toimintanaan taikka muuta yhtei-
söä tai yksityistä yrittäjää käyttäen asumises-
sa syntyneen jätteen sekä ominaisuudeltaan, 
koostumukseltaan ja määrältään siihen rin-
nastettavan valtion, kunnan, seurakunnan se-
kä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyk-
sen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa 
syntyneen muun jätteen kuin ongelmajätteen 
kuljetuksen. Kunnan on myös järjestettävä 
tällaisen jätteen käsittely tai hyödyntäminen. 
Renkaan, ajoneuvon, paperituotteen, pakka-
uksen, sähkö- ja elektroniikkalaitteen sekä 
pariston ja akun tuottaja vastaa kuitenkin jät-
teen haltijan tai kunnan sijasta jätehuollon 
järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustan-
nuksista. Pakkausjätteen osalta tuottajavastuu 
on osittainen. 

Jätelaissa on säännökset järjestetystä jät-
teenkuljetuksesta. Järjestetyllä jätteenkulje-
tuksella tarkoitetaan sellaista jätteenkuljetus-
ta, jossa jäte määräajoin tai pyydettäessä 
noudetaan kiinteistöltä tai alueellisesta kerä-
yspaikasta. Järjestetty jätteenkuljetus voi olla 
kunnan järjestämää tai sopimusperusteista 
jätteenkuljetusta. Sopimusperusteisessa jät-
teenkuljetuksessa kunnalla on oikeus asettaa 
kuljetusten toteuttamiselle tarkentavia ehtoja. 
Kunta voi määrätä, mihin keräyspaikkaan jä-
te on toimitettava järjestettyä jätteenkuljetus-
ta varten. 

Jätteen haltija tai edellinen haltija vastaa 
pääsääntöisesti jätteestä aiheutuvista kustan-
nuksista, jollei tuottajavastuusäännöksistä 
muuta johdu. Kunta voi myös kantaa järjes-
tämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä 
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tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kat-
tamiseksi jätemaksua. 

Jätelaissa säädetään viranomaistehtävistä. 
Ympäristöministeriö johtaa, ohjaa ja kehittää 
laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista. 
Lain säännösten noudattamisen yleisestä val-
vonnasta vastaavat toimialueellaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. Suomen 
ympäristökeskus on jätteen kansainvälisten 
siirtojen toimivaltainen viranomainen. Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus on tuottajavastuuasioissa valtakunnal-
linen valvontaviranomainen. 

Ympäristöministeriö laatii valtioneuvoston 
hyväksyttäväksi valtakunnallisen jätesuunni-
telman. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus laatii ja hyväksyy toimialuettaan kos-
kevan jätesuunnitelman. Jätesuunnitelmassa 
on esitettävä jätteitä ja jätehuollon nykytilaa 
koskevat tiedot sekä asetetut kehittämista-
voitteet ja niiden saavuttamiseksi tarpeelliset 
toimet. 

Eräät jätehuollon kannalta keskeiset toi-
minnot, jotka eivät edellytä ympäristölupaa, 
on ilmoitettava jätelaissa säädettyyn jätetie-
dostoon. Tällaisia toimintoja ovat jätteen 
ammattimainen kerääminen ja kuljettaminen 
sekä jätteen myyjänä tai välittäjänä toimimi-
nen, jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi 
tai käsiteltäväksi Suomen ulkopuolella. Jät-
teen laitos- tai ammattimainen käsittely edel-
lyttää ympäristölupaa, josta säädetään ympä-
ristönsuojelulaissa. 

Tuottajavastuun piiriin kuuluvan tuottajan 
ja tuottajayhteisön on tehtävä Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
ilmoitus tuottajatiedostoon, joka merkitsee 
tuottajan ja hyväksyy tuottajayhteisön mai-
nittuun tiedostoon. Myös eräistä juomapak-
kausten palautusjärjestelmistä on tehtävä il-
moitus tuottajatiedostoon. Osalle jätteiden 
kansainvälisistä siirroista on haettava hyväk-
syntä Suomen ympäristökeskukselta. 

Valtioneuvosto antaa asetuksia edellä tar-
koitettujen yleisten säännösten täsmentämi-
seksi. Näitä voidaan antaa jätehuollon järjes-
tämisen ja valvonnan lisäksi jätteiden synty-
misen ehkäisemiseksi sekä niiden määrän ja 
haitallisuuden vähentämiseksi. Jätteitä kos-
kevat EU:n erityisdirektiivit on pantu täytän-

töön pääosin jätelain nojalla annetuin valtio-
neuvoston asetuksin. 

Jätelaissa on myös säännökset kielloista, 
rajoituksista ja muista määräyksistä, uh-
kasakosta sekä teettämis- ja keskeyttä-
misuhasta, jäterikkomuksesta sekä muutok-
senhausta ja päätöksen täytäntöönpanosta. 
 
 
Jäteasetus ja muut jätteitä yleisesti koskevat 
säädökset 
 

Jäteasetuksessa on jätelakia täsmentäviä 
säännöksiä muun muassa jätteen ja ongelma-
jätteen luokittelusta, jätteen hyödyntämisen 
ja käsittelyn määrittämisestä, jätehuollon jär-
jestämisen yleisistä laatuvaatimuksista, jäte-
lain hyväksymismenettelyistä, jätehuoltotöis-
tä sekä eräiden viranomaisten tehtävistä. 

Ympäristöministeriön asetuksella yleisim-
pien jätteiden sekä ongelmajätteiden luette-
losta (1129/2001) on pantu täytäntöön vas-
taavat EU-säädökset. Luetteloa käytetään 
muun muassa jätelajien luokitteluun lupa- ja 
ilmoitusmenettelyssä, jätekirjanpidossa ja ti-
lastoissa. Maininta jäteluettelossa ei ratkaise 
sitä, onko esine tai aine jätettä, vaan se mää-
räytyy jätelain mukaisen jätteen määritelmän 
perusteella. Jos esine tai aine on määritelmän 
mukaan jätettä, se luokitellaan jäteluettelon 
mukaisesti. Jäteluettelon mukaan määräytyy 
lähtökohtaisesti se, onko jäte ongelmajätettä 
vai ei. Yksittäistapauksessa voidaan kuiten-
kin päättää poikkeuksesta jäteluettelon mu-
kaisesta ongelmajätteen määrittelystä. 

Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä 
annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996) 
sisältää säännökset tiedoista, jotka ongelma-
jätteestä on annettava luovutettaessa jäte toi-
selle jätelain 15 §:n mukaisesti. Päätös sisäl-
tää myös säännökset ongelmajätteiden pak-
kaamisesta ja pakkauksen merkinnöistä. Pää-
töksellä on pantu täytäntöön asianomaiset 
vaarallisista jätteistä annetun neuvoston di-
rektiivin (91/689/ETY) ja jätteiden siirrosta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006, jäljempänä 
jätteensiirtoasetus, valtion sisäisiä siirtoja 
koskevat säännökset. 
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Jätteen käsittelyä ja hyödyntämistä koskevat 
säädökset 

 
Kaatopaikoista annetulla valtioneuvoston 

päätöksellä (861/1997) on pantu täytäntöön 
neuvoston direktiivi kaatopaikoista 
1991/31/EY. Päätöksen tavoitteena on pinta-
veden, pohjaveden, maaperän ja ilman pi-
laantumisen ehkäisemiseksi sekä ilmaston-
muutoksen ja muiden siihen rinnastettavien 
laaja-alaisten haitallisten ympäristövaikutus-
ten torjumiseksi ohjata kaatopaikkojen suun-
nittelua, perustamista, rakentamista, käyttöä, 
hoitoa, käytöstä poistamista ja jälkihoitoa se-
kä jätteiden sijoittamista niille siten, ettei 
niistä pitkänkään ajan kuluessa aiheudu vaa-
raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Jätteen polttamisesta annetulla valtioneu-
voston asetuksella (362/2003) on pantu täy-
täntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi jätteenpoltosta 2000/76/EY. Ase-
tusta sovelletaan poltto- tai rinnakkaispoltto-
laitokseen, jossa poltetaan kiinteää tai neste-
mäistä jätettä. Poltto- tai rinnakkaispolttolai-
toksen toiminnanharjoittajan on toteutettava 
jätteen toimittamiseen ja vastaanottoon liitty-
vät varotoimet siten, että ehkäistään ympäris-
tölle aiheutuvat haitat ja erityisesti ilman, 
maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaan-
tuminen samoin kuin haju- ja meluhaitat ja 
ihmisten terveydelle aiheutuvat välittömät 
vaarat, taikka vähennetään niitä niin paljon 
kuin se on käytännössä mahdollista. Asetuk-
sessa on tarkemmat säännökset muun muassa 
jätteen vastaanotosta, poltto-olosuhteista, 
päästöistä ilmaan ja veteen sekä polttojätteis-
tä. 

 Eräiden jätteiden hyödyntämisestä maara-
kentamisessa annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (591/2006) tarkoituksena on edistää 
jätteiden hyödyntämistä määrittelemällä 
edellytykset, joiden täyttyessä asetuksessa 
tarkoitettujen jätteiden käyttöön maaraken-
tamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain 
mukaista ympäristölupaa. Maarakennuskoh-
teet on asetuksessa rajattu. Ympäristölupa-
velvollisuudesta vapautumisen edellytyksenä 
on, että hanke toteutetaan säädettyjen vaati-
musten mukaisesti ja että siitä ilmoitetaan 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 
 
 

Jätelaji-, tuote- ja toimialakohtaiset säädökset 
 
Osaksi jätelain ja osaksi muiden lakien no-

jalla on annettu lukuisia säädöksiä tietystä jä-
telajista, tuotteesta tai tietystä toimialasta. 
Osassa tuotekohtaisista säädöksistä kielletään 
tai rajoitetaan tietyn vaarallisen aineen käyt-
tämistä tuotteissa tai tuotannossa tai sääde-
tään tiettyä ainetta sisältävän jätteen jätehuol-
losta. Vaarallisten aineiden rajoittaminen 
tuotteissa helpottaa myös tuotteen hyödyn-
tämistä tai loppukäsittelyä jätteenä. Joissakin 
säädöksissä säädetään myös tietyn jätelajin 
keräys- ja hyödyntämis- tai käsittelyvaati-
muksista. Useassa säädöksessä asetetaan tal-
teenottotavoitteita. 

Jätelaji-, tuote- ja toimialakohtaisia säädök-
siä ovat seuraavat: 
– Valtioneuvoston päätös puhdistamoliet-

teen käytöstä maanviljelyssä (282/1994), 
jolla on pantu täytäntöön ympäristön ja 
erityisesti maaperän suojelusta käytettä-
essä puhdistamolietettä maanviljelyssä 
annettu neuvoston direktiivi 
86/278/ETY; 

– Valtioneuvoston päätös käytöstä poistet-
tujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsit-
telystä (1246/1995); 

– Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta 
(101/1997), jolla on pantu täytäntöön jä-
teöljyhuollosta annettu neuvoston direk-
tiivi 75/439/ETY; 

– Valtioneuvoston päätös hammashoidon 
amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteis-
tä (112/1997); 

– Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä 
(295/1997); 

– Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja 
pakkausjätteistä (962/1997), jolla on pan-
tu täytäntöön pakkauksista ja pakkausjät-
teistä annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 94/62/EY; 

– Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta 
heikentävistä aineista (262/1998), jolla 
on pantu täytäntöön tiettyjen vaarallisten 
aineiden ja valmisteiden (klooratut liuot-
timet) markkinoille saattamisen ja käytön 
rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden la-
kien, asetusten ja hallinnollisten määrä-
ysten lähentämisestä annetun neuvoston 
direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukaut-
tamisesta tekniikan kehitykseen toisen 
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kerran annettu komission direktiivi 
96/55/EY; 

– Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-
laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä 
PCB-jätteen käsittelystä (711/1998), jolla 
on pantu täytäntöön polykloorattujen bi-
fenyylien ja polykloorattujen terfenyyli-
en käsittelystä (PCB/PCT) annettu neu-
voston direktiivi 96/59/EY; 

– Valtioneuvoston päätös keräyspaperin 
talteenotosta ja hyödyntämisestä 
(883/1998); 

– Valtioneuvoston asetus romuajoneuvois-
ta (581/2004) ja valtioneuvoston asetus 
eräiden vaarallisten aineiden käytön ra-
joittamisesta ajoneuvoissa (572/2003), 
joilla on pantu täytäntöön romuajoneu-
voista annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2000/53/EY; 

– Valtioneuvoston asetus vaarallisten ai-
neiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa (853/2004), jolla 
on pantu täytäntöön tiettyjen vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/95/EY; 

– Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elekt-
roniikkalaiteromusta (852/2004), jolla on 
pantu täytäntöön sähkö- ja elektroniikka-
laiteromusta annettu Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY; 

– Valtioneuvoston asetus eräiden juoma-
pakkausten palautusjärjestelmistä 
(180/2005), jolla on osaksi pantu täytän-
töön pakkauksista ja pakkausjätteistä an-
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi; 

– Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteis-
tä (379/2008), jolla on pantu täytäntöön 
kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja 
direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2006/21/EY; 

– Valtioneuvoston asetus paristoista ja 
akuista (422/2008), jolla on pantu täytän-
töön paristoista ja akuista sekä käytetyis-
tä paristoista ja akuista ja direktiivin 
91/157/ETY kumoamisesta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2006/66/EY. 

 

2.1.2 Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulain tavoitteena on eh-
käistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa 
ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia va-
hinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä 
luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuo-
toinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja 
haitallisia vaikutuksia, tehostaa ympäristöä 
pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja 
huomioon ottamista kokonaisuutena, paran-
taa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa 
ympäristöä koskevaan päätöksentekoon, 
edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä 
torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kes-
tävää kehitystä. 

Ympäristönsuojelulaki sisältää muun ohel-
la säännökset maaperän ja pohjaveden pi-
laamiskiellosta, merta koskevista yleisistä 
kielloista, ympäristöluvasta sekä pilaantu-
neen maaperän ja pohjaveden puhdistamises-
ta. Ympäristölupa on eräitä erikseen säädet-
tyjä poikkeustapauksia lukuun ottamatta tar-
peen myös käsiteltäessä ja hyödynnettäessä 
jätettä ja ongelmajätettä laitos- tai ammatti-
maisesti sekä lisäksi muussakin jätehuollon 
kannalta merkityksellisessä toiminnassa. 

Ympäristönsuojelulailla on pantu täytän-
töön neuvoston direktiivi ympäristön pilaan-
tumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhte-
näistämiseksi (2008/1/EY, kodifioitu toisin-
to), jäljempänä IPPC-direktiivi. 
 
2.1.3 Terveydensuojelulaki 

Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoi-
tuksena on väestön ja yksilön terveyden yllä-
pitäminen ja edistäminen sekä ehkäistä en-
nalta, vähentää ja poistaa sellaisia elinympä-
ristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat ai-
heuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojelulais-
sa tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä to-
dettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä 
tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymis-
tä, joka voi vähentää väestön tai yksilön 
elinympäristön terveellisyyttä. 

Terveydensuojelulain mukaan jätteet on 
säilytettävä, kerättävä, kuljetettava, käsiteltä-
vä ja hyödynnettävä siten, ettei niistä aiheudu 
terveyshaittaa. Laissa on erityissäännökset 
muun muassa kuolleiden eläinten hautaami-
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sesta, suurten yleisötilaisuuksien jätehuollos-
ta ja hygieenisistä olosuhteista. 

Terveydensuojelulain mukaan yleisellä 
alueella, jossa ihmisiä tilapäisesti tai pysy-
västi oleskelee, on oltava riittävä määrä 
asianmukaisesti varustettuja ja hoidettuja 
käymälöitä. Kunnan terveydensuojeluviran-
omainen voi tarvittaessa määrätä käymälän 
rakennettavaksi yleiselle alueelle. 

Terveydensuojelulaki antaa kunnan tervey-
densuojeluviranomaiselle jätehuollon terve-
yshaittojen ehkäisemiseen liittyvää toimival-
taa. Terveyshaitan ehkäisemiseksi ja poista-
miseksi kunnan terveydensuojeluviranomai-
sella on terveydensuojelulain 51 §:n nojalla 
oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyk-
siä. Kunnan terveydensuojeluviranomainen 
voi antaa myös yleisiä määräyksiä terveys-
haitan ehkäisemiseksi ja terveydellisten olo-
jen valvomiseksi. 
 
 
2.1.4 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja ra-
kentaminen niin, että ne luovat edellytykset 
hyvälle elinympäristölle. Lain tavoitteena on 
myös edistää muun muassa ekologista kehi-
tystä ja turvata jokaisen osallistumismahdol-
lisuus asioiden valmisteluun. Kaavoituksella 
varataan alueet myös jätehuollon kannalta 
tärkeimpiä toimintoja varten, kuten kaatopai-
kat ja polttolaitokset sekä jätteiden keräys-
paikat. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa 
maakuntaliitto, yleiskaavan ja asemakaavan 
laatimisesta kunta. 

Rakennuksen rakentaminen vaatii raken-
nusluvan. Rakennuslupahakemuksessa tulee 
tarpeen mukaan selvittää rakennusmateriaali-
en ja -tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen 
elinkaaren aikainen ympäristörasitus. Myös 
rakennuksen purkaminen edellyttää pääsään-
töisesti lupaa asemakaava-alueella tai alueel-
la, jolla on voimassa rakennuskielto asema-
kaavan laatimiseksi. Lupahakemuksessa tu-
lee selvittää muun muassa rakennusjätteen 
käsittely sekä käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksi käyttäminen.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ra-
kennus ympäristöineen on pidettävä sellai-
sessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää ter-

veellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoi-
suuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristö-
haittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennettu 
ympäristö on pidettävä rakennusluvan mu-
kaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Sään-
nösten perusteella rakennusvalvontaviran-
omaiset voivat puuttua rakennusten ympäris-
tön ja rakennetun ympäristön epäsiisteyteen 
ja antaa määräyksiä myös roskaantuneen 
ympäristön saattamiseksi lain edellyttämään 
kuntoon. 
 
 
2.1.5 Jäteverolaki  

Jäteverolain (495/1996) mukaan kaatopai-
kalle toimitettavasta jätteestä suoritetaan val-
tiolle veroa 30 euroa tonnilta tai vastaavasta 
tilavuuden perusteella kertoimella määräyty-
västä painosta. Laissa tarkoitettu kaatopaikka 
on jätteen käsittelypaikka, jonne jätettä sijoi-
tetaan maan päälle tai maahan ja jota pitää 
yllä kunta tai joku muu kunnan lukuun. Kaa-
topaikkana pidetään myös käsittelypaikkaa, 
jota pidetään yllä pääasiassa toisten tuottami-
en jätteiden sijoittamista varten, ei kuiten-
kaan milloin on kyse samaan konserniin kuu-
luvan yrityksen tuottamasta jätteestä. Kaato-
paikkana ei pidetä aluetta, jossa säilytetään 
muista jätteistä erotettuna jätettä väliaikaises-
ti kolmea vuotta lyhyemmän ajan ennen sen 
käsittelyä tai hyödyntämistä. 

Jäteverolakia ei sovelleta alueeseen, jonne 
sijoitetaan yksinomaan maan ja kallioperän 
aineksia. Lakia ei myöskään sovelleta aluee-
seen, jossa muista jätteistä erotettuna kom-
postoidaan tai muutoin biologisesti käsitel-
lään erilliskerättyä biojätettä ja jäteveden 
puhdistamon lietettä. Lakia ei sovelleta paik-
kaan, jossa jäte hyödynnetään. 

Verosta ovat vapautetut saastunut maa-
aines, joka voidaan sijoittaa kyseiselle kaato-
paikalle, keräyspaperin puhdistuksessa syn-
tyvä siistausjäte, voimalaitoksen rikinpoisto-
jäte ja lentotuhka sekä jäte, joka hyödynne-
tään kaatopaikalla sen perustamisen, käytön, 
käytöstä poistamisen tai jälkihoidon kannalta 
välttämättömissä rakenteissa.  

Jäteverolain uudistus on parhaillaan vireillä 
(HE 159/2010 vp). 
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2.1.6 Muu lainsäädäntö 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- 
ja puhtaanapidosta annettu laki 
 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnos-
sa- ja puhtaanapidosta annettu laki 
(669/1978) velvoittaa tontinomistajan ja 
kunnan laissa säädettyjen periaatteiden mu-
kaan huolehtimaan kadun puhtaanapidosta, 
joka käsittää myös kadulle kerääntyneen lian, 
lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden pois-
tamisen ajoradalta ja jalkakäytävältä. Kunnan 
on pidettävä kunnan hallinnassa oleva tori, 
katuaukio, puisto ja muu niihin verrattava 
yleinen alue siistinä ja terveydellisesti tyy-
dyttävänä. Säännökset täydentävät jätelain 
mukaisen jätteen haltijan velvollisuutta huo-
lehtia jätehuollosta ja roskaajan velvollisuut-
ta huolehtia roskaantuneen alueen puhdista-
misesta. 
 
Laki ajoneuvojen siirtämisestä 
 

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) 
sääntelee romuajoneuvon siirtoa. Laki täy-
dentää jätelain säännöksiä romuajoneuvon 
haltijan vastuusta toimittaa ajoneuvo asian-
mukaiseen vastaanottopaikkaan. Kunta on 
laiminlyöntitapauksessa velvollinen huoleh-
timaan romuajoneuvon siirtämisestä. Yksi-
tyiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai 
muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta alu-
eelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon 
vain yksityisen alueen haltijan perustellusta 
pyynnöstä, jolloin alueen haltija vastaa myös 
siirtokustannuksista. 
 
Vesilaki 
 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
vesilainsäädännön uudistamiseksi (HE 277 
/2009 vp.), jolla korvattaisiin nykyisin voi-
massa oleva vesilaki (264/1961). Uuden vesi-
lain tavoitteena olisi edistää, järjestää ja so-
vittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön 
käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti, ta-
loudellisesti ja ekologisesti kestävää, ehkäis-
tä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käy-
töstä aiheutuvia haittoja ja parantaa vesivaro-
jen ja vesiympäristön tilaa. 

Uudessa vesilaissa säädettäisiin muun mu-
assa ruoppauksesta ja ruoppausmassojen si-
joittamisesta veteen tai toisen maalle. Osa 
toimista edellyttäisi ilmoitusta omistajalle tai 
valtion valvontaviranomaiselle tai lupaa. 
 
Vesihuoltolaki 
 

Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on 
turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin 
kustannuksin on saatavissa riittävästi tervey-
dellisesti ja muutoinkin moitteetonta talous-
vettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun 
kannalta asianmukainen viemäröinti. Lain 
mukainen vastuunjako on seuraava: kunta 
vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja 
järjestämisestä koko alueellaan, vesihuolto-
laitos vesihuollon palvelujen järjestämisestä 
ja toimittamisesta toiminta-alueellaan ja kiin-
teistön omistaja tai haltija kiinteistönsä vesi-
huollosta. Kunta on lisäksi velvollinen huo-
lehtimaan siitä, että ryhdytään toimenpitei-
siin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen 
perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen 
vesihuollon palvelun saatavuuden turvaami-
seksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve, ter-
veydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt 
sitä vaativat. 

Vesihuolto käsitetään lähtökohtaisesti vält-
tämättömyyspalveluksi. Vesihuoltolakia so-
velletaan kaikkiin yhdyskunnan vesihuollosta 
huolehtiviin laitoksiin: kunnallisiin laitoksiin 
sekä yksityisoikeudellisiin osuuskuntien ja 
osakeyhtiöiden laitoksiin. Vesihuoltoa kos-
kevat maksut ovat kaikki yksityisoikeudelli-
sia. Vesihuollon maksuilla katetaan vesihuol-
tolaitoksen investoinnit sekä kaikki ylläpito- 
ja käyttökustannukset. Maksujen tulee olla 
kohtuulliset ja tasapuoliset ja niiden tulee pe-
rustua vesihuollon todellisiin kustannuksiin. 
Vesihuoltolaitoksilla on velvollisuus tiedot-
taa talousveden laadusta, jäteveden puhdis-
tuksen tasosta ja maksujen muodostumisesta. 
 
Eräistä naapuruussuhteista annettu laki 

 
Eräistä naapuruussuhteista annettu laki 

(26/1920) kieltää muun muassa panemasta 
jätevettä tai jätteitä sellaiseen paikkaan, että 
siitä aiheutuu naapurille tai muulle lähellä 
olevalle haittaa. Muutoinkaan kiinteistöä, ra-
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kennusta tai huoneistoa ei lain mukaan saa 
käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asu-
valle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa 
hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta 
ympäristölle haitallisista aineista, noesta, li-
asta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, 
tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai 
muista vastaavista vaikutuksista. Se, jonka 
toiminnasta on aiheutunut kohtuutonta rasi-
tusta, on velvollinen poistamaan rasituksen 
tai jos tämä ei ole mahdollista, lopettamaan 
toiminnan ja korvaamaan rasituksesta aiheu-
tuneen vahingon. Rasituksen poistamista, 
toiminnan lopettamista tai rasituksen kor-
vaamista on vaadittava asianomaisessa kärä-
jäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa rasi-
tuksen ilmenemisestä. 
 
Merenkulun ympäristönsuojelulaki 
 

Merenkulun ympäristönsuojelulaki 
(1672/2009) sääntelee aluksen tavanomaises-
ta toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaan-
tumista ja tavanomaisessa toiminnassa syn-
tyvien jätteiden vastanottoa satamissa. Lain 
mukaan sataman pitäjän tulee huolehtia siitä, 
että satamassa on laitteet, jotka riittävät vas-
taanottamaan satamaa käyttäviltä aluksilta tu-
levat jätteet. Aluksen, joka tulee suomalai-
seen satamaan, tulee jättää jätteensä satamas-
sa oleviin vastaanottolaitteisiin. Tästä niin 
sanotusta jättöpakosta voi kuitenkin saada 
poikkeuksen, jolloin jätteet voidaan jättää 
muuna aikana ja antaa jätehuollon hoitami-
nen pätevän jätehuoltoalan yrittäjän tehtä-
väksi. Lain mukaan kiinteän jätteen, käymä-
läjätteen, öljyjätteen ja haitallisten nestemäis-
ten jätteiden päästäminen aluksesta veteen on 
pääsääntöisesti kielletty. Merenkulun ympä-
ristönsuojelulailla on pantu täytäntöön alus-
ten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäi-
semisestä vuonna 1973 tehty kansainvälinen 
yleissopimus (Marpol 73/78) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi aluksella 
syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanotto-
laitteista satamissa 2000/59/EY. 

Laissa säädetään myös öljypäästömaksusta, 
joka määrättäisiin laissa kielletystä öljyn 
päästämisestä veteen. Öljypäästömaksu on 
rangaistusluonteinen hallinnollinen maksu. 
Maksun määrää rajavartiolaitos. Maksu on 

tavanomaista rikosoikeudellisessa menette-
lyssä määrättävää sakkorangaistusta tuntu-
vampi, millä arvioidaan olevan tehokkaampi 
rikkomuksia ehkäisevä vaikutus. Maksusta 
vastaa laivanomistaja tai laivanisäntä. 
 
Öljyvahinkojen torjuntalaki 
 

Öljyvahinkojen torjuntalakia (1673/2009) 
sovelletaan maa-alueella tapahtuvien öljyva-
hinkojen sekä Suomen vesialueella ja talous-
vyöhykkeellä aluksista aiheutuvien öljy- ja 
kemikaalivahinkojen torjuntaan ja torjuntaan 
varautumiseen sekä vahinkojen seurausten 
korjaamiseen. Muun vaarallisen aineen kuin 
öljyn maa-alueella ympäristölle aiheuttamien 
vahinkojen torjuntaan sovelletaan pelastusla-
kia (468/2003). 

Laissa säädetään muun muassa öljyvahin-
kojen torjuntasuunnitelmista, öljyn varastoi-
jan ja sataman pitäjän velvollisuuksista, öljy-
vahingon ja aluskemikaalivahingon torjun-
nasta sekä torjuntakustannuksista. 

Laissa säädetään välittömien torjuntatoimi-
en lisäksi jälkitorjunnasta. Jälkitorjunnalla 
tarkoitetaan niitä toimia, joita tehdään öljyn 
pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon 
puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jäl-
keen, kun välttämättömät torjuntatoimet va-
hingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi 
on tehty. Jätelainsäädännön suhteesta öljyva-
hinkojen torjuntasäännöksiin säädetään ny-
kyisin jäteasetuksessa. 
 
Kemikaalilainsäädäntö 
 

Kemikaalilainsäädännön yhtenä päätavoit-
teena on ehkäistä kemikaaleista aiheutuvia 
ympäristöhaittoja. Toiminnanharjoittajan tu-
lee kemikaalilain (744/1989) valintavelvolli-
suuden mukaisesti valita käyttöön, milloin 
mahdollista, pienintä vaaraa aiheuttava ke-
mikaali tai kokonaan muu menetelmä. 

Euroopan unionin REACH-asetus (EY) 
N:o 1907/2006) velvoittaa kemikaaleja val-
mistavat ja maahantuovat yritykset arvioi-
maan aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ja 
antamaan ohjeet kemikaalien turvallisesta 
käytöstä. Nämä ohjeet kattavat kemikaalin 
koko elinkaaren mukaan lukien jätevaiheen. 
Vastuu kemikaalien turvallisuuden osoitta-
misesta on siirretty viranomaisilta teollisuu-
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delle. Euroopan kemikaaliviraston ylläpitä-
mään REACH-järjestelmän tietokantaan re-
kisteröidään kaikki aineet, joita valmistetaan 
tai tuodaan maahan vuosittain yksi tonni tai 
enemmän. REACH-asetuksen rekisteröintiä 
koskevat velvoitteet ja rekisteröintien määrä-
ajat vaihtelevat aineen ja markkinoille saatet-
tavan määrän mukaan. Rekisteröimättömiä 
aineita ei saa määräajan jälkeen valmistaa ei-
kä tuoda maahan, jos yhden tonnin raja ylit-
tyy. 

Turvallisuutta koskevat tiedot täytyy välit-
tää läpi toimitusketjun, jotta esimerkiksi ke-
mikaaleja omassa tuotannossaan käyttävät 
yritykset voisivat toimia turvallisesti ja vas-
tuullisesti. 

Rajoitusmenettelyllä Euroopan komissio 
voi säätää ehtoja tai kieltoja aineen valmis-
tukselle, käyttötavoille ja markkinoille saat-
tamiselle, jos aineesta aiheutuu merkittävä 
riski terveydelle tai ympäristölle. REACH-
asetuksen mukaisia rajoituksia on yli 50 ai-
neelle tai aineryhmälle. Syöpävaarallisten, 
perimää vaurioittavien ja lisääntymiselle vaa-
rallisten sekä pysyvien, kertyvien ja myrkyl-
listen aineiden, tai vastaavan huolen aiheut-
tavien aineiden käyttö voidaan saattaa luvan-
varaiseksi. 

REACH-asetus koskee aineita sellaisinaan, 
valmisteissa ja esineissä niiden koko elinkaa-
ren ajan. Asetusta sovelletaan aineiden val-
mistukseen, maahantuontiin, markkinoille 
saattamiseen sekä käyttöön. REACH-asetusta 
ei sovelleta jätteisiin. Sen sijaan asetusta saa-
tetaan soveltaa sellaisiin aineisiin, jotka ovat 
lakanneet olemasta jätettä, esimerkiksi hyö-
dyntämistoimen tuloksena ja jotka saatetaan 
markkinoille. Ainetta uusiotuotteena ei kui-
tenkaan tarvitse rekisteröidä, jos aine on ai-
emmin rekisteröity. Hyödyntäjän asiakkaat 
ovat tällöin REACH-asetuksen mukaisia jat-
kokäyttäjiä, joiden saatavilla tulee olla aineen 
käyttöturvallisuustiedote tai muut vaaratie-
dot. Jätedirektiivin mukaiset sivutuotteet sen 
sijaan tulee rekisteröidä, jos niitä luovutetaan 
markkinoille. Kokonaan rekisteröintivelvoit-
teen ulkopuolella ovat esimerkiksi komposti 
ja biokaasu, malmit, mineraalit ja luonnossa 
esiintyvät aineet, jos ne eivät ole vaarallisek-
si luokiteltuja eikä niitä ole kemiallisesti 
muunneltu. 

Aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä 
ja pakkaamista koskeva niin sanottu CLP-
asetus ((EY) N:o 1272/2008) tulee asteittain 
voimaan 20 päivästä tammikuuta 2009 lähti-
en ja sillä kumotaan siirtymäaikojen jälkeen, 
viimeistään 1 päivästä kesäkuuta 2015, ny-
kyinen lähes vastaava lainsäädäntö. CLP-
asetuksessa säädetään niistä kriteereistä, joi-
den perusteella kemikaali luokitellaan vaaral-
liseksi sekä siitä, kuinka vaarallinen kemi-
kaali pitää merkitä ja pakata, jotta sen käyttö 
olisi turvallista. CLP-asetuksella Euroopan 
unioni toimeenpanee YK-tasolla maailman-
laajuisesti hyväksytyn kemikaalien luokitus- 
ja merkintäjärjestelmän, ns. GHS:n (Globally 
Harmonised System for classification and la-
belling of chemicals). Kemikaalien luokitus-
tietoja käytetään perustana vaarallisten jättei-
den luokittelussa.  
 
 
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsit-
telyn turvallisuudesta annettu laki 
 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden kä-
sittelyn turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005) tarkoituksena on ehkäistä ja tor-
jua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden 
valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoin-
nista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä ai-
heutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuus-
vahinkoja. Lain tarkoituksena on lisäksi edis-
tää yleistä turvallisuutta. 

Vaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan ke-
mikaalilaissa palo- ja räjähdysvaaralliseksi 
tai terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi 
määriteltyä kemikaalia sekä muuta palavaa 
nestettä. Räjähteellä tarkoitetaan räjäh-
dysainetta ja räjähdysainetta sisältävää esi-
nettä tai välinettä sekä muuta ainetta, esinettä 
tai välinettä, joka on valmistettu tuottamaan 
räjähdyksen tai pyroteknisen ilmiön. 

Laissa säädetään muun muassa vaarallisten 
kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varas-
toinnista, siirrosta sekä säilytyksestä ja räjäh-
teille asetettavista vaatimuksista sekä räjäh-
teiden valmistuksesta, maahantuonnista, käy-
töstä, siirrosta, kaupasta, luovutuksesta, hal-
lussapidosta, varastoinnista, säilytyksestä ja 
hävittämisestä. Laki koskee siten myös räjäh-
teiden hävittämistä. Räjähdystarvikkeen jäte 
on rajattu nykyisestä jätelaista. 
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Laki ympäristövaikutusten arvioinnista ja la-
ki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
 

Lakia ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä (468/1994) sovelletaan hankkei-
siin, joista saattaa aiheutua merkittäviä hai-
tallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annettu asetus 
(713/2006) sisältää ne hankkeet, joihin on ai-
na sovellettava YVA-menettelyä. Jätehuol-
lossa tällaisia hankkeita ovat muun muassa 
asetuksessa säädetyn kokoluokan ylittävät 
ongelmajätteiden käsittelylaitokset, jätteiden 
polttolaitokset, jätteiden fysikaalis-
kemialliset käsittelylaitokset, biologiset kä-
sittelylaitokset sekä kaatopaikat. 

YVA-menettelyä voidaan lisäksi soveltaa 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
päätöksellä yksittäistapauksissa muihin jäte-
huoltohankkeisiin, vaikka laitosten kapasi-
teetti alittaa asetuksessa säädetyt rajat. 

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
arvioinnista annetun lain (200/2005) tavoit-
teena on edistää ympäristövaikutusten arvi-
ointia ja huomioon ottamista viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja 
hyväksymisessä, parantaa yleisön tiedon-
saantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä 
edistää kestävää kehitystä. Lakia sovelletaan 
muun muassa alueellisten jätehuoltosuunni-
telmien valmistelussa. 
 
Säteilylaki ja ydinenergialaki 
 

Säteilylain (592/1991) tarkoituksena on es-
tää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia tervey-
dellisiä ja muita haittavaikutuksia. Ydinener-
gialaissa (990/1987) säädetään muun muassa 
ydinenergian tuvallisesta käytöstä. Nykyistä 
jätelakia ei sovelleta säteilylaissa tarkoitet-
tuun radioaktiiviseen jätteeseen eikä ydin-
energialaissa tarkoitettuun ydinjätteeseen. 
 
Lannoitevalmistelaki 
 

Lannoitevalmistelain (539/2006) tavoittee-
na on kasvintuotannon sekä elintarvikkeiden 
ja ympäristön laadun turvaamiseksi edistää 
hyvälaatuisten, turvallisten ja kasvintuotan-
toon sopivien lannoitevalmisteiden tarjontaa, 
sellaisiksi soveltuvien sivutuotteiden hyöty-

käyttöä sekä riittävien tietojen antamista lan-
noitevalmisteista niiden ostajille ja käyttäjil-
le. 

Lakia sovelletaan lannoitevalmisteiden ja 
soveltuvin osin niiden raaka-aineiden valmis-
tukseen markkinoille saattamista varten, 
markkinoille saattamiseen, käyttöön, kuljet-
tamiseen, maahantuontiin sekä maastavien-
tiin. Laki koskee soveltuvin osin myös lan-
noitevalmisteiden valmistusta omaan käyt-
töön. 

Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet, kalki-
tusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat, 
mikrobivalmisteet sekä lannoitevalmisteena 
sellaisenaan käytettävät sivutuotteet, kuten 
eräiden teollisuus-, poltto- tai tuotantolaitos-
ten, biokaasu- tai kompostointilaitosten taik-
ka muiden laitosten sekä jätevedenpuhdista-
mojen tai muun vastaavan toiminnan yhtey-
dessä syntyvät tuotteet. Markkinoille saa 
saattaa vain sellaisia lannoitevalmisteita, joi-
den tyyppinimi kuuluu kansalliseen tyyp-
pinimiluetteloon tai vastaavaan EU:n luette-
loon. Laissa säädetään muun muassa toimin-
nanharjoittajan ilmoitus- ja omavalvontavel-
vollisuudesta sekä tiettyjen laitosten hyväk-
symismenettelyistä. 
 
Laki eräiden juomapakkausten valmisteve-
rosta 
 

Juomapakkausten ympäristöohjaus hoide-
taan osin verotukseen perustuvana. Laki 
eräiden juomapakkausten valmisteverosta 
(1037/2004) koskee kaikkia alkoholijuomia, 
olut mukaan lukien, limonadeja, vesiä sekä 
muita alkoholittomia juomia. Veronalaisia 
ovat eri materiaaleista valmistetut juomapak-
kaukset lukuun ottamatta nestepakkauskar-
tongista valmistettuja pakkauksia. Halutun 
ympäristöohjauksen saavuttamiseksi vero 
määrätään yhtäältä juomapakkausten elinkaa-
ritutkimuksen perusteella ja toisaalta poliit-
tisten päätösten nojalla, ottaen huomioon 
myös sisämarkkinoiden toiminta. Verosta 
vapautettuja ovat juomapakkaukset, jotka 
ovat uudelleentäytettäviä tai raaka-aineena 
hyödynnettäviä ja jotka kuuluvat panttiin pe-
rustuvaan palautusjärjestelmään. 

Verovapauden tai veronalennuksen saami-
seksi juomapakkausten palautusjärjestelmä 
tulee ilmoittaa Pirkanmaan elinkeino-, lii-
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kenne- ja ympäristökeskuksen tai vastaavaan 
Ahvenanmaan maakunnan ylläpitämään tuot-
tajatiedostoon. Ympäristöviranomaiset val-
vovat palautusjärjestelmän toimivuutta. Ve-
rotuksen toimittamiseen sovelletaan valmis-
teverotuslain (182/2010) säännöksiä. Vero-
ohjaus täydentää jätelain mukaista pakkaus-
ten tuottajavastuuta, mutta juomapakkausten 
palautusjärjestelmän voi perustaa muukin ve-
rovelvollinen kuin jätelain tuottajavastuun 
piiriin kuuluva tuottaja. 
 
 
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja 
energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksis-
ta 
 

Tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja 
energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksis-
ta annetun lain (1005/2008) mukaan energiaa 
käyttävä tuote on suunniteltava niin, että 
tuotteella on mahdollisimman korkea ympä-
ristönsuojelullinen taso koko sen elinkaaren 
ajan. Energiaa käyttävän tuotteen saa lain 
mukaan saattaa markkinoille tai ottaa käyt-
töön, jos se täyttää ekologisen suunnittelun 
yleiset ja erityiset vaatimukset. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
tarkemmin energiaa käyttävän tuotteen eko-
logisen suunnittelun yleisiin vaatimuksiin 
kuuluvista suunnittelun perustiedoista, tieto-
jen antamisesta ja valmistajan muista arvi-
ointiperusteista seuraavien tuoteryhmien 
osalta: kotitalouksissa ja toimistoissa käytet-
tävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet; valaisi-
met, valon lähteet ja virranrajoittimet; säh-
kömoottorit, pumput ja teollisuuden energiaa 
käyttävät laitteet; jääkaapit, pakastimet, jääh-
dyttimet ja kylmäsäilytyslaitteet; astianpesu- 
ja pyykinpesukoneet, kuivausrummut sekä 
pölynimurit; lepovirta; energiaa käyttävät 
työkoneet ja työkalut; energiaa käyttävät ra-
kennustuotteet. 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella 
voidaan säätää tarkemmin edellä mainittujen 
tuoteryhmien osalta ekologisen suunnittelun 
erityisiin vaatimuksiin kuuluvista teknisistä, 
ympäristöllisistä ja taloudellisista seikoista. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan 
säätää tarkemmin energiaa käyttävien raken-
nustuotteiden ekologisen suunnittelun erityi-

siin vaatimuksiin kuuluvista teknisistä, ym-
päristöllisistä ja taloudellisista seikoista. 
 
 
Laki julkisista hankinnoista 
 

Valtion ja kuntien viranomaisten sekä mui-
den hankintayksiköiden on kilpailutettava 
hankintansa julkisista hankinnoista annetun 
lain (348/2007) mukaisesti. Lain tavoitteena 
on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää 
laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä tur-
vata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoli-
sia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palve-
luita ja rakennusurakointia julkisten hankin-
tojen tarjouskilpailuissa. Laki koskee myös 
jätelain mukaista kunnan jätehuoltoa silloin, 
kun kunta ei toteuta sitä omana toimintanaan. 

Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön on 
käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailu-
olosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn 
osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä 
toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaa-
timukset huomioon ottaen. 

Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestä-
mään hankintatoimintansa siten, että hankin-
toja voidaan toteuttaa mahdollisimman ta-
loudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mah-
dollisimman tarkoituksenmukaisina kokonai-
suuksina ympäristönäkökohdat huomioon ot-
taen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnol-
listen tehtävien vähentämiseksi hankintayk-
siköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä 
tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita 
yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankinto-
jen tarjouskilpailuissa. 

Jos tarjouskilpailussa ehdokkaana tai tarjo-
ajana on hankintayksikön omistama yhteisö 
tai laitos taikka toinen hankintayksikkö, sitä 
on kohdeltava samalla tavoin kuin muita eh-
dokkaita ja tarjoajia. 

Hankintayksikön myöntäessä muulle kuin 
hankintayksikölle erityis- tai yksinoikeuden 
julkisen palvelutoiminnan harjoittamiseen 
sen on määrättävä, että yksikön on kyseiseen 
palvelutoimintaan liittyvissä hankinnoissaan 
noudatettava kansalaisuuteen perustuvan syr-
jinnän kieltoa. 

Lakiin sisältyy Euroopan yhteisön tuomio-
istuimen oikeuskäytäntöön (tapaukset 
Teckal, C-107/98 ja Stadt Halle, C-26/03) 
perustuen säännös niin sanotuista sidosyk-
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sikköhankinnoista (in house). Sen mukaan 
lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankin-
tayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä 
ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä yksi-
költä, jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä 
muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo 
yksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia 
toimipaikkojaan ja jos yksikkö harjoittaa 
pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksi-
köiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. 
 

2.2 Käytäntö 

2.2.1 Jätteiden määrä ja käsittely 

Tilastokeskuksen jätetilastojen mukaan jät-
teiden kokonaiskertymä oli vuonna 2008 yh-
teensä 80 miljoonaa tonnia. Kaivosten osuus, 
louhostäyttö pois lukien, oli jätekertymästä 
noin 40 prosenttia. Rakennussektorilla syntyi 
noin kolmannes koko jätemäärästä. Teolli-
suuden osuus oli viidennes jätteistä. Palve-
lusektorilla ja kotitalouksissa syntyvien jät-
teiden määrä oli yhteensä noin 3 miljoonaa 
tonnia eli noin 4 prosenttia kokonaisjätemää-
rästä (kuva 1). 

 
 
Kuva 1. Jätemäärät sektoreittain vuonna 2008, miljoonaa tonnia (Tilastokeskus). 

31,8

1

2,73,1

16,4

25

Yhteensä 80,1, milj. tonnia

Rakentaminen

Mineraalien kaivu

Energiantuotanto

Maa- ja metsätalous, kalastusPalvelut ja kotitaloudet

Teollisuus

 
 

 
Jätteestä hyödynnettiin vuonna 2008 mate-

riaalina tai energiana yli 40 prosenttia. Siitä 
aineena hyödyntämistä eli kierrätystä oli 
30 prosenttia ja energiana hyödyntämistä 
13 prosenttia. Mineraalisten maamassojen 
käytön lisäksi hyödynnettiin tehokkaasti me-
talli- ja puujätteitä. Puujätteitä käytettiin 
energiantuotannossa ja metsäteollisuudessa 
yhteensä yli 12 miljoonaa tonnia. 

Ongelmajätteitä kertyi vuonna 2008 noin 
2 miljoonaa tonnia. Suurimmat ongelmajä-
temäärät syntyivät mineraalien kaivussa, te-

ollisuudessa ja rakentamisessa. Ongelmajät-
teistä suurin osa, lähinnä kaivannais- ja me-
talliteollisuuden eräät suuret jäte-erät loppu-
sijoitettiin ongelmajätteiden kaatopaikalle tai 
allastettiin. 

Tilastokeskuksen jätetilastojen mukaan yh-
dyskuntajätteiden määrä on kasvanut 2000-
luvulla 1—4 prosentin vuosivauhdilla. Määrä 
oli vuonna 2008 noin 2,8 miljoonaa tonnia. 
Kaatopaikalle toimitettiin 51 prosenttia yh-
dyskuntajätteestä. Loppu hyödynnettiin ma-
teriaalina tai polttamalla (kuva 2). 
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Yhdyskuntajätettä kertyi vuonna 2008 noin 
520 kiloa asukasta kohden. Suurimmat eril-
liskerätyt jäte-erät olivat biojätettä, keräys-
paperia, pahvia ja kartonkia. Niiden osuus oli 
noin neljännes yhdyskuntajätteestä (taulukko 

1). Kaikkiaan 80 prosenttia yhdyskuntajät-
teestä oli biohajoavaa ainesta. Kotitaloudet 
tuottivat noin 60 prosenttia yhdyskuntajät-
teestä. Palvelualoilla suurimmat jätteen tuot-
tajat olivat kauppa ja terveydenhuolto. 

 
 
Kuva 2. Yhdyskuntajätteiden määrä (1000 t) käsittelytavoittain vuosina 2006―2008 

(Tilastokeskus). 

 
 
 
Taulukko 1. Yhdyskuntajätteiden käsittely jätelajeittain vuonna 2008 (Tilastokeskus). 

Käsittely (1 000 t/v)  

Jätemäärä 

(1 000 t/v) 

Kierrätys Energia- 

käyttö 

Poltto jäte- 

voimalassa 

Sijoitus 

kaatopaikale 

Sekajäte yhteensä 1 626 42 105 120 1 359 

Erilliskerätyt yhteensä, josta 1 143 843 242 10 47 

Paperi- ja kartonkijäte 384 383 1,5 0 0 

Biojäte 307 277 5 0,02 24 

Lasijäte 82 82 0 0 0,3 

Metallijäte 47 47 0 0,02 0,001 

Puujäte 96 1 90 3 0,9 

Muovijäte 35 1,8 32 0,02 0,6 

Sähkö- ja elektroniikka-

laiteromu 53 45 2 0,03 7 

Muut ja erittelemättömät 138 6 110 7 14 

Kaikki yhteensä 2 768 884 347 131 1 406 
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2.2.2 Jätehuollon järjestäminen 

Jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, käsit-
telystä ja sijoittamisesta vastaa pääsääntöi-
sesti jätteen tuottaja tai muu jätteen haltija. 
Asumisen ja eräiden muiden toimintojen jä-
tehuollosta vastaa kuitenkin kunta. Lisäksi 
eräiden tuotteiden valmistajille, maahan-
tuojille ja muille markkinoille saattajille on 
säädetty jätehuoltovastuu. 
 
Kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden jäte-
huolto 
 

Kunnan vastuulle kuuluu asumisessa syn-
tyvän jätteen lisäksi siihen rinnastettavan jul-
kisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syn-
tyvän jätteen keräyksen ja muun jätehuollon 
järjestäminen. Kunnan vastuulle kuuluvien 
jätteiden osuus on noin 60—70 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä. 

Kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kulje-
tuksen hoitavat lähes poikkeuksetta yksityiset 

yritykset joko kunnan järjestämän kilpailu-
tuksen (kunnan järjestämä jätteenkuljetus) tai 
suoraan asiakkaiden kanssa tehtyjen sopi-
musten perusteella (sopimusperusteinen jät-
teenkuljetus). Kunnat voivat päättää, kumpaa 
jätteenkuljetusjärjestelmää niiden alueella 
käytetään. Suomen Kuntaliiton ja Jätelai-
tosyhdistys ry:n selvityksen mukaan (kysely 
2009) väestöstä 53 prosenttia asui kunnissa, 
joissa jätteenkuljetus oli järjestetty kokonaan 
kunnan järjestämänä, 33 prosenttia kunnissa, 
joissa oli kokonaan sopimusperusteinen jät-
teenkuljetus ja 4 prosenttia kunnissa, joissa 
osa jätteenkuljetuksista oli kunnan järjestä-
mää ja osa sopimusperusteista. Lukumääräi-
sesti oli enemmän kuntia, joissa oli kokonaan 
sopimusperusteinen jätteenkuljetus (134 kpl) 
kuin kuntia, joissa oli kunnan järjestämä jät-
teenkuljetus (128 kpl). Kyselyyn vastaamatta 
jättäneiden kuntien asukasmäärä vastasi 
10 prosenttia väestöstä (kuva 3). 

 
 
Kuva 3. Sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäisen keräyksen kuljetusjärjestelmi-

en osuudet kuntien lukumäärään ja asukasmäärään suhteutettuna (Suomen Kuntaliit-

to ja JLY-Jätelaitosyhdistys ry). 
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Kotitalouksien jätteiden keräys järjestetään 

joko kiinteistökohtaisesti tai alueellisesti. 
Julkisen toiminnan jätteiden keräys on pää-
sääntöisesti kiinteistökohtaista. Asuinraken-
nuksia oli Tilastokeskuksen tilaston Raken-
nuskanta 2009 mukaan noin 1,2 miljoonaa 
kappaletta, mikä vastasi 85 prosenttia koko 
rakennuskannasta. Rakennuskantaan ei lueta 
esimerkiksi kesämökkejä, joita oli noin 
485 000 vuonna 2009. 

Asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisen ke-
räyksen piiriin kuuluvat jätejakeet vaihtelevat 
kunnittain. Yleisimmin kiinteistökohtaisesti 
kerätään sekajätettä ja biojätettä sekä pak-
kausjätteistä keräyskartonkia. Metallin, lasin 
ja energiajätteen kiinteistökohtainen keräys 
on käytössä muutamissa kunnissa. 

Kunnat ovat järjestäneet alueellisia vas-
taanottopaikkoja sellaisille jätteille, jotka ei-
vät sovellu normaalissa jätteen kuljetuksessa 
kuljetettaviksi tai joiden kertymä on pieni. 
Näitä ovat esimerkiksi hyödynnettävät jät-
teet, ongelmajätteet ja isokokoiset jäte-
esineet. Osassa kuntia haja-asutusalueille on 
myös järjestetty alueellisia vastaanottopaik-
koja sekalaiselle yhdyskuntajätteelle. 

Kotitalouksien ja maa- ja metsätalouden 
ongelmajätteille kunnat ovat yleensä järjestä-
neet valvottuja vastaanottopaikkoja esimer-
kiksi kuntien jäteasemien ja huoltoasemien 
yhteyteen. Osa ongelmajätteistä kerätään yh-
teistyössä kyseisiä tuotteita myyvien yritys-
ten kanssa (kuten apteekkien järjestämä lää-
kejätteiden vastaanotto). Lisäksi kunnat jär-
jestävät myös kiertäviä keräyksiä. 

Kunnat huolehtivat vastuulleen kuuluvien 
jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn järjes-
tämisestä. Kaikki kunnan vastuulle kuuluvat 
jätteet, myös sopimusperusteisen jätteenkul-
jetuksen jätteet, on tullut toimittaa kunnan 
osoittamaan paikkaan hyödyntämistä tai kä-
sittelyä varten. 
 
 
Teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan jä-
tehuolto 
 

Teollisuusyritykset ovat järjestäneet tuo-
tantoprosessiensa jätteiden kuljetuksen, hyö-
dyntämisen sekä loppusijoituksen joko itse 
tai antaneet jätehuoltotehtävät yksityisten yri-

tysten hoidettavaksi. Yritykset ja muut yhtei-
söt ovat myös voineet erikseen sopimalla 
toimittaa asumisessa syntyvään jätteeseen 
verrattavan jätteen kunnan järjestämään kä-
sittelyyn tai hyödyntämiseen, jos kunnalla on 
ollut siihen käsittelykapasiteettia. Kunnallis-
ten jätelaitosten toimintaa kunnan vastuualu-
een ulkopuolisten jätteiden jätehuollon järjes-
tämisessä rajoittavat kuitenkin muun muassa 
kuntalain, julkisista hankinnoista annetun 
lain ja kilpailunrajoituslain (480/1992) vaa-
timukset. 
 
Tuottajavastuun alaisten jätteiden jätehuolto 
 

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmis-
tajien ja maahantuojien velvollisuutta järjes-
tää tuotteidensa keräys ja muu jätehuolto 
kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan 
käytöstä. Tuottajat sisällyttävät käytöstä 
poistettujen tuotteiden keräyksestä, hyödyn-
tämisestä ja käsittelystä aiheutuvat kustan-
nukset tuotteen ostohintaan. 

Tuottajavastuu koskee seuraavien tuottei-
den valmistajia ja maahantuojia: 
− henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rin-

nastettavia muita ajoneuvoja 
− moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon 

ja laitteen renkaita 
− sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
− paristoja ja akkuja 
− sanomalehtiä, aikakauslehtiä, toimisto-

paperia ja muita näihin rinnastettavia pa-
perituotteita. 

Pakkauksia koskeva tuottajavastuu on osit-
tainen. Tuottaja vastaa siitä, että kaikesta 
pakkausjätteestä hyödynnetään keskimäärin 
yhteensä 61 painoprosenttia. Muista aloista 
poiketen pakkausten tuottajavastuussa ovat 
tuotteiden pakkaajat ja pakattujen tuotteiden 
maahantuojat. 

Tuottajavastuussa säädetään myös myyjien 
sekä muiden jakelijoiden ja luovuttajien vas-
taanottovelvollisuuksista: 
− Autonrenkaiden myyjät ja muut luovutta-

jat ovat velvollisia ottamaan vastaan uu-
den tuotteen ostajalta käytöstä poistetta-
vat autonrenkaat. 

− Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyjän 
ja muun jakelijan on otettava vastaan ko-
titalouksien käytöstä poistettu laite, jonka 
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tilalle ostetaan uusi laite, tai osoitettava 
muu vastaanottopaikka. 

− Juomapakkausten palautusjärjestelmässä 
mukana olevien juomien myyjän ja jake-
lijan on otettava näiden juomien ostajalta 
vastaan tyhjät juomapakkaukset. 

− Kannettavien paristojen ja akkujen myy-
jän ja jakelijan on otettava vastaan jät-
teenä käytöstä poistettavat paristot ja 
akut. Vastaanoton edellytyksenä ei saa 
vaatia uuden tuotteen ostamista. 

Tuottajavastuun alaisia jätteitä kerätään se-
kä kiinteistökohtaisesti että aluekeräyksenä 
jätemateriaalista ja jätteen syntymääristä 
riippuen. Tuottajavastuun alaisista jätteistä 
kiinteistökohtainen keräys on yleisimmin jär-
jestetty paperille. 

Paperia kerätään tuottajien järjestämänä jo-
ko kiinteistökohtaisesti tai pientalo- ja haja-
asutusalueella aluekeräyksenä. Koko maan 
kattavassa keräysverkostossa on yli 9000 
alueellista vastaanottopaikkaa. 

Renkaita kerätään noin 1 900 tuottajien so-
pimassa renkaiden jälleenmyyjien vastaanot-
topaikassa ja noin 100 yleisessä vastaanotto-
paikassa, jotka yhdessä kattavat koko maan. 

Kannettavien paristojen ja akkujen myyjän 
tai muun jakelijan on otettava vastaan käy-
töstä poistetut akut ja paristot. Tuottaja puo-
lestaan huolehtii näiden noudosta jakelijalta 
sekä muusta jätehuollosta. Suomessa on yli 
12 000 jakelijoiden ylläpitämää vastaanotto-
paikkaa. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita kerätään yli 
450 vastaanottopaikassa noin 240 kunnassa. 
Lisäksi on järjestetty kiertäviä keräyksiä si-
ten, että keräys ulottuu käytännössä kaikkiin 
kuntiin. Tuottajayhteisöjen järjestämät vas-
taanottopaikat perustuvat yleensä kunnilta tai 
kunnan yhteistyöorganisaatioilta ja muilta jä-
tealan toimijoilta ostettuihin palveluihin. 

Ajoneuvoakkuja kerätään noin 500 vas-
taanottopaikassa yli 200 kunnassa. Lisäksi on 

järjestetty kiertäviä keräyksiä siten, että ke-
räys ulottuu käytännössä kaikkiin kuntiin. 

Romuajoneuvojen vastaanottopaikkojen 
verkosto koostuu noin 240 kiinteästä paikasta 
sekä vastaavasta määrästä katsastusasemien 
asiointipisteitä, joista voi tilata noudon ro-
muajoneuvolle. 

Kuitupakkauksille on noin 1 500 tuottajien 
järjestämää vastaanottopaikkaa 225 kunnas-
sa. Lasille, metallille ja muoville ei ole tuot-
tajien järjestämää kattavaa vastaanottoa. 
Kunnat ovat keränneet pienmetallijätettä 246 
kunnassa 3 210 paikassa, lasia 246 kunnassa 
3 685 paikassa sekä muovia 80 kunnassa 394 
paikassa. Pakkausjätteistä asuinkiinteistöillä 
kerätään kiinteistökohtaisesti yleisimmin ke-
räyskartonkia. Metallin ja lasin kiinteistökoh-
tainen keräys on käytössä muutamissa kun-
nissa. Pakkausjätteiden kiinteistökohtainen 
keräys ei yleensä ole tuottajien kustantamaa, 
vaan kuljetuskustannuksista vastaa kiinteis-
tön haltija. 

Pantillisille juomapakkauksille on hyvin 
toimiva palautusjärjestelmä. Palautusjärjes-
telmässä mukana olevat tuottajat saavat ve-
rovapauden juomapakkauksilleen. Asiakkaal-
ta perittävän pantin ansiosta 80—90 prosent-
tia juomapakkauksista palautetaan uudel-
leenkäyttöä tai kierrätystä varten. 
 
Jätteenkäsittelylaitokset 
 

Kaatopaikkojen lukumäärä Suomessa on 
vähentynyt voimakkaasti viimeisen kymme-
nen vuoden aikana muun muassa kaatopaik-
kojen pohjarakenteille asetettujen aiempaa 
tiukempien vaatimusten johdosta. Suomessa 
oli vuonna 2009 käytössä noin 400 kaato-
paikkaa. Tavanomaisten jätteiden kaatopaik-
koja oli 137 kpl, joista kuntien ja kuntien 
omistamien jätehuoltoyhtiön kaatopaikkoja 
50 kappaletta ja loput teollisuuden kaato-
paikkoja (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Kaatopaikkojen lukumäärä Suomessa vuonna 2009 (Suomen ympäristö-

keskus). 

Maankaatopaikat 167 

Ongelmajätteen kaatopaikat 27 

Pysyvän jätteen kaatopaikat 37 

Tavanomaisen jätteen ml. yhdyskuntajätteen kaatopaikat 137 

Muut 29 

Yhteensä 397 

 
 

Suomessa on käytössä kolme varsinaista 
jätteenpolttolaitosta, joissa poltetaan seka-
laista yhdyskuntajätettä sekä muuta jätettä 
arinatekniikalla. Sen lisäksi noin kymmenes-
sä voimalaitoksessa poltetaan jätepolttoainet-
ta muun polttoaineen ohella niin sanottuna 
oheis- tai rinnakkaispolttona. Yhdessä laitok-
sessa on jätettä ja biopolttoaineita käyttävä 
kaasutusprosessi, jossa syntyvä kaasu polte-
taan tavanomaisessa voimalaitoskattilassa. 
Suomessa on lisäksi yksi ongelmajätteiden 
polttoon erikoistunut laitos. 

Suurin osa jätteen energiahyödyntämisestä, 
noin 8 miljoonaa tonnia, tapahtuu poltettaes-
sa puupohjaisia jätteitä teollisuuden omissa 
prosesseissa ja niiden yhteydessä sijaitsevissa 
voimalaitoksissa. 

Jätteenpolttolaitoksissa poltettiin vuonna 
2009 arviolta 300 000 tonnia pääosin yhdys-
kuntajätettä. Oheispolttolaitoksiin toimitetus-
ta yhdyskuntajätteestä valmistetun jätepoltto-
aineen määrä on markkinatilanteesta riippuen 
vaihdellut viime vuosina 100 000—200 000 
tonnin välillä, mikä on vastannut noin 5—7 
prosenttia kiinteästä yhdyskuntajätteestä. Jä-
tepolttoaineen valmistukseen käytetään ylei-
simmin tiettyjä polttoon soveltuvia erilliske-
rättyjä jätejakeita. Lähivuosina rakennetta-
neen uusia jätteenpolttolaitoksia. 

Kompostointiin ohjautui vuonna 2008 noin 
6 prosenttia ja mädätykseen eli biokaasun 

tuotantoon noin 2 prosenttia kiinteästä yh-
dyskuntajätteestä. 
 
2.2.3 Jätehuollon taloudellinen merkitys ja 
kustannukset 

Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuosire-
kisterin perusteella arvioituna jätehuoltoon 
liittyvien alojen yhteinen liikevaihto oli 
vuonna 2007 noin 1 750 miljoonaa euroa ja 
henkilöstön määrä yhteensä noin 4 300 hen-
kilöä. Luvuissa ei ole mukana pilaantuneiden 
maiden eikä lietteiden jätehuollon osuus, 
koska käytettävissä olevan tilastotiedon pe-
rusteella niiden osuutta ei ollut mahdollista 
arvioida. 

Jätteen tuottajille jätehuollosta aiheutuvat 
nettokustannukset (jolloin hyödynnettävistä 
jätteistä saatava tulo on vähennetty kustan-
nuksista) ovat noin 1 148 miljoonaa euroa 
vuodessa (pois lukien tuottajavastuujärjes-
telmän kustannukset). Kotitalouksien ja jul-
kisen toiminnan osuus jätemäärästä on noin 
3 prosenttia, mutta jätehuollon kustannuksis-
ta osuus on noin 36 prosenttia (taulukko 3). 

Jätehuollon kustannukset olivat Suomen 
Kuntaliiton ja JLY-Jätelaitosyhdistys ry:n 
selvityksen mukaan vuonna 2009 omakoti-
kiinteistöllä keskimäärin 200 euroa vuodessa. 

 



 HE 199/2010 vp  
  

 

23

 
Taulukko 3. Eri jätteentuottajien jätehuollon nettokustannukset (sisältää jäteveron, 

alv 0 %) (YMra 12/2010). 

Jätteentuottaja Jätemäärä 

 

Kustannus 

 

Keskimääräinen 

kustannus 

 Milj. t/v Milj. €/v €/t 

Kotitaloudet ja julkinen toiminta1) 2 414 205 

Kauppa ja muut yksityiset palvelut 1 65 109 

Talon- ja maanrakennus 23 440 19 

Kaivannaistoiminta 22 60 3 

Teollinen toiminta 18 92 5 

Energiahuolto 2 24 15 

Vesihuolto 1 40 40 

Maaseutuelinkeinot 2 13 6 

Yhteensä  71 1 148  

1) Ilman omatoimista kompostointia 
 
 

Jätehuollon kustannukset ovat viime vuosi-
na kasvaneet kaatopaikkoihin, jätteenpoltto-
laitoksiin sekä biologisiin ja muihin käsitte-
lylaitoksiin tehtyjen investointien pääoma-
kustannusten vuoksi. Jäteraaka-aineiden kier-
rättäminen materiaalina aiheuttaa myös kus-
tannuksia. Jätemateriaalit on esikäsiteltävä 
tuotantoprosessien vaatimusten edellyttämäl-
lä tavalla eikä materiaaleista yleensä saada 
merkittäviä tuloja kustannusten katteeksi. Jä-
tehuollon liiketoiminnassa tuloja saadaan jät-
teen vastaanottomaksuista sekä materiaalien 
ja energian myynnistä. 

Viime vuosina raaka-aineiden maailman-
markkinahinnat ovat vaihdelleet voimakkaas-
ti. Tämä on heijastunut myös jätesektorille. 
Yhtäältä jätemateriaaleille on ollut kysyntää, 
kun raaka-ainehinnat ovat nousseet ja inves-
toinnit etenkin Kaukoidässä kasvaneet. Toi-
saalta talouslaman myötä raaka-aineiden hin-
nat ovat laskeneet lähemmäs aiempaa tasoa 
ja raaka-aineiden tarve on investointien hii-
pumisen vuoksi romahtanut. Näin kierrätys-
raaka-aineiden kysyntä ja tarjonta sekä sitä 
myöten hintataso on vaihdellut voimakkaasti. 
Tähän vaikuttaa myös Suomessa teollisuuden 
rakennemuutos, jonka seurauksena etenkin 
metsäteollisuuden tuotantokapasiteetti on vä-
hentynyt. 

Jätevirrat ovat muuttuneet laadultaan vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Eri jätela-

jeja kerätään aikaisempaa enemmän ja jätteil-
le on kehitetty tehokkaampia hyödyntämista-
poja. Tuottajien vastuu markkinoille toimit-
tamiensa tuotteiden jätehuollosta on kasva-
nut. Vaikka vain pieni osa jätteestä on sellai-
senaan taloudellisesti arvokasta materiaalia, 
jätealasta on tullut kiinnostava taloudellinen 
toimiala, jossa on syntynyt kilpailua jätteestä. 
Raaka-aineiden ja energian odotettavissa 
oleva hinnannousu sekä ilmastonmuutoksen 
hillintään liittyvät ohjauskeinot lisäävät edel-
leen kiinnostusta alaan. Jätehuollon palvelu-
toiminnan tulot ovat noin 1,5 miljardia euroa 
(mukaan lukien 22 prosentin arvonlisävero), 
mikä on noin 3 prosenttia kotitalouksien ku-
lutukseen käytettävistä tuloista. Tällä sum-
malla katetaan kotitalouksien jätehuollon li-
säksi koko elinkeinotoiminnan, siis myös 
kaupan ja teollisuuden, jätehuollon palvelu-
toiminnan menot. Jos vertailu tehdään vain 
suoraan kotitalouksien omaan jätehuoltoon 
kohdistuviin menoihin, on vastaava osuus 
kulutukseen käytettävistä tuloista noin 1 pro-
sentti.(YMra 12/2010) 
 
2.2.4 Jätteen kansainväliset siirrot 

Jätteensiirtoasetuksen ja vaarallisten jättei-
den maan rajan ylittävien siirtojen ja käsitte-
lyn valvontaa koskevan Baselin sopimuksen 
mukaan jätteitä voidaan säädetyin edellytyk-
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sin siirtää maasta toiseen hyödynnettäviksi 
tai loppukäsiteltäviksi. Jätteiden siirtoon tar-
vitaan toimivaltaisten viranomaisten hyväk-
syntä. Ilman hyväksyntää on mahdollista siir-
tää hyödynnettäviksi eräitä vaarattomaksi 
katsottuja jätteitä. Suomalaiset toimijat käsit-
televät ja loppusijoittavat myös muissa mais-
sa tuotettuja jätteitä. Samoin Suomessa tuo-
tettuja jätteitä viedään muualle. Toiminnasta 
vastaavat enimmäkseen yksityiset jätehuol-
toyritykset. Jonkin verran sekalaista yhdys-
kuntajätettä kuljetetaan rajojen yli Suomen, 
Ruotsin ja Norjan raja-alueilla sijaitsevien 
kuntien yhteistyönä. 
 
2.2.5 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuo-
teen 2016 

Valtioneuvoston hyväksymässä valtakun-
nallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2016 
(Suomen ympäristö 32/2008) asetetaan ta-
voitteita jätehuollon kehittämiselle sekä esi-
tetään niiden saavuttamiseksi tarvittavat toi-
met ja niiden toteuttamisesta vastuussa olevat 
tahot. Tavoitteet ja toimet koskevat useimpia 
jätehuollon sektoreita kuten yhdyskuntajäte-
huoltoa, teollisuuden ja kaivannaistuotannon, 
rakentamisen, maatalouden, kaupan ja palve-
luiden jätehuoltoa. Materiaalitehokkuuden 
tavoitteet koskevat vielä laajemminkin yh-
teiskunnan eri toimintoja. 

Suunnitelman mukaan tavoitteena on yh-
dyskuntajätteen määrän vakiinnuttaminen 
2000-luvun alun tasolle ja sen jälkeen jäte-
määrän kääntäminen laskuun vuoteen 2016 
mennessä. Tavoitteena on lisäksi, että yhdys-
kuntajätteestä kierrätetään materiaalina 
50 prosenttia ja hyödynnetään energiana 30 
prosenttia. Loppusijoitettavaksi kaatopaikoil-
le päätyisi enintään 20 prosenttia jätteistä. 

Tavoitteena on, että: 
− kaikki maaseudun elinkeinotoiminnassa 

syntyvä lanta hyödynnetään; 
− 90 prosenttia haja-asutusalueiden lietteis-

tä ohjautuu käsittelyyn jäteveden puhdis-
tuslaitoksille ja 10 prosenttia maatilojen 
biokaasulaitoksiin; 

− rakentamisen jätteistä hyödynnetään 
70 prosenttia materiaalina ja energiana; 

− maarakentamisessa korvataan luonnon-
soraa ja kalliomursketta teollisuuden ja 
kaivannaistuotannon jätteillä; 

− kaikki yhdyskuntajätevesiliete hyödyn-
netään maanparannuskäytössä tai ener-
giana. 

Suunnitelmassa esitetään, että teollisuuden 
toimialat asettaisivat toimialakohtaisissa ma-
teriaalitehokkuussopimuksissa tavoitteita 
ominaisjätemääriensä vähentämiseksi ja kier-
rätyksen lisäämiseksi. 
 
 
2.3 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja Euroopan Unionin lain-
säädäntö 

2.3.1 Lainsäädäntö eräissä maissa 

Eräiden Euroopan Unionin jäsenmaiden jä-
telainsäädäntöä on tarkasteltu erillisessä taus-
taselvityksessä (YMra 23/2008, kts. 
www.ymparisto.fi/jatelain-uudistus). EU-
maiden jätelainsäädäntöä uudistetaan parhail-
laan jätedirektiivin täytäntöönpanemiseksi. 
 
Ruotsi 
 

Ruotsin jätelainsäädännön tärkeimmät sää-
dökset ovat yleisen ympäristönsuojelun alaan 
lukeutuva ympäristökaari (miljöbalk, 
1998:808), erityisesti sen 15 luku, ja ympä-
ristökaarta jätteiden osalta täydentävä jä-
teasetus (avfallsförordning, 2001:1063). Li-
säksi tuottajavastuusta säädetään tarkemmin 
erillisillä asetuksilla. 

Ruotsissa vastuu jätteen asianmukaisesta 
käsittelystä on jätteen haltijalla. Kunta vastaa 
kuitenkin yhdyskuntajätteen keräyksestä ja 
käsittelystä sekä kotitalouksilta että elinkei-
nonharjoittajilta. Ainoa poikkeus kunnan 
vastuusta yhdyskuntajätteen jätehuollossa on 
tuottajavastuun piirissä oleva jäte. 

Ruotsissa tuottajavastuu koskee paperia, 
renkaita, pakkauksia, ajoneuvoja, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita sekä paristoja ja akkuja. 
Pakkausten tuottajavastuuta koskevassa ase-
tuksessa (förordning om producentansvar för 
förpackningar, 2006:1273) tuottajille sääde-
tään velvollisuus järjestää pakkauksille 
asianmukainen keräysjärjestelmä ja järjestää 
pakkausten uudelleenkäyttö, kierrätys tai kä-
sittely hyväksyttävällä tavalla. Asetuksessa 
säädetään keräysjärjestelmän asianmukai-
suuden arvioimisessa käytettävistä kriteereis-
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tä. Tuottajilla on asetuksen mukaan velvolli-
suus neuvotella asiaomaisen kunnan kanssa 
keräysjärjestelmää koskevista kysymyksistä. 
Eri pakkauslajeille säädetyt kierrätys- ja 
hyödyntämistavoitteet ovat monelta osin vas-
taavia EU:n direktiivin mukaisia tavoitteita 
tiukemmat. 

Ruotsissa jakelijoilla ei ole velvollisuutta 
vastaanottaa tuottajavastuun alaisia tuotteita, 
mutta osa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
jakelijoista vastaanottaa vapaaehtoisesti säh-
kö- ja elektroniikkalaiteromua. 

Jätedirektiiviä ei Ruotsissa ole vielä pantu 
täytäntöön. Luonnos ympäristökaaren uudek-
si 15 luvuksi ja uudeksi jäteasetukseksi (Ds 
2009:37) on ollut lausunnolla ja se käsiteltä-
neen valtiopäivillä syksyllä 2010. Luonnok-
sen mukaan kaikkia jätedirektiivin määritel-
miä ei otettaisi uuteen lainsäädäntöön, eivät-
kä kaikki määritelmät vastaisi direktiivin sa-
namuotoja. Sivutuote-käsitettä ei nimen-
omaisesti käytetä. Sen sijaan asetusluonnok-
sen soveltamisalasta ehdotetaan rajattavaksi 
esineet ja aineet, jotka täyttävät siinä sääde-
tyt, direktiivin mukaisia sivutuotteen arvioin-
tiperusteita vastaavat edellytykset. Direktii-
vin jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat 
säännökset pantaisiin täytäntöön Ruotsin 
Luonnonhoitoviraston (Naturvårdsverket) oi-
keutena antaa määräyksiä siitä, ettei jäte, jo-
ka täyttää jäteasetuksen mukaiset jätteeksi 
luokittelun päättymisen edellytykset ole enää 
jätettä. Jätehierarkiasta säädettäisiin ympäris-
tökaaren 15 luvun tavoitepykälässä (1 §). 

Lausunnoilla olleen luonnoksen mukaan jä-
tehuollon vastuunjakoa muutettaisiin siten, 
että elinkeinonharjoittajilla olisi myös yh-
dyskuntajätteen osalta oikeus käyttää muuta 
kuin kunnan järjestämää jätehuoltoa, jos jät-
teen käsittelijä osoittaisi, että jätettä käsitel-
lään asianmukaisesti jätehierarkian mukai-
sesti. Jos elinkeinoharjoittaja ei aktiivisesti 
valitsisi muuta kuin kunnan järjestämää jäte-
huoltoa, kunnalla säilyisi luonnoksen mu-
kaan vastuu elinkeinotoiminnassa syntynees-
tä yhdyskuntajätteestä. Jos elinkeinoharjoitta-
ja päättäisi käyttää muuta kuin kunnan järjes-
tämää jätehuoltoa, olisi siitä tehtävä ilmoitus 
kunnalle. Muita toimijoita kiellettäisiin käsit-
telemästä jätettä, jonka käsittely on kunnan 
vastuulla. 
 

Tanska 
 

Tanskan ympäristönsuojelulaki (lov om 
miljøbeskyttelse, LBK nr 879 af 26/06/2010) 
on yleinen ympäristönsuojelulaki. Jätteistä 
säädetään lain 6 luvussa. Tarkemmat sään-
nökset jätehuollosta ovat jäteasetuksessa (be-
kendtgørelse om affald, BEK nr 48 af 
13/01/2010). Tanska on pannut täytäntöön jä-
tedirektiivin 1 päivänä heinäkuuta 2009 voi-
maan tulleella ympäristönsuojelulain muu-
toksella ja 20 päivänä tammikuuta 2010 voi-
maan tulleella jäteasetuksella. 

Jätedirektiivin määritelmät on lähtökohtai-
sesti otettu jäteasetukseen sellaisinaan. Jäte-
lainsäädännön soveltamisala poikkeaa direk-
tiivistä. Direktiivin soveltamisalasta rajattuja 
aineita ja esineitä ei nimenomaisesti rajata jä-
teasetuksen soveltamisalasta. Myöskään si-
vutuote-käsitettä ei jäteasetuksessa käytetä, 
vaan jätedirektiivin 5 artikla on toimeenpantu 
säännöksellä, jonka mukaan siinä tarkoitetut 
kriteerit täyttävä aine tai esine ei ole jätettä. 
Kunnille on annettu oikeus päättää, onko jo-
kin aine asetuksessa tarkoitettua jätettä vai ei. 
Direktiivin jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevat säännökset on toimeenpantu säätä-
mällä kunnalle valtuus päättää, että jätteeksi 
luokittelun päättymisen edellytyksiä täyttävä 
aine tai esine ei enää ole jätettä. Säädetty jä-
tehierarkia poikkeaa jätedirektiivin mukai-
sesta hierarkiasta jätteen synnyn ehkäisyn 
osalta. Jäteasetus koskee ainoastaan jätehuol-
toa, eikä säännökseen ole siten kirjattu vaa-
timusta jätteen synnyn ehkäisystä. 

Tanskassa kunnat (kommunalbestyrelsen) 
ovat keskeisiä viranomaisia ja toimijoita jä-
tehuollossa. Ympäristönsuojelulaissa sääde-
tään kunnalle vastuu kaiken jätehuollon jär-
jestämisestä ja kunnilla on myös oikeus mää-
rätä jätehuollosta jätemääräyksin. Lisäksi 
asukkailla ja yrityksillä on lähtökohtaisesti 
velvollisuus käyttää kunnan järjestämää jäte-
huoltoa. Kunnan järjestämisvastuuseen sää-
dettiin kuitenkin merkittävä poikkeus vuonna 
2009 voimaan tulleella ympäristönsuojelu-
lain muutoksella ja sen nojalla annetulla jä-
teasetuksella. Sen mukaan kunta ei ole enää 
vastuussa elinkeinotoiminnassa syntyneen 
syntypaikkalajitellun kierrätettävän jätteen 
jätehuollosta, vaan jätteen tuottajalla on vel-
vollisuus lajitella jätteensä ja toimittaa se jo-
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ko suoraan rekisteröidylle jätteenkäsittelylai-
tokselle tai hyväksytylle ja rekisteröidylle 
jätteen kerääjälle. Jos jätteen tuottaja toimit-
taa jätteensä suoraan rekisteröidylle jätteen-
käsittelylaitokselle, on jätteen tuottajalla 
mahdollisuus käyttää jätteen kuljetukseen ul-
kopuolista kuljetusyrittäjää. Käyttäessään 
kuljetusyritystä jätteen kuljettamiseen tuotta-
jalla kuitenkin säilyy vastuu jätteestä, kunnes 
se on toimitettu hyväksytylle ja rekisteröidyl-
le jätteenkäsittelylaitokselle. Tämän vuoksi 
jätteen kuljettajat, toisin kuin jätteen keräys-
toimintaa harjoittavat, eivät saa sekoittaa 
useassa eri elinkeinotoiminnassa syntyneitä 
jätteitä esimerkiksi kuljettamalla niitä samas-
sa jäteautossa. 

Tanskassa tuottajavastuu ei koske paperia 
tai pakkauksia, vaan kunnilla on kotitalouk-
sien osalta velvollisuus vastata paperin ja 
pakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä. Jä-
teasetuksessa säädetään vähimmäisvaatimuk-
sia kuntien keräysverkostoille. Vaatimukset 
vaihtelevat jätelajeittain. Elinkeinonharjoitta-
jilla on vastuu kierrätettävän paperi- ja pak-
kausjätteen lajittelusta ja toimittamisesta 
kierrätykseen. Paristojen, akkujen, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden sekä ajoneuvojen 
osalta sovelletaan tuottajavastuuta vastaavien 
EU-säädösten mukaisesti. Kannettavien pa-
ristojen ja akkujen keräyksestä vastaa kunta, 
mutta tuottajat ovat velvollisia vastaanotta-
maan ne ja korvaamaan keräyskustannukset 
kunnille. Myös jakelijat voivat ottaa vastaan 
kannettavia paristoja. 

Kunnat ovat velvollisia ylläpitämään kerä-
yspisteitä kotitalouksien sähkö- ja elektro-
niikkalaitteille ja lajittelemaan kerätyt lait-
teet. Kunnilla on myös mahdollisuus kerätä 
laitteita kiinteistöiltä. Myös tuottajayhteisöt 
ovat velvollisia perustamaan vähintään yhden 
keräyspisteen jokaista Tanskan viittä aluetta 
kohden. Tuottajat ovat velvollisia noutamaan 
kuntien keräämät sähkö- ja elektroniikkalait-
teet kunnallisista keräyspisteistä. Kunkin 
tuottajan saama osuus kerätystä jätteestä 
riippuu tämän markkinaosuudesta. Myös 
tuotteiden jakelijat voivat ottaa vastaan säh-
kö- ja elektroniikkalaitteita kotitalouksilta ja 
toimittaa ne tuottajille tai kunnallisiin kerä-
yspisteisiin, mutta niillä ei ole velvollisuutta 
siihen. 
 

Norja 
 

Norjassa jätehuollosta on säädetty yleisessä 
“päästölaissa” (forurensningsloven, “lov om 
vern mot forurensning og om avfall, LOV-
1981-03-13-6), erityisesti sen 5 luvussa. Jä-
tehuollosta säädetään lisäksi jäteasetuksessa 
(avfallsforskriften, FOR-2004-06-01-930). 
Norjassa ei ole vielä pantu täytäntöön jätedi-
rektiiviä. 

Norjassa jätteet on jaettu kotitalousjättei-
siin, elinkeinojätteisiin ja erikoisjätteisiin. 
Erikoisjäte on jätettä, jota ei kokonsa tai vaa-
rallisuutensa vuoksi ole mahdollista käsitellä 
yhdessä kotitalous- tai elinkeinojätteen kans-
sa. Vastuu kotitalousjätteen keräyksestä on 
kunnilla. Elinkeinojätteestä vastaa jätteen 
haltija, jolla lähtökohtaiseesti on velvollisuus 
toimittaa jäte luvan saaneelle jätelaitokselle. 

Norjassa tuottajavastuu on osin toteutettu 
lainsäädännöllisin keinoin ja osin sopimuksin 
ympäristöministeriön (Miljøverndepartemen-
tet) ja elinkeinoelämän välillä. Pakkausten 
tuottajavastuu on pääosin toteutettu pakkaus-
lajeittaisin sopimuksin. Sopimuksilla on so-
vittu pakkauskartongin, -paperin, -muovin, -
metallin ja juomapakkauskartongin keräyk-
sestä ja kierrätyksestä tai uudelleenkäytöstä. 
Sopimukset eivät koske lasipakkauksia, mut-
ta tuottajien yhteenliittymä, ns. materiaaliyh-
teisö, huolehtii lasipakkausten keräyksestä 
tästä huolimatta. 

Tuottajat on sopimuksissa velvoitettu pe-
rustamaan ja ylläpitämään palautusjärjestel-
miä ja siten huolehtimaan pakkausten kerä-
yksestä ja kierrätyksestä. Kartongin ja muo-
vin osalta tietty osuus kerätystä jätteestä voi-
daan myös hyödyntää energiana. Sopimuk-
sissa ei aseteta vaatimuksia keräysverkostolle 
tai keräykselle, vaan sopimuksissa määritel-
lään pakkauslajeittaiset kierrätystavoitteet, 
jotka tuottajien tulisi saavuttaa. Tuottajat 
voivat huolehtia velvoitteistaan joko yksin tai 
liittymällä ns. materiaaliyhteisöön (material-
selskap). Sopimukset eivät anna sopimuksen 
osapuolina oleville tuottajien edustajille yk-
sinoikeutta kerätä ja kierrättää kyseessä ole-
vaa pakkausjätettä, vaan myös muilla on oi-
keus perustaa keräysjärjestelmiä sekä kerätä 
ja kierrättää pakkausjätettä. Tuottajien perus-
taman palautusjärjestelmän osakkaina tai jä-
seninä palautusjärjestelmää johtavissa eli-
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missä voivat kuitenkin olla ainoastaan tuotta-
jat ja heidän edustajansa. Pääasiallisesti ke-
räys- ja kierrätystoimintaa harjoittavat eivät 
saa olla keräysjärjestelmien osakkaina tai jä-
seninä niiden johtavissa elimissä. Sopimus-
ten mukaan yhden pakkauslajin tuottajat ovat 
myös velvollisia tekemään yhteistyötä mui-
den pakkauslajin tuottajien kanssa. 

Norjassa tuottajavastuu koskee jäteasetuk-
sen mukaan pakkausten lisäksi ajoneuvoja, 
renkaita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, pa-
ristoja sekä PCB -yhdisteitä sisältäviä lämpö-
lasi-ikkunoita. Tuottajien vastaanottovelvol-
lisuudet vaihtelevat jätelajeittain. Kunnilla on 
esimerkiksi tuottajien ohella velvollisuus 
vastaanottaa kotitalouksilta sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteita ja alle 500 kiloa PCB–
yhdisteitä sisältäviä lämpölasi-ikkunoita. Ja-
kelijoilla on velvollisuus vastaanottaa sähkö- 
ja elektroniikkalaitteita, paristoja sekä ren-
kaita. 
 
Yhdistynyt kuningaskunta 
 

Englanti ja Wales sekä Skotlanti ja Poh-
jois-Irlanti muodostavat kolme erillistä tuo-
miovaltaa käyttävää lainkäyttöaluetta, joilla 
on osittain omaa jätteitä ja jätehuoltoa kos-
kevaa lainsäädäntöä. Tässä tarkastelussa kes-
kitytään Englannin jätelainsäädäntöön. 

Englannissa jätehuollon kannalta keskeinen 
laki on vuonna 1990 säädetty ympäristönsuo-
jelulaki (Environmental Protection Act). Jä-
tehuoltoa säännellään myös muissa säädök-
sissä, kuten esimerkiksi kotitalousjätteestä 
annetussa asetuksessa (The Waste (House-
hold Waste Duty of Care) (England and Wa-
les) Regulations 2005). Tuottajavastuusta 
säädetään ympäristölaissa (Environment Act 
1995) ja pakkausten osalta erillisessä tuotta-
javastuuasetuksessa (The Producer Respon-
sibility Obligations (Packaging Waste) Regu-
lations 1997) myöhempine muutoksineen. Jä-
tedirektiiviä ei vielä Englannissa ole pantu 
täytäntöön, mutta luonnos uudeksi jätease-
tukseksi (The Waste (England and Wales) 
Regulations 2010) on ollut lausunnolla. 

Luonnoksen mukaan jäte määriteltäisiin 
asetuksessa viittauksella jätedirektiivin mää-
ritelmään ja määritelmä koskisi ainoastaan 
jätedirektiiviä täytäntöönpanevia säädöksiä. 
Määritelmä ei siis toimisi yleisenä määritel-

mänä siitä, mitä voidaan pitää jätteenä. Eng-
lannissa ei myöskään ole ehdotettu järjestel-
mää, joka antaisi tietylle viranomaiselle oi-
keuden päättää, onko tietty aine tai esine jä-
tettä vai ei. 

Englannissa jätteen maahantuojalla, tuotta-
jalla, kuljettajalla, haltijalla, käsittelijällä tai 
loppukäsittelijällä ja jätteiden välittäjällä on 
vastuu jätteen asianmukaisesta käsittelystä. 
Tämä ympäristönsuojelulain mukainen pää-
sääntö jätehuollon vastuusta ei kuitenkaan 
koske kotitalouksien tuottamaa jätettä, vaan 
kotitalouksien vastuuta säännellään erillisellä 
asetuksella. Kotitalouksilla on velvollisuus 
ryhtyä kaikkiin mahdollisiin kohtuullisiin 
toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että ko-
titalousjäte luovutetaan asianmukaiselle ta-
holle. 

Jätedirektiivin täytäntöönpanemiseksi lau-
sunnolla olleessa asetusluonnoksessa ehdote-
taan, että jätteen tuottajalla, haltijalla ja kul-
jettajalla olisi velvollisuus toiminnassaan ot-
taa huomioon direktiivin mukainen jäte-
hierarkia. Elinkeinoharjoittajilla ja viran-
omaisilla olisi velvollisuus noudattaa viran-
omaisten ohjeita jätehierarkian käytännön 
soveltamisesta ja siitä poikkeamisesta. Jäte-
hierarkia olisi otettava huomioon valtakun-
nallisessa jätesuunnittelussa ja paikallisvi-
ranomaisia velvoitettaisiin ottamaan se huo-
mioon valmistellessaan alueellisia jätesuun-
nitelmia. Ehdotuksen mukaan uusiin ja tar-
kastettaviin jätelupiin tulisi myös sisällyttää 
ehto, jossa luvan haltija velvoitettaisiin ryh-
tymään toimiin jätemäärän vähentämiseksi ja 
käsittelemään jätettä jätehierarkian mukaises-
ti. 

Englannissa lakiin perustuva tuottajavastuu 
koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paris-
toja, renkaita ja pakkauksia. Lakiin perustu-
vaa tuottajavastuuta on täydennetty vapaaeh-
toisin sopimuksin paperituotteiden tuottajien 
kanssa. Sopimuksissa on sovittu tietyistä 
kierrätystavoitteista. Myös lakiin perustuva 
pakkausten tuottajavastuu perustuu kierrätys-
tavoitteisiin. Pakkausasetuksessa (The Pro-
ducer Responsibility Obligations (Packaging 
Waste) Regulations 1997) säädetään tuottajil-
le tiettyjä tavoitteita, jotka niiden tulisi saa-
vuttaa. Kierrätystavoitteita on tiukennettu 
vuonna 2008 voimaan tulleella säädösmuu-
toksella. Tuottajat, tai tuottajayhteisöt heidän 
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puolestaan, ovat velvollisia osoittamaan ase-
tettujen kierrätystavoitteiden täyttymisen. 
Lausunnolla olleessa luonnoksessa uudeksi 
jäteasetukseksi ei ehdoteta muutoksia tuotta-
javastuun laajentamiseksi. 
 
2.3.2 Euroopan unioni 

Jätedirektiivi 
 

Uudella jätedirektiivillä kumotaan Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi jät-
teistä (2006/12/EY, kodifioitu toisinto), neu-
voston direktiivi vaarallisista jätteistä ja neu-
voston direktiivi jäteöljyhuollosta. 

Uudessa jätedirektiivissä säilytetään mer-
kittävä osa aiemman jätedirektiivin säännök-
sistä ja periaatteista, osaksi tarkennettuina. 
Siinä säädetään toimenpiteistä, joilla suojel-
laan ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäi-
semällä tai vähentämällä jätteen syntymisen 
ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia 
sekä vähentämällä materiaalien käytöstä ai-
heutuvia kokonaisvaikutuksia ja parantamal-
la tällaisen käytön tehokkuutta. Jätteen hyö-
dyntämisessä ja loppukäsittelyssä on turvat-
tava ihmisen terveys ja suojeltava ympäristöä 
(artiklat 1, 10, 12 ja 13). 

Jätedirektiivi kattaa periaatteessa kaikenlai-
set jätteet, mutta eräisiin jätelajeihin, kuten 
ilmakehään johdettaviin kaasumaisiin pääs-
töihin tai radioaktiivisiin jätteisiin direktiiviä 
ei pääsääntöisesti sovelleta. Näistä on ole-
massa unionin muuta lainsäädäntöä, joka eri-
tyisesti terveys- ja ympäristövaikutusten eh-
käisemisessä vastaa jätedirektiivin vaatimus-
tasoa. Aiempaan jätedirektiiviin verrattuna 
direktiivi rajaa soveltamisalan ulkopuolelle 
tietyin edellytyksin myös alkuperäisellä pai-
kalla olevan maa-aineksen, myös pilaantu-
neen maa-aineksen, jota ei ole irrotettu maa-
perästä. Direktiivin soveltamisalan ulkopuo-
lelle rajataan sellainen maa-aines ja muu 
luonnosta peräisin oleva aines, joka ei ole pi-
laantunutta ja joka käytetään kaivupaikalla 
sellaisenaan rakennustarkoituksiin (artikla 2). 

Direktiivissä on ehkäisemisen, uudelleen-
käytön, uudelleenkäytön valmistelun, käsitte-
lyn ja kierrätyksen määritelmät, jotta käsit-
teet voidaan entistä selvemmin erottaa toisis-
taan. Myös yhdyskuntajätteen polton määrit-
telyä ja sääntelyä selvennetään (artikla 3). 

Direktiivissä säädetään viisiportainen etusi-
jajärjestys (jätehierarkia), jonka mukaan jäte-
lainsäädännössä ja -politiikassa on noudatet-
tava seuraavaa järjestystä: ehkäiseminen, 
valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu 
hyödyntäminen, loppukäsittely. Etusijajärjes-
tyksestä voidaan kuitenkin poiketa silloin, 
kun se on elinkaariajattelun mukaisesti pe-
rusteltua tietyn jätteen syntymistä ja jätehuol-
toa koskevien kokonaisvaikutusten tarkaste-
lun perusteella (artikla 4) 

Jätedirektiivissä selvennetään jätteen mää-
ritelmää ja pyritään sitä kautta yhdenmukais-
tamaan jäsenmaiden jätepolitiikkaa. Direktii-
vissä säädetään muun muassa arviointiperus-
teista, joiden mukaan voidaan päättää, mil-
loin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä tai on-
ko tietty materiaali sivutuotetta vai jätettä. 
Se, että jäte lakkaa olemasta jätettä, tulee di-
rektiivin mukaan ottaa huomioon laskettaessa 
eri direktiiveissä olevia kierrätys- ja hyödyn-
tämistavoitteita (artiklat 5 ja 6). 

Direktiivissä säädetään laajennetusta tuot-
tajan vastuusta. Laajennetun tuottajan vas-
tuun tarkoituksena on edistää sellaisten tuot-
teiden suunnittelua ja tuotantoa, joissa ote-
taan huomioon materiaalien tehokas käyttö 
koko niiden elinkaaren ajan ja helpotetaan 
tuotteiden korjaamista, uudelleenkäyttöä, 
purkamista ja kierrätystä ilman, että aiheute-
taan haittaa tavaroiden vapaalle liikkumiselle 
sisämarkkinoilla (artikla 8). 

Direktiivin tavoitteena on, että Euroopasta 
tulisi kierrätysyhteiskunta. Tätä edistettäisiin 
asettamalla tavoitteita jätteen valmistelulle 
uudelleenkäyttöön ja kierrätykselle. Jäsen-
maat velvoitetaan edistämään jätteen kierrä-
tystä niin, että kotitalouksista ja mahdollisesti 
muista vastaavista lähteissä peräisin olevasta 
paperi- metalli-, muovi- ja lasijätteestä kier-
rätettäisiin vuonna 2020 vähintään puolet se-
kä rakennus- ja purkujätteestä vähintään 70 
prosenttia. Tavoitteiden toteuttamiseksi jä-
senmaat velvoitetaan tietyin edellytyksin pe-
rustamaan erilliskeräysjärjestelmät vuoteen 
2015 mennessä ainakin paperi-, metalli-, 
muovi- ja lasijätteelle (artikla 11). 

Direktiivin mukaan jätteen alkuperäisen 
tuottajan taikka nykyisen tai aiemman jätteen 
haltijan on aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 
vastattava jätehuollon kustannuksista. Jäsen-
valtioiden tulee varmistaa, että jätteen alku-
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peräinen tuottaja tai muu jätteen haltija huo-
lehtii jätteen käsittelystä tai antaa käsittelyn 
kauppiaan tai jätteenkäsittelytoimia suoritta-
van laitoksen tai yrityksen taikka julkisen jät-
teiden kerääjän tehtäväksi. Jäsenvaltiot voi-
vat määritellä vastuun edellytykset ja päättää, 
missä tapauksissa alkuperäisellä tuottajalla 
säilyy vastuu koko käsittelyketjusta ja missä 
tapauksessa tuottajan ja haltijan vastuu voi-
daan jakaa tai siirtää käsittelyketjun toimijoi-
den välillä, ottaen kuitenkin jätteensiirtoase-
tuksen säännökset huomioon (artiklat 14 ja 
15). 

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on to-
teutettava asianmukaiset toimenpiteet yhteis-
työssä muiden jäsenvaltioiden kanssa perus-
taakseen yhtenäisen ja riittävän jätteiden lop-
pukäsittelylaitosten sekä yksityisistä kotita-
louksista kerätyn ja muilta tuottajilta samaan 
kuljetuksen kerätyn sekalaisen yhdyskunta-
jätteen hyödyntämistä suorittavien laitosten 
verkon. Tavoitteena on, että yhteisö tulisi 
näiden jätteiden suhteen kokonaisuudessaan 
omavaraiseksi ja jäsenvaltiot pääsisivät lä-
hemmäksi tätä tavoitetta. Verkon avulla on 
oltava mahdollista loppukäsitellä tai hyödyn-
tää jätteet jossakin lähimmistä asianmukaisis-
ta laitoksista. Jäsenvaltiot voisivat rajoittaa 
jätteen kansainvälisiä siirtoja, jos hyödyntä-
miskelpoista kotimaista jätettä olisi tällaisten 
siirtojen vuoksi loppukäsiteltävä tai jätettä 
olisi käsiteltävä vastoin jäsenvaltion jätehuol-
tosuunnitelmaa (artikla 16) 

Vaarallisten jätteiden asianmukaista huol-
toa edistettäisiin muun muassa viranomais-
valvontaa, vaarallisten jätteiden sekoittamis-
kieltoa ja vaarallisten jätteiden merkintää ja 
jäljitettävyyttä koskevin säännöksin (artiklat 
17—20). 

Jäteöljyistä säädetään muun ohella, että ne 
tulee kerätä erikseen ja että ominaisuuksil-
taan erilaisia jäteöljyjä ei saa sekoittaa kes-
kenään eikä muunlaisten jätteiden tai ainei-
den kanssa, jos se on teknisesti ja taloudelli-
sesti mahdollista. Jäsenmaat voivat myös to-
teuttaa lisätoimenpiteitä jäteöljyjen erilliske-
räilyssä ja jäteöljyjen käsittelyssä (artikla 
21). 

Biojätehuolto jätetään jäsenvaltioiden toi-
mien varaan. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa 
toteuttaa toimia, jotka edistävät biojätteen 
erilliskeräystä sen kompostoimiseksi tai mä-

dättämiseksi, biojätteen käsittelyä tai biojät-
teestä tuotettujen ympäristön kannalta turval-
listen materiaalien käyttöä. Komission tehtä-
vänä on arvioida tarvetta tehdä biojätehuol-
losta ehdotus unionin toimiksi (artikla 22). 

Jätedirektiivissä on säännökset jätettä käsit-
televien laitosten tai yritysten luvista, poik-
keuksista luvanvaraisuuteen, poikkeuksia 
koskevista edellytyksistä, toimijoiden rekis-
teröinnistä ja käsittelytoimien vähimmäisvaa-
timuksista. Jäsenvaltion myöntämä poikkeus 
luvanvaraisuudesta voi koskea laitoksen tai 
yrityksen oman vaarattoman jätteen loppukä-
sittelyä tuotantopaikalla taikka jätteen hyö-
dyntämistä. Jätteenkeräysjärjestelmiin, joita 
ei pidetä yllä ammattimaisesti, ei direktiivin 
mukaan sovelleta rekisteröintiä koskevaa 
vaatimusta, koska niistä aiheutuu pienempi 
riski ja ne edistävät jätteen erilliskeräystä (ar-
tiklat 23—27). 

Direktiivissä määritellään nykyistä tar-
kemmin jätehuollon suunnitteluvelvoitteen 
kattavuus ja sisältö. Jätehuoltosuunnitelmissa 
tulee ottaa huomioon jätteen syntymisen ja 
jätehuollon ympäristövaikutukset. Jäsenval-
tioille säädetään direktiivissä uusi velvoite 
laatia jätteen synnyn ehkäisemisestä ohjel-
mia, joissa on keskityttävä keskeisiin ympä-
ristövaikutuksiin ja otettava huomioon tuot-
teiden ja materiaalien koko elinkaari (artiklat 
28—30). 

Jätehuollon seurannan ja valvonnan tehos-
tamiseksi direktiivissä säädetään, että toimi-
valtaisten viranomaisten on määräajoin ja 
asianmukaisesti tarkastettava laitokset, jotka 
käsittelevät jätettä, yritykset, jotka keräävät 
tai kuljettavat jätettä ammattimaisesti, laitok-
set ja yritykset, jotka tuottavat vaarallista jä-
tettä sekä välittäjät ja kauppiaat. Valvonnan 
helpottamiseksi säädetään, että laitosten ja 
yritysten, jotka käsittelevät jätettä, laitosten 
ja yritysten, jotka tuottavat vaarallista jätettä 
tai jotka keräävät tai kuljettavat vaarallista jä-
tettä ammattimaisesti sekä vaarallisen jätteen 
kauppiaiden ja välittäjien on pidettävä kir-
janpitoa jätteen määrästä, laadusta ja alkupe-
rästä sekä tarvittaessa määränpäästä, keräily-
tiheydestä, kuljetustavasta ja käsittelymene-
telmistä. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että myös 
muun jätteen kuin vaarallisen jätteen tuottajat 
pitävät kirjaa jätteistä (artiklat 34 ja 35). 
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Direktiivi edellyttää, että jäsenvaltiot sää-
tävät tehokkaista, oikeasuhtaisista ja varoit-
tavista seuraamuksista niille, jotka rikkovat 
direktiivin säännöksiä (artikla 36). 
 
Muut jätealan direktiivit 
 

Euroopan unionissa on voimassa useita jät-
teitä, jätehuoltoa ja tuotteita koskevia direk-
tiivejä. Osa direktiiveistä koskee kaikkia jät-
teitä, osa tiettyä hyödyntämis- tai loppukäsit-
telytoimintoa, osa tiettyä tuote- tai jätetyyp-
piä ja osa tiettyä elinkeinotoimintaa. Direk-
tiivit on mainittu edellä alajaksossa 2.1.1. 
 
 
Yhdennetystä päästöjen ja vaikutusten hal-
linnasta teollisessa toiminnassa annettu di-
rektiivi 
 

IPPC-direktiivin tarkoituksena on estää ja 
vähentää teollisuuslaitosten aiheuttamaa ym-
päristön pilaantumista. Direktiivi koskee suu-
rimpia teollisuuslaitoksia, kuten energiantuo-
tantolaitoksia, kaasun- ja öljynjalostamoja, 
metallien tuotantoa ja jalostusta, mineraalite-
ollisuutta, kemianteollisuutta ja paperi- ja 
kartonkiteollisuutta sekä jätehuoltolaitoksia, 
kuten suuria yhdyskuntajätteen polttolaitok-
sia ja kaatopaikkoja. 

Laitoksesta ilmaan, veteen ja maaperään 
tulevia päästöjä ja laitoksessa syntyviä jättei-
tä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympä-
ristölupaa myönnettäessä. Ympäristöluvan 
määräysten tulee perustua parhaaseen käyt-
tökelpoiseen tekniikkaan (BAT) ottaen huo-
mioon myös laitoksen tekniset ominaisuudet, 
maantieteellinen sijainti ja paikalliset ympä-
ristöolosuhteet. Lupamääräyksiä tulee tarkis-
taa säännöllisesti. IPPC-direktiivi on pantu 
Suomessa täytäntöön 1 päivänä maaliskuuta 
2000 voimaan tulleella ympäristönsuojelu-
lailla ja -asetuksella. 

IPPC-direktiivin korvannee piakkoin ehdo-
tettu teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi 
(IED-direktiivi). IPPC-direktiivin lisäksi uu-
teen direktiiviin on tarkoitus sisällyttää muun 
muassa suuria polttolaitoksia koskevan Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(2001/80/EY, niin sanottu LCP-direktiivi), 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen 
rajoittamisesta annetun Euroopan parlamen-

tin ja neuvoston direktiivin (1999/13/EY, 
niin sanottu teollisuus-VOC-direktiivi), jät-
teenpoltosta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin sekä kolmen titaani-
dioksiditeollisuutta koskevan neuvoston di-
rektiivin (78/176/ETY, 82/883/ETY ja 
92/112/ETY) keskeiset säännökset. 
 
Jätteen kansainväliset siirrot 
 

Jätteiden kansainvälisissä siirroissa sovel-
letaan jätteensiirtoasetusta. Asetuksessa sää-
detään yksityiskohtaisesti jätteiden viennin, 
tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta ja 
niihin tarvittavista luvista. 

Jätteensiirtoasetuksen säännöksiä on täy-
dennetty kolmella erillisellä asetuksella (ase-
tukset (EY) N:o 1418/2007, N:o 740/2008 ja 
N:o 967/2009), jotka koskevat jätteensiirto-
asetuksen liitteessä III ja IIIA lueteltujen ns. 
vihreän luettelon jätteiden vientiä muihin 
kuin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) jäsenmaihin. Asetuksissa 
säädetään maakohtaisesti, millaista valvon-
tamenettelyä on sovellettava tietyn vihreän 
luettelon jätteen vientiin hyödynnettäväksi 
OECD:n ulkopuoliseen maahan. 
 
 
Eläinperäisistä sivutuotteista annettu asetus 
 

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä 
johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1069/2009, jäljempänä 
sivutuoteasetus, säädetään siinä tarkoitettujen 
sivutuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta, 
varastoinnista, esikäsittelystä, käsittelystä, 
käytöstä, hävittämisestä, markkinoille saat-
tamisesta, tuonnista, viennistä ja kauttakulje-
tuksesta. Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat 
muut kuin ihmisravinnoksi käytettävät eläi-
mistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut 
tuotteet. Näitä ovat esimerkiksi kuolleet 
eläimet, tuotantoeläinten lanta, entiset eläin-
peräiset elintarvikkeet, kompostointilaitok-
siin menevä ruokajäte sekä teurastamon jäte. 
Asetuksen tavoitteena on suojata kansanter-
veyttä ja eläinten terveyttä. Jätedirektiivin 
mukaan sen soveltamisalaan kuuluvat eläi-
mistä saatavat sivutuotteet siltä osin kuin ne 
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on tarkoitettu poltettaviksi, kaatopaikalle si-
joitettaviksi tai käytettäviksi biokaasu- tai 
kompostointilaitoksissa. 
 
Hiilidioksidin geologisesta varastoinnista an-
nettu direktiivi 
 

Hiilidioksidin geologisesta varastoinnista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/31/EY, jäljempänä CCS-
direktiivi, mukaan jätedirektiiviä ei sovelleta 
hiilidioksidiin, joka on otettu talteen ja siir-
retty geologista varastointia varten tai varas-
toitu geologisesti siltä osin kuin siitä sääde-
tään muualla laissa eikä myöskään varastoi-
tavaan hiilidioksidiin, joka on määrältään alle 
100 000 tonnia ja tarkoituksena on uusien 
tuotteiden ja menetelmien tutkiminen, kehit-
täminen tai testaaminen. CCS-direktiivin täy-
täntöönpanoa koskeva hallituksen esitys an-
nettaneen vuonna 2011. 
 
Muut EU-säädökset 
 

Jätedirektiivin ja muiden jätealan direktii-
vien toimeenpanossa on otettava huomioon 
useita muita EU:n säädöksiä. Ympäristöä ja 
terveyttä koskevien direktiivien lisäksi on 
otettava huomioon erityisesti ne direktiivit, 
jotka liittyvät tavaroiden ja palveluiden va-
paaseen liikkuvuuteen sekä kilpailun turvaa-
miseen. 
 
 
2.3.3 Kansainväliset sopimukset 

Jätteitä koskevia kansainvälisiä sopimuksia 
ovat muun muassa vaarallisten jätteiden 
maan rajan ylittäviä siirtoja ja niiden valvon-
taa koskeva Baselin yleissopimus (1989), 
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen eh-
käisemisestä vuonna 1973 tehty kansainväli-
nen yleissopimus (Marpol 73/78) ja alusten 
turvallista ja ympäristön kannalta asianmu-
kaista purkamista koskeva Hong Kongin so-
pimus (2009), joka ei ole vielä tullut voi-
maan. OECD:n neuvosto on antanut jäsen-
maita sitovia päätöksiä hyödynnettävien jät-
teiden siirroista. 
 

2.4 Nykytilan arviointi 

Viime vuosina on tapahtunut monia muu-
toksia niissä perusteissa, joille nykyinen jäte-
lainsäädäntömme rakentuu. Seuraavassa tar-
kastellaan yksityiskohtaisemmin jätelainsää-
dännön uudistamistarpeeseen vaikuttaneita 
syitä. 

Jätelain voimassaolon aikana Euroopan 
unionin ja Suomen jäte- ja ympäristöpolitii-
kan painotukset ovat jossain määrin muuttu-
neet. Jätepolitiikassa korostetaan yhä enem-
män elinkaariajattelun tärkeyttä ja jätteen 
synnyn ehkäisyn ensisijaisuutta sekä painote-
taan tarvetta säännellä ja ohjata tuotteiden 
materiaali- ja energiatehokkuutta. Vaikka 
nämä seikat todetaankin johtavina periaattei-
na jo nykyisessä jätelaissa, on tarpeen ottaa 
käyttöön uusia lainsäädännöllisiä ohjauskei-
noja jätteen määrän ja haitallisuuden vähen-
tämiseksi ja materiaalitehokkuuden edistämi-
seksi. 

Jätteitä ja jätehuoltoa koskevat vaatimukset 
ovat tiukentuneet ja muuttuneet entistä yksi-
tyiskohtaisemmiksi paljolti EU:n sääntelyn 
seurauksena. Jätelain voimaantulon jälkeen 
EU:ssa on annettu parikymmentä jätteisiin tai 
jätehuoltoon liittyvää säädöstä, joiden täytän-
töönpano on erityisten valtioneuvoston ase-
tusten ohella vaatinut myös muutoksia jäte-
lakiin ja -asetukseen. Varsinkin tuottajavas-
tuuta koskevien säädösten täytäntöönpano on 
johtanut varsin mittavien ja yksityiskohtais-
ten jätelajikohtaisten säännösten sisällyttämi-
seen jätelakiin, mikä on rikkonut jätelain al-
kuperäistä rakennetta. Sääntelyä on tarpeen 
selkiyttää ja yhtenäistää sekä sen ymmärret-
tävyyttä parantaa. 

Jätehuollon toimintaympäristössä on tapah-
tunut muutoksia. Jätehuollosta on tullut osa 
laajempaa materiaalitaloutta. Suomessa eten-
kin kaatopaikkoja koskevat uudet vaatimuk-
set ja niitä seurannut kustannusten jyrkkä 
nousu ovat vaikuttaneet jätehuollon kehityk-
seen ja lisänneet erityisesti tuotannon jättei-
den hyödyntämispaineita. Teknologinen ke-
hitys on osaltaan lisännyt jätteiden hyödyn-
tämismahdollisuuksia. Kansalaisten tietoi-
suus luonnonvarojen rajallisuudesta ja ympä-
ristönsuojelun tärkeydestä on kasvanut ja li-
sännyt halukkuutta jätteiden lajitteluun ja 
hyödyntämiseen. Jätteiden käsittelystä ja 
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hyödyntämisestä on tullut monissa tapauksis-
sa kannattavaa liiketoimintaa. Jätehuoltoalal-
le onkin perinteisten toimijoiden rinnalle tul-
lut uusia palveluntarjoajia, mikä on myös li-
sännyt kilpailua eri toimijoiden välillä. Jäte-
huoltopalvelujen yksityisten tuottajien piiris-
sä on viime aikoina tapahtunut myös voima-
kasta keskittymistä. 

Tiukentuneista vaatimuksista ja teknologi-
an kehittymisestä huolimatta jätteiden hyö-
dyntäminen aineena tai energiana ei ole edis-
tynyt tavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi 
kaatopaikoille sijoitetaan edelleen suuria 
määriä biohajoavaa ja muuta hyödyntämis-
kelpoista jätettä, mitä ei voida pitää kasvi-
huonekaasupäästöjen rajoittamisen, materiaa-
litehokkuuden eikä muutoinkaan ympäristön-
suojelun kannalta asianmukaisena. 

Jätehuollon perinteistä toimintaympäristöä 
on merkittävästi muuttanut tuottajavastuujär-
jestelmien käyttöönotto. Suomessa tuottaja-
vastuuta sovelletaan nykyisin käytöstä pois-
tettuihin renkaisiin, keräyspaperiin, romuajo-
neuvoihin, sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, 
paristoihin ja akkuihin sekä osittain pakkauk-
siin ja pakkausjätteisiin. Tuottajavastuujär-
jestelmien toimivuudesta on esitetty erilaisia 
näkemyksiä. Varsinkin pakkauksia koskeva 
osittainen tuottajavastuu on aiheuttanut tul-
kintaepäselvyyksiä ja ristiriitoja eri toimijoi-
den välillä. 

Yhdyskuntajätehuollon totuttuja toiminta-
tapoja on merkittävästi muuttanut se, että 
monet kunnat ovat jätehuollon järjestämisen 
tehostamiseksi perustaneet yhteisesti omis-
tamiaan jätehuoltoyhtiöitä operatiivisten jä-
tehuoltotehtäviensä hoitamista varten. Tehtä-
viä hoidetaan jossain määrin myös kunnan 
liikelaitoksissa tai kuntayhtymissä. Tällaisten 
kunnan jätehuolto-organisaatioiden päätehtä-
vänä on hoitaa kunnalle laissa säädettyjä jä-
tehuollon järjestämiseen liittyviä palveluteh-
täviä. Viranomaistehtäviä kunta ei perustus-
lain mukaan saa siirtää yhtiöiden hoidetta-
vaksi. Kunnan jätehuolto-organisaatiot ovat 
lakisääteisten tehtävien ohella tarjonneet jä-
tehuoltopalveluja myös markkinaehtoisesti 
elinkeinonharjoittajille. Tämän on esitetty 
vaarantavan kilpailuneutraliteettia julkisten 
ja yksityisten jätehuollon palveluntarjoajien 
välillä. Lainsäädäntöä on tarpeen täsmentää 
kunnan jätehuolto-organisaatioiden tehtävien 

tarkemmaksi määrittelemiseksi, kilpailuneut-
raliteetin varmistamiseksi julkisten ja yksi-
tyisten toimijoiden välillä sekä alueellisen jä-
tehuoltoyhteistyön edellytysten parantami-
seksi. 

Yhdyskuntajätehuoltoon liittyvien vastui-
den ja tehtävien jako on jo pitkään aiheutta-
nut epäselvyyksiä ja ristiriitoja kuntien ja 
kuntien jätehuoltoyhtiöiden sekä jätehuolto-
palveluja tarjoavien yksityisten yrittäjien vä-
lillä. Vastuiden selventämiseksi jätelakia 
muutettiin vuonna 2007 siten, että kunnan 
vastuulle säädettiin asumisessa syntyvän ja 
siihen rinnastettavan julkisessa hallinto- ja 
palvelutoiminnassa syntyvän jätteen kuljetus, 
keräily, käsittely ja hyödyntäminen. Vastuu 
elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteiden jäte-
huollosta siirtyi kokonaisuudessaan jätteen 
haltijalle. Hyväksyessään lain eduskunta 
edellytti, että hallitus seuraa lain täytäntöön-
panon vaikutuksia kiinnittäen erityistä huo-
miota jätteenkuljetusten valvonnan riittävyy-
teen. Jätelain kokonaisuudistuksen yhteydes-
sä on selvitetty muutettujen säännösten vai-
kutuksia yhdyskuntajätehuollon toimivuuteen 
ja mahdollisesti tarvittavia lisätoimia. 

Jätelainsäädännön toimeenpanon valvonta 
on todettu puutteelliseksi. Jätelain ja ympä-
ristönsuojelulain mukaiset valvonta- ja pak-
kokeinot eivät ole riittäviä lainsäädännön 
täysimääräisen noudattamisen ja toiminnan-
harjoittajien yhdenvertaisen kohtelun varmis-
tamiseksi. Valvontaviranomaisten käytössä ei 
ole riittävän monipuolisia valvonta- ja pak-
kokeinoja, joilla voitaisiin oikea-aikaisesti ja 
tehokkaasti puuttua todettuihin laiminlyön-
teihin. Esimerkiksi tuottajavastuujärjestelmi-
en valvonnassa ei ole riittäviä keinoja va-
paamatkustajaongelman ehkäisemiseksi. 
Tämä antaa merkittävää kilpailuhyötyä vel-
voitteiden laiminlyöjille velvoitteensa hoita-
viin nähden. Valvonnan tehostaminen on tar-
peen, jotta lainvastaisesta toiminnasta kiinni 
jäämisen riski olisi riittävän suuri ja jotta 
vastuullisille toiminnanharjoittajille voitaisiin 
siten taata tasapuoliset kilpailuedellytykset. 

Eduskunnan lakivaliokunta pyysi joulu-
kuussa 2008 valtioneuvostolta selvityksen 
ympäristörikoksista. Asian käsittelyn yhtey-
dessä tuotiin esille muun muassa ennakolli-
sen viranomaisvalvonnan merkitys ympäris-
törikosten ehkäisemisessä. Myös eduskunnan 
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ympäristövaliokunta kiinnitti huomiota jäte-
lain valvonta- ja pakkokeinojen tehostamis-
tarpeeseen käsitellessään paristoista ja akuis-
ta annetun EU:n direktiivin täytäntöön-
panoon liittyvää jätelain muuttamisesta an-
nettua hallituksen esitystä (YmVM 2/2008 –
HE176/2007 vp). 

Jätelain asetuksenantovaltuuksia on tarkas-
teltu ja täsmennetty uuden perustuslain mu-
kaisiksi vain osittain vuoden 2000 jälkeen to-
teutettujen lainmuutosten yhteydessä. Jäte-
lainsäädäntöä on siksi tarpeen tarkastella 
kauttaaltaan sen varmistamiseksi, että sää-
döshierarkia ja jätelain asetuksenantovaltuu-
det ovat perustuslain mukaisia. 

Jätelainsäädännön uudistaminen on välttä-
mätöntä myös uuden jätedirektiivin täytän-
töönpanemiseksi Suomessa 
 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet ja toteuttamisvaihtoehdot 

Esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa jä-
tealan lainsäädäntö vastaamaan niitä muutok-
sia, joita nykyisen jätelain säätämisen jälkeen 
on tapahtunut Suomen ja Euroopan unionin 
jätepolitiikan painotuksissa, kansallisessa ja 
EU-lainsäädännössä, jätealan toimintaympä-
ristössä sekä yhteiskunnassa yleisesti. Sään-
nösten aineellisen tarkistamisen ohella lain-
säädännön systematiikkaa ja hierarkkista ra-
kennetta on tarpeen uudistaa vastaamaan tar-
kasti perustuslain vaatimuksia. Sääntelyä py-
ritään myös selkiyttämään ja sen ymmärret-
tävyyttä parantamaan. 
 
3.1.1 Lakisystematiikka  

Nykyisen lain ajantasaistamiseksi tarpeelli-
set uudistukset ovat niin merkittäviä, ettei 
niiden toteuttaminen osauudistuksella ole 
tarkoituksenmukaista. 

Uuden lain valmistelussa selvitettiin mah-
dollisuutta sulauttaa jätelainsäädäntö osaksi 
muuta ympäristönsuojelulainsäädäntöä. Yh-
distämistä puoltaisi jäte- ja ympäristönsuoje-
lulain osittainen päällekkäisyys. Yhtenäinen 
lainsäädäntö parantaisi sääntelyn selkeyttä ja 
johdonmukaisuutta, vähentäisi päällekkäi-

seen sääntelyyn liittyviä säädösteknisiä on-
gelmia sekä siirtymäajan jälkeen parantaisi 
myös oikeusvarmuutta. Yhdistäminen mer-
kitsisi kuitenkin myös voimassa olevan ym-
päristönsuojelulain käsitteistön ja sovelta-
misalan muutosta. Laajaa ympäristönsuojelu-
lainsäädännön uudistusta ei jätelain koko-
naisuudistuksen yhteydessä olisi ollut mah-
dollista toteuttaa johtuen muun ohella jätedi-
rektiivin täytäntöönpanolle asetetusta määrä-
ajasta. 

Valmistelun yhteydessä harkittiin myös 
mahdollisuutta erottaa jätelain ympäris-
tösääntely osaksi ympäristönsuojelulakia ja 
antaa jätehuollon operatiivisesta järjestämi-
sestä erillinen "jätehuoltolaki". Tällaista erot-
telua ei kuitenkaan pidetty mahdollisena eikä 
mielekkäänä toteuttaa. Se ei johtaisi säänte-
lyn olennaiseen selkiytymiseen eikä ymmär-
rettävyyden tai hallittavuuden paranemiseen. 

Esityksessä ehdotetaan jätelainsäädäntö 
uudistettavaksi nykyisen jäte- ja ympäristön-
suojelulainsäädännön rinnakkaisen sovelta-
misen pohjalta. Nykyisen lakisystemaattisen 
rakenteen on todettu toimivan käytännössä 
verrattain hyvin. Rakenne niveltyy hyvin 
myös EU:n jätesääntelyn rakenteeseen. Sään-
telyn ja hallintokäytäntöjen yhdenmukaisuu-
den parantamiseksi ehdotetaan kuitenkin 
täsmennyksiä nykyiseen jätelakiin verrattuna 
erityisesti valvontaa ja hallintopakkoa koske-
vien säännösten osalta. Aineellisten säännös-
ten sijoitteluun jäte- ja ympäristönsuojelulain 
välillä ei esitetä olennaisia muutoksia. Näin 
ollen esimerkiksi jätelaissa nykyisin olevat 
hyväksymismenettelyt säilyisivät täsmennet-
tyinä edelleen jätelaissa. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
jätelaki, joka korvaisi nykyisen jätelain. Val-
tion jätehuoltotöitä koskeva voimassa olevan 
jätelain 35 § sekä siihen liittyvät jäteasetuk-
sen säännökset jäisivät kuitenkin toistaiseksi 
voimaan. Asiaa koskevat säännökset on tar-
koitus uudistaa lähivuosina erikseen. Tällöin 
tulee harkittavaksi, siirretäänkö sääntely esi-
merkiksi osaksi ympäristönsuojelulakia vai 
erilliseen valtion ympäristönsuojelun tuki-
toimenpiteistä annettavaan säädökseen. Lähi-
aikoina aloitettavan uudistustyön vuoksi jä-
tehuoltotöitä koskevien säännösten siirtämis-
tä ehdotettuun jätelakiin sellaisenaan tai vä-
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häisin muutoksin ei pidetty tarkoituksenmu-
kaisena. 
 
3.1.2 Etusijajärjestys 

Esityksessä vahvistettaisiin noudatettavaksi 
Euroopan unionin lainsäädännön mukainen 
jätehuollon etusijajärjestys, jolla määritetään 
jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä 
ja jätehuoltoa koskevien toimien järjestys 
EU:n ja jäsenmaiden jätepolitiikassa ja 
-lainsäädännössä. Etusijajärjestykseen sisäl-
tyisi viisi porrasta: 

1) jätteen määrän ja haitallisuuden vähen-
täminen (ehkäiseminen), 

2) uudelleenkäytön valmistelu, 
3) kierrätys, 
4) muu hyödyntäminen ja 
5) loppukäsittely. 
Sisällöllisesti etusijajärjestys ei merkitsisi 

olennaista muutosta nykyiseen sääntelyyn, 
sillä voimassa olevan jätelain yleisiin huoleh-
timisvelvollisuuksiin sisältyy mainittu etusi-
jajärjestys uudelleenkäytön valmistelua lu-
kuun ottamatta. Etusijajärjestyksen painoarvo 
lainsäädännössä ja sen soveltamisessa kui-
tenkin vahvistuisi. Etusijajärjestyksestä voi-
taisiin tietyin edellytyksin poiketa tuotteen ja 
jätteen koko elinkaaren aikaisten vaikutusten 
perusteella. Etusijajärjestys ohjaisi jätesuun-
nitelmien laatimista sekä muuta lain perus-
teella tapahtuvaa päätöksentekoa ja ohjausta. 

Etusijajärjestyksen noudattamiseksi esityk-
sessä olisi useita ehdotuksia, joilla tähdätään 
jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämi-
seen, jätteen kierrätyksen ja muun hyödyn-
tämisen lisäämiseen sekä jätteen kaatopaik-
kakäsittelyn vähentämiseen. Lakiin ehdote-
taan lisättäväksi tarkempia säännöksiä siitä, 
milloin tuotantoprosessissa syntyvä aine tai 
esine ei ole jätettä, vaan sivutuote. Samoin 
säädettäisiin valtioneuvoston valtuudesta an-
taa jätteen määritelmää selventäviä säännök-
siä siitä, milloin hyödyntämistoimen läpi-
käynyt jäte ei enää olisi jätettä. Laissa säädet-
täisiin myös nykyistä täsmällisemmin tuot-
teen valmistajan, markkinoille saattajan ja 
jakelijan sekä viranomaisen ja julkisoikeu-
dellisen laitoksen ja yhteisön velvollisuuksis-
ta etusijajärjestyksen noudattamiseksi. 

Etusijajärjestyksen toteuttamiseksi laissa 
määritellyt kirjanpitovelvolliset jätteen tuot-

tajat velvoitettaisiin pitämään kirjaa muun 
ohella toiminnassaan syntyvän jätteen omi-
naisjätemääristä. Tämä ohjaisi jätteen tuotta-
jia seuraamaan syntyvän jätteen määrää ja 
toimintansa materiaalitehokkuutta. Ympäris-
tönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan ympäristöluvan lu-
pamääräyksiä annettaessa olisi tarpeen mu-
kaan otettava energian käytön tehokkuuden 
ohella huomioon myös materiaalien käytön 
tehokkuus. Lain valtuussäännösten nojalla 
annettavilla asetuksilla voitaisiin säätää 
muun muassa eri jätteiden uudelleenkäyttö-, 
kierrätys- ja hyödyntämistavoitteista, jätteen 
lajitteluvelvoitteista sekä jätteen kaatopaik-
kakäsittelyä koskevista rajoituksista. Etusija-
järjestyksen toteuttamista pyrittäisiin edistä-
mään myös täsmentämällä jätesuunnittelua ja 
jäteneuvontaa koskevaa sääntelyä. 

Valmistelun yhteydessä arvioitiin myös 
muita sääntelymahdollisuuksia jätteen mää-
rän ja haitallisuuden vähentämiseksi, kuten 
jätettä tuottaviin yrityksiin kohdistettavaa 
velvollisuutta erillisen materiaalitehokkuus-
suunnitelman laatimiseen. Tätä ei kuitenkaan 
ehdoteta sisällyttäväksi lakiin, koska se arvi-
oitiin hyötyyn nähden hallinnollisesti tarpeet-
toman raskaaksi. Samasta syystä lakiin ei 
myöskään ehdoteta sisällytettäväksi eräissä 
maissa käytössä olevaa velvollisuutta nimetä 
jätettä tuottavissa yrityksissä erityinen vas-
tuuhenkilö, jonka tehtävänä olisi huolehtia 
materiaalien käytön tehokkuuteen ja jäte-
huoltoon liittyvien velvollisuuksien noudat-
tamisesta. Eräitä materiaalitehokkuuden ja 
jätteen synnyn ehkäisyn ohjauskeinoja on ar-
vioitu yksityiskohtaisemmin jätelain valmis-
telun kuluessa laadituissa taustaselvityksissä 
(YMra 24/2008, SYKE 4/2010). 
 
3.1.3 Jätehuollon vastuut 

Lakiin ehdotetaan eräitä muutoksia ja täs-
mennyksiä nykyisen lain mukaisen vastuun-
jaon selkiyttämiseksi ja jätehuollon toimi-
vuuden parantamiseksi. Muutokset liittyvät 
yhdyskuntajätehuollon järjestämisen vas-
tuunjakoon, kunnan järjestämisvastuulla ole-
van jätteen kuljettamiseen sekä tuottajavas-
tuuseen. 

Valmistelun aikana arvioitiin tarvetta rajata 
erillisellä säännöksellä konkurssipesän jäte-
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huoltovastuuta eräissä tilanteissa. Vastuu voi 
joissakin konkurssitapauksissa johtaa yrityk-
sen velkojien epätasa-arvoiseen kohteluun. 
Yrityksen toiminnasta syntyneen jätteen jäte-
huoltokustannukset käsitellään niin sanottuna 
massavelkana ja maksetaan pesän varoista 
ennen valvottuja saatavia. Konkurssipesän 
vastuuta rajaavan poikkeussäännöksen otta-
mista lakiin harvojen yksittäistapausten joh-
dosta ei kuitenkaan pidetty perusteltuna. 
 
 
Vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämises-
tä 
 

Yhdyskuntajätteiden jätehuollon järjestä-
misen vastuunjako säilyisi pääosin sellaisena 
kuin se on jätelain 10 ja 13 §:ien muuttami-
sesta vuonna 2007 annetussa laissa 
(411/2007). Vastuunjakoon tehtäisiin kuiten-
kin eräitä tarkistuksia, joilla pyrittäisiin sel-
kiyttämään vastuunjakoa ja vähentämään sii-
hen liittyviä tulkintavaikeuksia ja ristiriitoja. 

Nykyisen lain mukaan kunnan järjestämis-
vastuulla on asumisessa ja julkisessa toimin-
nassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuol-
lon järjestäminen. Ehdotuksella kunnan jär-
jestämisvastuulle siirrettäisiin yksityisissä 
terveys- ja sosiaalipalvelussa sekä koulutuk-
sessa syntyvät yhdyskuntajätteet. Muutoksel-
la siirtyisi kunnan vastuulle vain arviolta 1—
2 prosenttia syntyvästä yhdyskuntajätteestä, 
eikä sillä olisi suurta taloudellista merkitystä. 
Ehdotuksen seurauksena tarve rajanvedon te-
kemiseen julkisen ja yksityisen toiminnan 
välillä poistuisi, mikä vähentäisi käytännön 
toimintaa vaikeuttavia tulkintaongelmia. 

Kunnan velvollisuudeksi ehdotetaan sää-
dettäväksi myös jätehuollon järjestäminen 
elinkeinotoiminnan jätteen tuottajille silloin, 
kun yksityistä jätehuoltopalvelua ei tietyllä 
alueella ole kohtuullisesti saatavilla ja jäte 
laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetetta-
vaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojär-
jestelmässä. Ehdotuksen tavoitteena on tur-
vata jätehuollon toimivuus mainituissa tilan-
teissa. 

Kunta olisi edelleen velvollinen järjestä-
mään asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen 
vastaanoton ja käsittelyn lisäksi myös maa- 
ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jät-

teen vastaanoton ja käsittelyn, jollei kysymys 
ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. 

Kunnan eri tehtäviä viranomaisena ja pal-
veluntuottajana selvennettäisiin. Kuntien la-
kisääteisten palvelutehtävien hoitamista var-
ten perustettujen kuntien yhteisesti omista-
mien jätehuoltoyhtiöiden asemaa täsmennet-
täisiin ja kuntien mahdollisuuksia omistaja-
ohjaukseen vahvistettaisiin. Tavoitteena olisi 
näin selventää kunnan jätehuollon asianmu-
kaisia järjestämistapoja ja varmistaa eri toi-
mijoiden tasapuoliset edellytykset jätehuol-
topalvelujen tuottamiseen. 

Esityksen valmistelun yhteydessä selvitet-
tiin ja arvioitiin eri vaihtoehtoja yhdyskunta-
jätehuollon vastuiden määrittelemiseksi. Tätä 
edellytti myös eduskunta hyväksyessään vas-
tuunjakoa muuttaneen jätelain muutoksen 
(EV 304/2006 vp). Vaihtoehtoina arvioitiin 
muun muassa koko yhdyskuntajätehuollon 
kunnallistamista tai yksityistämistä. Samoin 
arvioitiin kunnan vastuun rajaamista ainoas-
taan kotitalousjätteisiin sekä vaihtoehtoa, 
jossa nykyisen vastuunjaon lisäksi myös 
elinkeinotoiminnassa syntyvän sekalaisen 
yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestäminen 
kuuluisi kunnan vastuulle. Eräiden mainittu-
jen vaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin erilli-
sessä Suomen ympäristökeskuksen selvityk-
sessä (SYKE 4/2010). 

Vaihtoehtojen arvioinnissa yhdyskuntajä-
tehuollon keskeisimmiksi tavoitteiksi tunnis-
tettiin: 

1) ympäristönsuojelun ja jätehuollon etusi-
jajärjestyksen mukaiset vaatimukset täyttä-
vän jätehuollon infrastruktuurin varmistami-
nen, 

2) jätehuoltopalvelun saatavuuden ja jatku-
vuuden turvaaminen sekä 

3) jätealan yritystoiminnan ja innovaatioi-
den edistäminen. 

Kokonaan yksityistetyn jätehuollon ei arvi-
oitu ilman laajaa ja nykyisiin käytäntöihin 
nähden täysin uudenlaisia vakuus-, valvonta- 
ja muita järjestelyjä täyttävän kahta ensim-
mäistä tavoitetta. Tällainen järjestelmä aset-
taisi myös kohtuuttomia vaatimuksia kotita-
louksille ja muille pienille jätteen tuottajille 
asianmukaisen jätehuollon järjestämisessä. 

Kokonaan kunnan järjestämisvastuuseen 
perustuvan jätehuollon arvioitiin täyttävän 
yhdyskuntajätehuollon sääntelyn ensisijaiset 
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tavoitteet verrattain hyvin. Sen sijaan sitä ei 
elinkeinotoiminnan hyödynnettävien yhdys-
kuntajätteiden osalta voitaisi pitää parhaana 
tai ainoana vaihtoehtona. Markkinat voivat 
tällaisen jätteen osalta usein tuottaa vastaavia 
palveluja tehokkaasti. Kunnallisella jätehuol-
lolla voi myös olla yksityiseen jätehuoltoon 
nähden rajallisemmat valmiudet asiakasläh-
töisten palvelujen tuottamiseen elinkeinotoi-
minnalle. Tämä vaihtoehto vastaisi käytän-
nössä ennen vuonna 2007 toteutettua jätelain 
osittaisuudistusta vallinnutta tilannetta. Paluu 
lain muutosta edeltävään tilanteeseen vain 
muutama vuosi vastuunjaon muutoksen jäl-
keen ei toteuttaisi paremman sääntelyn peri-
aatteiden mukaista vaatimusta lainsäädännön 
ennakoitavuudesta. 

Kaikkien kotitalousjätteiden (pois lukien 
tuottajavastuujärjestelmiin toimitetut jätteet) 
säilyttäminen kunnan vastuulla arvioitiin tar-
peelliseksi, koska kotitalouksilta olisi koh-
tuutonta edellyttää tuottamiensa jätteiden 
ympäristövastuullisen jätehuollon järjestä-
mistä. Kotitalouksilla on oltava oikeus palve-
lun helppouteen, saatavuuteen ja toimivuu-
teen kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteis-
sa. Kotitalouskiinteistöt yleensä hyötyvät ta-
loudellisesti keskitetysti järjestetystä jäte-
huollosta kunnan suuremman neuvottelu-
voiman vuoksi kilpailutuksissa. Kunnan vas-
tuuta kotitalousjätteistä puoltaa myös mah-
dollisuus jätemaksujen tasaamiseen eri aluei-
den välillä ja jätehuollon ohjaamiseen esi-
merkiksi kannustavien jätetaksojen avulla. 

Kunnan vastuun rajaamista pelkästään koti-
talousjätteisiin ei mainittujen ensisijaisten ar-
viointikriteerien perusteella arvioitu tarkoi-
tuksenmukaiseksi. Vastaavasti kuin kotitalo-
uksille, myös useimmille julkisille toimijoille 
ja muille yleisen hallinto- ja palvelusektorin 
toimijoille on keskeisintä palvelun helppous, 
saatavuus ja toimivuus kaikkina aikoina ja 
kaikissa olosuhteissa. Siksi tällaiset jätteet 
olisi perusteltua kuulua kunnan järjestämis-
vastuun piiriin. Kuntien palveluntarjonnassa 
niin kotitalouksille kuin hallinto- ja palvelu-
toiminnallekin tulisi kuitenkin ottaa riittäväs-
sä määrin huomioon asiakkaiden yksilölliset 
tarpeet, kuten halukkuus etusijajärjestyksen 
mukaisen mahdollisimman korkeatasoisen 
jätehuollon toteuttamiseen. Lisäksi mainituil-
la toimijoilla olisi tietyin edellytyksin mah-

dollisuus saada kunnalta vapautus velvolli-
suudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään 
jätehuoltoon. 

Nykyisen lainsäädännön mukainen vas-
tuunjakomalli arvioitiin ongelmalliseksi eräi-
den ensisijaisten arviointiperusteiden kannal-
ta. Vastuun hajaantuminen samantyyppistä 
käsittelyä edellyttävien jätteiden jätehuollon 
järjestämisessä osittain kunnalle, osittain yk-
sittäisille jätteen haltijoille heikentää mahdol-
lisuuksia varmistaa riittävä ja ympäristönsuo-
jelun kannalta korkeatasoinen jätehuollon 
infrastruktuuri. Tämä johtaa myös samalla 
alueella päällekkäisiin jätteenkuljetus- ja kä-
sittelyjärjestelmiin, mikä vastaavasti heijas-
tuu kuljetusten ympäristöpäästöihin sekä 
niistä aiheutuviin turvallisuus- ja viih-
tyisyyshaittoihin. Mallissa ei myöskään voi-
da välttämättä taata jätehuoltopalvelujen saa-
tavuutta haja-asutusalueilla toimiville elin-
keinotoiminnan jätteille. 

Nykyinen malli mahdollistaa kuitenkin 
elinkeinotoiminnalle jätehuoltopalvelujen it-
senäisen hankinnan ja asiakaslähtöisen palve-
lun. Sen myös arvellaan edistävän elinkei-
noelämän jätepalveluihin erikoistuvaa yritys-
toimintaa ja innovaatioita paremmin kuin 
kunnan järjestämä jätehuolto, vaikka vuonna 
2007 tehdyn lainmuutoksen jälkeen ei tois-
taiseksi ole näyttöä yksityisten investointien 
merkittävästä lisääntymisestä elinkeinotoi-
minnan yhdyskuntajätteiden jätehuoltopalve-
luissa. Tehtyjen arvioiden mukaan vastuun-
jaolla on toisaalta vain vähäinen vaikutus yri-
tystoiminnan edellytyksiin taikka mahdolli-
suuksiin edistää innovaatioita tai kehittää 
teknologiaa. Muilla sääntelyyn liittyvillä te-
kijöillä, kuten selkeydellä ja ennakoitavuu-
della sekä asetettavien aineellisten vaatimus-
ten ankaruudella ja vaatimusten toteuttamis-
tapojen joustavuudella arvioidaan olevan in-
novaatioiden kehittymisen kannalta selvästi 
vastuunjakoa suurempi merkitys. 

Lain valmistelun yhteydessä selvitettiin 
mahdollisuutta luopua kunnan nykyisestä 
velvollisuudesta järjestää maa- ja metsäta-
loudessa syntyvien vaarallisten jätteiden vas-
taanotto ja käsittely, jolloin maa- ja metsäta-
louden harjoittajat järjestäisivät vaarallisen 
jätteen jätehuollon itse vastaavaan tapaan 
kuin muutkin elinkeinonharjoittajat. Ehdo-
tuksesta annetuissa lausunnoissa kuitenkin 
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korostettiin kunnan palvelun välttämättö-
myyttä harvaan asutuilla seuduilla syntyvien 
maa- ja metsätalouden vaarallisten jätteiden 
asianmukaisen jätehuollon järjestämisessä. 
Kunnan velvollisuus tältä osin ehdotetaan 
säilytettäväksi ennallaan. 

Edellä mainituilla perusteilla vastuunja-
koon ehdotetaan tehtäväksi vain edellä kuva-
tut verrattain vähäiset tarkistukset vastuunja-
on selkeyttämiseksi ja jätehuollon toimivuu-
den varmistamiseksi. 
 
Tuottajavastuu 
 

Tuottajavastuuta koskevassa sääntelyssä 
ehdotetaan muutoksia eri toimijoiden väli-
seen vastuunjakoon erityisesti pakkausten ja 
pakkausjätteiden osalta. Nykyisen osittaisen 
tuottajavastuun sijasta tuotteen pakkaajat ja 
pakatun tuotteen maahantuojat (tuottajat) 
vastaisivat pakkausjätteiden koko jätehuolto-
ketjusta riippumatta siitä, päätyykö jäte kier-
rätettäväksi, hyödynnettäväksi energiana tai 
mahdollisesti kaatopaikalle. Pakkausten tuot-
tajavastuuta koskisivat samat laintasoiset pe-
russäännökset kuin muitakin tuottajavastuun 
piirissä olevia jätteitä. 

Lakiesityksen valmistelun aikana selvitet-
tiin useita eri vaihtoehtoja pakkausjätteitä 
koskevan tuottajavastuun järjestämiseksi. 
Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä 
(SYKE 4/2010) vaihtoehtoina arvioitiin 
muun muassa muiden tuottajavastuualojen 
kaltaista täyttä tuottajavastuuta, nykyisen lain 
mukaista osittaista tuottajavastuuta sekä mal-
lia, jossa pakkausten tuottajat huolehtisivat 
vain elinkeinoelämän pakkausten jätehuol-
losta ja kunta pakkausjätteistä niiden toimin-
tojen osalta, joista se muutoinkin vastaa yh-
dyskuntajätehuollossa. Nykyisen osittaisen 
tuottajavastuun keskeiseksi epäkohdaksi ar-
vioitiin epäselvä vastuunjako ja tästä seuraa-
vat oikeusvarmuuteen liittyvät ongelmat. 
Vaihtoehtojen keskeiseksi eroksi arvioitiin 
jätehuoltokustannusten kohdentuminen eri 
toimijoille. Täyden tuottajavastuun mallissa 
kustannukset kohdistuisivat tuottajille tuotta-
javastuun perustarkoituksen mukaisesti. Jae-
tun vastuun mallissa pakkausjätteiden jäte-
huollossa asukkaat voisivat käytännössä jou-
tua maksamaan jätehuollosta sekä pakkaus-
ten hinnassa että kunnan jätemaksuissa. 

Edellä kuvattujen vaihtoehtojen lisäksi 
valmistelun aikana tarkasteltiin Belgian 
Flanderissa käytössä olevaa mallia, jossa 
kunta vastaisi asumisessa syntyvän pakkaus-
jätteen keräyksestä ja luovuttaisi jätteen tuot-
tajan järjestämään käsittelyyn. Tuottajavas-
tuuperiaatteen toteuttamiseksi tuottajat kor-
vaisivat kunnalle vuosittain keräyksestä ai-
heutuneet kustannukset. Vaihtoehto olisi kui-
tenkin monimutkaistanut tuottajavastuuta 
koskevaa sääntelyä entisestään. Lisäksi kor-
vausjärjestelmän arvioitiin johtavan tuottaji-
en ja kuntien välisiin riitoihin ja lisäävän si-
ten sääntelystä aiheutuvia hallinnollisia kus-
tannuksia. 

Valmistelussa on ollut esillä myös pakka-
usten tuottajavastuun purkaminen. Tällöin 
vastuu pakkausten jätehuollosta jakautuisi 
jätteen haltijan ja kunnan välillä ehdotuksen 
5 ja 6 lukujen vastuunjakoa koskevien sään-
nösten mukaisesti. EU:n sääntely ei edellytä 
jäsenvaltioilta tuottajavastuujärjestelmän 
käyttöä pakkausjätehuollossa, vaan ainoas-
taan tiettyjen kierrätys- ja hyödyntämistavoit-
teiden saavuttamista sekä niiden raportoimis-
ta komissiolle. Vaihtoehdon vahvuutena voi-
daan pitää vastuunjaon selkeyttä ja sääntelys-
tä aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
suhteellista vähäisyyttä. Mallin heikkoutena 
on muun muassa, että tuottajien perustama ja 
ylläpitämä pakkausjätehuollon tilastointi- ja 
raportointijärjestelmä jouduttaisiin mahdolli-
sesti luomaan uudelleen. Tämä vaikeuttaisi 
ainakin siirtymävaiheessa luotettavien pak-
kausten jätehuoltoa koskevien tietojen saa-
mista ja raportoimista komissiolle. 

Jätehuollon kokonaiskustannuksissa pak-
kausjätehuollon vastuunjakoa koskevilla 
vaihtoehdoilla ei olisi merkittävää eroa, kos-
ka kokonaiskustannukset riippuisivat lähinnä 
pakkausjätteiden keräykselle, kierrätykselle 
ja hyödyntämiselle asetettavista vaatimuksis-
ta. Kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa 
vastaanottopaikkojen verkostoa olisi laajen-
nettava, sillä nykyinen verkosto ei riittäisi 
täyttämään ehdotettua vaatimusta tuotteen 
viimeisen käyttäjän mahdollisuudesta luovut-
taa jäte vaivattomasti tuottajan järjestämään 
vastaanottopaikkaan. Kaiken kaikkiaan ehdo-
tettujen tuottajavastuuta koskevien säännös-
ten tavoitteena on palvelutason parantami-
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nen. Tämä johtaa väistämättä myös pakkaus-
jätehuollon kokonaiskustannusten nousuun. 

Pakkausjätehuoltoa koskevan ehdotetun 
muutoksen lisäksi tuottajien ja tuotteiden ja-
kelijoiden välistä vastuunjakoa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden sekä käytöstä poistet-
tuja ajoneuvojen renkaiden jätehuollossa sel-
kiytettäisiin vastaavalla tavalla kuin nykyisin 
säädetään kannettavien paristojen ja akkujen 
vastuunjaosta. Mainittujen tuotteiden jakelija 
olisi velvollinen ottamaan käytöstä poistetut 
tuotteet vastaan kuluttajilta ja kokoamaan ne 
kuljetuksen kannalta tarkoituksenmukaisiksi 
eriksi. Tuottajan olisi puolestaan järjestettävä 
kuljetus jakelijan järjestämästä vastaanotto-
paikasta käsittelyyn. 

Myös tuottajayhteisöjä koskevaan säänte-
lyyn ehdotetaan muutoksia. Tuottajien mää-
räysvallan takaamiseksi muut kuin tuottajat 
eivät voisi olla enää jäsenenä tuottajayh-
teisössä. Tuottajayhteisöjen toiminnan jatku-
vuutta pyrittäisiin turvaamaan uudella sään-
nöksellä, jossa tuottajayhteisö velvoitetaan 
antamaan valvovalle viranomaiselle selvitys 
vakavaraisuudestaan ja tulevasta toiminnas-
taan.  

Jätelainsäädännön uudistusta valmistellut 
työryhmä ehdotti käytöstä poistetun tuotteen 
viimeiselle haltijalle velvollisuutta luovuttaa 
tuote ensisijaisesti tuottajan järjestämään vas-
taanottoon. Tästä säännöksestä on esitykses-
sä luovuttu muun ohella sen heikon valvotta-
vuuden johdosta. Työryhmä ehdotti myös 
eräiden tuottajavastuun piiriin kuuluvien 
tuotteiden jakelijalle velvollisuutta varmistaa 
ennen tuotteen jakeluun ottamista, että niiden 
tuottaja on rekisteröitynyt asianmukaisesti 
tuottajarekisteriin. Säännöksellä olisi puutut-
tu tuottajavastuujärjestelmän toiminnan kan-
nalta merkittävään vapaamatkustusongel-
maan. Esitykseen sisältyvä ehdotus laimin-
lyöntimaksusta tulisi kuitenkin osaltaan vä-
hentämään vapaamatkustusta, joten säännös 
on esityksessä muutettu tuottajan velvolli-
suudeksi informoida jakelijaa kuulumises-
taan tuottajarekisteriin. 

Valmistelussa tarkasteltiin mahdollisuutta 
ottaa käyttöön niin sanottu clearing-
järjestelmä lähinnä sähkö- ja elektroniikka-
laiteromua sekä paristoja ja akkuja koskevis-
sa tuottajavastuujärjestelmissä. Toimiva clea-
ring-järjestelmä mahdollistasi jätehuollon 

kustannusvastuun kohdentamisen entistä tar-
kemmin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 
Tuottajavastuujärjestelmien ongelmana on 
ollut se, että jätehuollon kustannukset eivät 
aina jakaannu eri tuottajayhteisöjen välillä 
eivätkä myöskään tuottajayhteisöissä eri tuot-
tajien välillä riittävän tasapuolisesti. Valmis-
telussa päädyttiin kuitenkin siihen, että tuot-
tajien ja tuottajayhteisöjen tulisi ensisijaisesti 
vapaaehtoiselta pohjalta ratkaista ongelma. 
 
 
Kunnan vastuulla olevan jätteen kuljetuksen 
järjestäminen 
 

Voimassa olevan jätelain 10 §:n mukaan 
kunta järjestää vastuullaan olevan jätteen 
kuljetuksen. Tämä tehdään käytännössä 
hankkimalla palvelut yksityisiltä kuljetusyri-
tyksiltä hankintalainsäädännön mukaisesti 
kilpailuttamalla. Kunta voi myös päättää jär-
jestää jätteenkuljetuksen kunnassa tai sen 
osassa sopimusperusteisesti, jolloin jokainen 
jätteen haltija sopii kuljetuksesta erikseen jät-
teen kuljetuksen suorittajan kanssa. 

Nykyisen lain mukaan myös sopimusperus-
teisesti kuljetettavat jätteet on toimitettava 
kunnan järjestämään hyödyntämiseen ja lop-
pukäsittelyyn. Tällä varmistetaan, että kun-
nan velvollisuudet ja oikeudet ovat tasapai-
nossa ja että kunnalla on käytännössä mah-
dollisuus suunnitella ja mitoittaa tarvittavaa 
jätteen käsittelykapasiteettia ja turvata vas-
tuulleen kuuluvien jätteiden asianmukainen 
käsittely. Jotkin tahot ovat esittäneet tulkin-
tanaan, että kuljetusyritykset saavat sopi-
musperusteisessa jätteenkuljetuksessa mää-
räysvallan jätteeseen. Osin tästä syystä kulje-
tusyrittäjät pitävät sopimusperusteista jät-
teenkuljetusta olennaisena liiketoiminnan 
kehittämisen kannalta. Kuten edellä on todet-
tu, lain mukaan kunnan vastuulle kuuluva jä-
te on kuitenkin toimitettava kunnan järjestä-
mään käsittelyyn tai hyödyntämiseen. 

Yhdyskuntajätehuollon nykyisestä vastuun-
jaosta seuraa käytännössä, ettei kuljetuksia 
voida suunnitella ja järjestää logistisesti te-
hokkaimmalla tavalla, kun kotitalouksien ja 
julkisen toiminnan jätteet kuuluvat kunnan 
järjestämän ja elinkeinotoiminnan jätteet jät-
teen haltijan itse tilaaman kuljetuksen piiriin. 
Kuljetusyrittäjien mukaan pelkästään elin-
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keinotoiminnan jätteiden kuljetukseen ja kä-
sittelyyn keskittyvä liiketoiminta voidaan to-
teuttaa taloudellisesti kannattavasti lähinnä 
vain pääkaupunkiseudulla. Muualla Suomes-
sa toiminta saataisiin taloudellisesti kannat-
tavaksi usein vain yhdistämällä kunnan vas-
tuulla olevien ja elinkeinotoiminnan jätteet 
samaan kuljetukseen. Kunnan järjestämän 
jätteenkuljetuksen alueella puolestaan monet 
jätettä tuottavat yritykset olisivat halukkaita 
edelleen käyttämään hyväkseen kunnan tai 
kunnan jätehuoltoyhtiön järjestämiä kulje-
tuspalveluja. Hankintalainsäädäntö ja kilpai-
luneutraliteettivaatimukset kuitenkin rajoitta-
vat kunnan jätehuoltoyhtiön tai -laitoksen 
mahdollisuuksia tällaisen palvelun tarjoami-
seen. Varsinkaan haja-asutusalueilla yksityi-
siä kuljetuspalveluja ei välttämättä ole aina 
kohtuudella saatavissa. 

Ehdotuksen mukaan kunnalla säilyisi edel-
leen nykyisen lain sopimusperusteisen jät-
teenkuljetuksen kaltainen mahdollisuus jär-
jestää vastuulleen kuuluvien yhdyskuntajät-
teiden kuljetus kunnan tietyllä alueella siten, 
että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kul-
jettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä 
jätteenkuljetus). Kuljetusjärjestelmään liitty-
vän kunnan päätöksenteon edellytyksiä kui-
tenkin täsmennettäisiin ja lakiin lisättäisiin 
säännökset kuljetusten seurannan ja valvon-
nan tehostamiseksi. Lakiesityksen valmiste-
lun aikana selvitettiin myös vaihtoehtoa, jos-
sa kunta olisi aina velvollinen järjestämään 
jätteen kuljetukset omana toimintanaan tai 
hankkimalla palvelut yksityisiltä yrittäjiltä 
julkisista hankinnoista annetun lain mukai-
sesti. Eri tahojen näkemykset vaihtoehtoisista 
kuljetusjärjestelmistä poikkeavat voimak-
kaasti toisistaan. 

Nykyisessä laissa olevaa ja ehdotuksessa 
säilytettyä kunnan mahdollisuutta valita kah-
den jätteenkuljetusjärjestelmän välillä voi-
daan lähtökohtaisesti pitää kunnan itsehallin-
toa tukevana sääntelyratkaisuna. Toisaalta 
järjestelyn toimeenpanosta voi saatujen ko-
kemusten perusteella aiheutua merkittäviä 
hallinnollisia lisäkustannuksia. Kunnan pää-
töksenteko siirryttäessä kuljetusjärjestelmästä 
toiseen on useissa tapauksissa osoittautunut 
kiistanalaiseksi kysymykseksi, jonka käsitte-
ly vaatii kuntien hallinnossa ja kuntien pää-
töksistä tehtyjä valituksia käsittelevissä oike-

uselimissä huomattavasti voimavaroja. Kul-
jetusjärjestelmän muuttuminen kunnan pää-
töksellä tai pelkästään sen mahdollisuus hei-
kentää jätekuljetusten sääntelyn ennakoita-
vuutta, mikä vaikeuttaa alan yrittäjien ja kiin-
teistön haltijoiden toiminnan suunnittelua. 
Kaksoisjärjestelmän on myös todettu moni-
mutkaistavan kuntien yhteistyötä jätehuollos-
sa silloin, kun jätteenkuljetusjärjestelmät 
ovat yhteistyöhön osallistuvissa kunnissa eri-
laiset. 

Esityksen valmistelussa on vertailtu eri 
kuljetusjärjestelmien toimintaa ja niiden vai-
kutuksia keskeisiksi arvioitujen kriteerien pe-
rusteella. Vaikeus valvoa toiminnan lainmu-
kaisuutta on ollut sopimusperusteisen jät-
teenkuljetuksen merkittävä heikkous. Kun-
nan viranomaisille on käytännössä vaikeaa 
valvoa kiinteistöjen liittymistä jätteen kulje-
tukseen sekä sitä, mihin jätteet kuljetetaan 
hyödynnettäviksi tai loppukäsiteltäviksi. Kul-
jetusyrityksiltä tai yksittäisiltä kotitalouksilta 
on ollut vaikea saada luotettavia tietoja jät-
teen kuljetusmääristä ja -kohteista. Tällaiseen 
runsaasti aikaa vaativaan valvontaan ei kun-
tien viranomaisilla käytännössä ole mahdolli-
suuksia. Valvonnan puute on johtanut va-
paamatkustukseen kuten jätteiden omatoimi-
sen polton ja laittomien kaatopaikkojen yleis-
tymiseen sekä alueellisten vastaanottopaik-
kojen ja tienvarsien levähdyspaikkojen jät-
teenkeräyspaikkojen väärinkäytöksiin. Kun-
tien siirryttyä sopimusperusteisesta jätteen-
kuljetuksesta kunnan järjestämään kuljetuk-
seen on eräissä tapauksissa havaittu, että 
merkittävä osa alueen kiinteistöistä ei ollut 
järjestänyt jätteenkuljetusta lain edellyttämäl-
lä tavalla. 

Vaikka kuljetusten valvontaa tehostettaisiin 
esityksessä ehdotetulla tavalla, kiinteistön 
haltijan järjestämään kuljetukseen (sopimus-
perusteinen jätteenkuljetus) arvioidaan edel-
leen liittyvän suurempi riski laittoman jät-
teenkäsittelyn aiheuttamista ympäristö- ja 
terveyshaitoista kuin kunnan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa. Kunnan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa kiinteistöjen liittyminen 
kuljetusjärjestelmään ja jätteen määränpää 
sen sijaan varmistuvat ilman erityisiä toi-
menpiteitä kuljetusten järjestämisen yhtey-
dessä. 
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Ehdotetulla valvonnan tehostamisella pyrit-
täisiin varmistamaan, että jätteenkuljetus so-
velletusta kuljetusjärjestelmästä riippumatta 
täyttää jätedirektiivin 15 artiklan 4 kohdan 
mukaisen vaatimuksen. Sen mukaan jäsen-
valtioiden on toteutettava tarvittavat toimen-
piteet sen varmistamiseksi, että niiden alueel-
la ammattimaisesti jätteitä keräävät tai kuljet-
tavat yritykset toimittavat kerätyt ja kuljete-
tut jätteet asianmukaisiin käsittelylaitoksiin. 

Kunnan keskitetysti järjestämä kuljetus te-
hostaisi kuljetusten logistiikkaa ja vähentäisi 
kuljetuksista aiheutuvia turvallisuus- ja viih-
tyvyyshaittoja. Se myös vähentäisi kuljetuk-
sesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 
verrattuna sopimusperusteiseen kuljetukseen. 
Esimerkiksi Oulun seudulla vuonna 2008 
tehdyn selvityksen mukaan kunnan järjestä-
män jätteenkuljetuksen kasvihuonekaasu- ja 
muut päästöt olisivat noin 14 prosenttia pie-
nemmät kuin sopimusperusteisessa jätteen-
kuljetusjärjestelmässä. Kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöihin nähden jätteen kuljetus-
järjestelmien muutoksista aiheutuvat ilmas-
tovaikutukset olisivat kuitenkin verrattain 
vähäiset. 

Eri jätteenkuljetusvaihtoehtojen vaikutuk-
sia kuljetuspalvelujen hintatasoon on vaikea 
luotettavasti arvioida, koska sopimusperus-
teisen jätteenkuljetuksen nykyisistä hinnoista 
ei ole käytettävissä kattavasti tietoa. Jätteen-
kuljetusjärjestelmien yritysvaikutuksia arvi-
oitiin erikseen Valtion taloudellisen tutki-
muskeskuksen selvityksessä. Sen mukaan 
kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jätteen 
haltijalle sopimusperusteista jätteenkuljetusta 
selvästi edullisempi (hintavaikutus noin -40 
prosenttia). Kunnan keskitetysti järjestämästä 
kuljetuksesta hyötyvät erityisesti kotitaloudet 
ja pienet toimijat, joilla ei yksinään ole suu-
ren tilaajan neuvotteluvoimaa markkinoilla. 
Toisaalta siirtyminen kunnan keskitetysti jär-
jestämään kuljetukseen johti tutkimuksen 
mukaan keskimäärin 0,39 yrityksen poistu-
miseen asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksen 
toimialalta. Selvityksen mukaan kunnan kil-
pailuttama kuljetus ei näyttäisi johtavan saa-
listushinnoitteluun eikä se myöskään näyttäi-
si suosivan suuria yrityksiä pienten yritysten 
kustannuksella. Selvityksessä käytetyt hinta-
tiedot pohjautuivat Kuntaliiton ”Tietoja kun-
tien jätehuollosta” -kyselyjen tuloksiin vuo-

sina 2005—2008, joka on kattavin käytettä-
vissä oleva aineisto jätteen kuljetushinnoista 
Suomessa.  

Selvityksen mukaan keskitetty kilpailutta-
minen lisää taloudellista toimintaa koko jäte-
huollon toimialalla ja on toimialan kehitty-
misen kannalta kannatettavaa, vaikka yritys-
ten määrä vähentyisikin. Keskitetystä kilpai-
luttamisesta johtuvat yritysvaikutukset koros-
tavat kuitenkin kuntien vastuuta jätekulje-
tusmarkkinoiden suunnittelijana. Kuljetusten 
järjestäminen vaatii kunnilta kilpailutusme-
nettelyjen hallitsemista siten, että estetään 
markkinoiden liiallinen keskittäminen. Jos 
jokin yritys saa määräävän markkina-aseman 
laajalla alueella, markkinoiden uudelleenja-
kaminen jälkikäteen on yhteiskunnan kannal-
ta huomattavasti kalliimpaa ja vaikeampaa 
kuin markkinoiden pitäminen kilpailullisena 
huolellisesti suunniteltujen kilpailutusten 
avulla. Kuljetusten kilpailutuksen asianmu-
kaisuuden varmistamiseksi lakiin ehdotetaan 
lisättäväksi säännös kuljetusten kilpailutta-
miseen liittyvistä vähimmäisvaatimuksista. 

Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen etu-
na voidaan pitää keskitettyä järjestelmää pa-
rempaa mahdollisuutta asiakaslähtöisten kul-
jetuspalvelujen tuottamiseen. Sopimusperus-
teisella jätteenkuljetuksella voidaan myös 
joissakin tapauksissa luoda asiakkaiden toi-
vomaa joustavuutta kiinteistön jätehuoltojär-
jestelyihin. Joissakin kunnissa, joissa on käy-
tössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, on 
kiinteistöille tarjottu mahdollisuutta järjestää 
omalla kustannuksellaan tiettyjen hyödynnet-
tävien jätelajien kuljetus sopimusperusteises-
ti. 
 
 
Jätehuollon vastuunjako ja EU:n oikeusjär-
jestys 
 

Useimmissa maissa jätehuolto on osittain 
kunnan tai muun julkisyhteisön tehtävä ja 
osittain tehtävä on jätetty jätteen tuottajalle 
tai haltijalle. Tuottajavastuu on tuonut jäte-
huollon järjestämisvelvollisten piiriin lisäksi 
uuden toimijaryhmän. Tuottajavastuussa 
tuotteen valmistaja tai maahantuoja velvoite-
taan järjestämään käytöstä poistettujen tuot-
teiden jätehuolto. Jätehuollon operatiivista 
vastuunjakoa on tarkasteltava yhtäältä suh-
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teessa uuteen jätedirektiiviin ja tuottajavas-
tuuta koskeviin direktiiveihin sekä toisaalta 
EU:n perussopimuksen eli Lissabonin sopi-
muksen sisämarkkinoiden toimintaa koske-
vaan sääntelyyn. 

Lakiehdotuksen vastuunjakoa koskevat 4—
6 luvun säännökset ovat merkityksellisiä Lis-
sabonin sopimuksen kiellettyjä kilpailuun 
vaikuttavia valtion toimia, valtion tukia ja 
julkisia hankintoja koskevan sääntelyn kan-
nalta. Kysymys on siitä, onko jätehuolto ja 
miltä osin yleishyödyllinen palvelu, jonka 
turvaamistarve luo oikeusperustan kilpailua 
koskeville rajoituksille. 

Komissio on tiedonannossaan yleishyödyl-
lisiä palveluita ja yleishyödyllisiä sosiaali-
palveluita koskevaksi eurooppalaiseksi si-
toumukseksi (KOM(2007)725) luokitellut jä-
tehuollon yleishyödylliseksi taloudelliseksi 
palveluksi, johon sovelletaan julkisia hankin-
toja, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevaa 
lainsäädäntöä. EU-tuomioistuimen oikeus-
käytännössä on katsottu, että kilpailunrajoi-
tusten on oltava oikeassa suhteessa saavutet-
tavaan etuun (palvelun turvaaminen) nähden. 
Toiseksi rajoitusten on liityttävä myös EU:n 
perussopimuksen tunnustamien tavoitteiden 
(intressien), kuten ympäristönsuojelun tur-
vaamiseen (C-393/92). Yleishyödyllisestä 
palvelusta on myös erotettava sellaiset osat, 
joiden erottaminen ei vaaranna yleishyödylli-
sen palvelun tuottamista kokonaisuutena (C-
320/91). 

Uuden jätedirektiivin 14 artiklan mukaan 
jäsenmaiden on kansallisessa lainsäädännös-
sään toteutettava aiheuttamisperiaatetta, jon-
ka mukaan jätehuollon kustannukset on koh-
dennettava jätteen alkuperäiseen tuottajaan 
tai tätä seuraaviin jätteen haltijoihin. Jäte-
huollon operatiivista järjestämistä koskevan 
15 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on huo-
lehdittava siitä, että jätteen alkuperäinen tuot-
taja tai haltija järjestää jätehuollon itse tai an-
taa jätehuollon yksityisen tai julkisen toimi-
jan hoidettavaksi. Lisäksi jäsenvaltiot voivat 
15 artiklan 3 kohdan mukaan päättää, että 
niin sanottua laajennettua tuottajavastuuta 
sovelletaan joihinkin jätejakeisiin kokonaan 
tai osittain. Keskeisin jätedirektiivistä johdet-
tava vaatimus jätehuollon järjestämisen kan-
sallista vastuunjakoa koskevalle sääntelylle 
liittyy kuitenkin jätehuollon laatutasoon. Di-

rektiivin 15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsen-
valtioiden tulee varmistaa jätehuoltoketjun 
toimivuus siten, että 4 artiklan mukainen etu-
sijajärjestys sekä 13 artiklan mukaiset ter-
veyden- ja ympäristönsuojelua koskevat vaa-
timukset toteutuvat. Myös vastuunjakoa kos-
kevaa sääntelyä on siis ensisijaisesti tarkas-
teltava direktiivin terveyden- ja ympäristön-
suojelutavoitteiden toteutumisen näkökul-
masta. Tästä voidaan päätellä, että jätedirek-
tiivin edellä mainitut säännökset eivät aseta 
jätehuollon vastuutahoja keskinäiseen etusi-
jajärjestykseen, vaan jäsenvaltioilla on toi-
mivalta päättää siitä, keneen jätehuollon jär-
jestämistä koskevat velvoitteet kansallisessa 
lainsäädännössä kohdennetaan. Olennaista 
on, että vastuunjaolla käytännössä toteute-
taan direktiivin keskeisiä tavoitteita ja vel-
voitteita, jotka liittyvät terveyden ja ympäris-
tön suojeluun. 

Ehdotetun 28 §:n pääsäännön mukaan jät-
teen haltija olisi vastuussa jätehuollon järjes-
tämisestä. Tästä poiketen kunnalla olisi lain 
32 §:n mukaan velvollisuus asumisessa syn-
tyvien ja tiettyjen siihen rinnastettavien yh-
dyskuntajätteiden jätehuollon järjestämiseen. 
Lisäksi kunnalla olisi vastuu muun jätteen jä-
tehuollosta, jos yksityistä palvelutarjontaa ei 
ole saatavilla ja jäte soveltuu teknisesti kun-
nan jätehuoltojärjestelmään. Kunnan toissi-
jaisella jätehuollon järjestämisvelvollisuudel-
la turvattaisiin se, että jätteet tulevat käsitel-
lyiksi jätedirektiivin terveyden ja ympäris-
tönsuojelua koskevien vaatimusten mukai-
sesti myös silloin, kun markkinaehtoinen 
palvelutarjonta ei toimi. Edellä kuvattu tois-
sijainen jätehuoltovastuu soveltuu parhaiten 
julkioikeudelliselle toimijalle. 

Suomessa – kuten useimmissa muissa 
EU:n jäsenmaissa − kunnalla on ollut perin-
teisesti laajahko vastuu yhdyskuntajätehuol-
lon järjestämisestä ja kunnat ovat tätä varten 
kehittäneet jätehuollon infrastruktuuriaan. 
Kuntien omistamat jätelaitokset ovat käytän-
nössä jo pitkään tarjonneet muun palvelutar-
jonnan puuttuessa palveluja myös laissa mää-
ritellyn kunnan perusvastuualueen ulkopuo-
lella. Nämä tehtävät eivät ole erotettavissa 
kunnan yleispalvelutehtävästä mielekkäällä 
tavalla. Ehdotettu sääntely täsmentää jäte-
huollon vastuutahojen oikeuksia ja velvolli-
suuksia ja luo ennakoitavuutta kunnan ja 



 HE 199/2010 vp  
  

 

42 

elinkeinonharjoittajien toimintaan. Julkisyh-
teisönä kunta on velvollinen kilpailuttamaan 
kaikki ulkopuolelta tehtävät hankinnat han-
kintalainsäädännön mukaisesti. 

Kuntien jätehuoltoyhtiöiden roolia määri-
teltäessä on lähdetty siitä, että ne hoitavat 
kuntien julkisoikeudellista palvelutehtävää, 
jonka hallinnon ulkopuolelle siirtämisen 
edellytyksiä säännellään perustuslain 
124 §:ssä. Ehdotetussa 43 §:ssä on säännök-
set siitä, mitä tehtäviä kunta voisi jätehuolto-
yhtiöille siirtää ja millä edellytyksin. Sään-
nöksillä pyrittäisiin turvaamaan viran-
omaishallinnon periaatteen soveltaminen 
kunnan vastuualueella. Samalla ehdotettu 
siirtämistä koskeva sääntely myös selkeyttäi-
si kuntien jätelaitosten asemaa julkisia han-
kintoja koskevassa laissa tarkoitettuna si-
dosyksikkönä, jolta omistajakunnat voivat 
hankkia tarvitsemansa palvelut ilman kilpai-
lutusta. 

Tuottajavastuussa tuotteen jätehuoltokus-
tannukset pyritään kohdentamaan tuotteen 
valmistajaan, jotta tällä olisi kannuste suun-
nitella mahdollisimman helposti uudelleen-
käytettäviä tai kierrätettäviä tuotteita. Edellä 
mainittu jätedirektiivin 15 artikla antaa jä-
senvaltioille toimivallan laajentaa tuottaja-
vastuujärjestelmän käyttöä myös muille aloil-
le kuin tuottajavastuuta koskevissa direktii-
veissä on tehty. Kansallinen tuottajavas-
tuusääntelymme perustuu ajoneuvojen ren-
kaita, pakkauksia ja paperituotteita koskevia 
säännöksiä lukuun ottamatta EU:n vastaa-
vaan lainsäädäntöön. Tuottajavastuun täytän-
töönpanossa on jätedirektiivin 8 artiklan 3 
kohdan mukaan otettava huomioon muun 
ohella EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden 
edistäminen. Ehdotuksessa tämä on pyritty 
turvaamaan velvoittamalla tuottajat ja tuotta-
jayhteisöt jätehuoltopalveluja hankkiessaan 
ottamaan tasapuolisesti huomioon eri palve-
luntarjoajat siten, että kilpailua vääristäviä 
vaikutuksia ei synny. 

Tuottajavastuujärjestelmän peruslähtökoh-
tana on tuottajien ensisijainen oikeus jäte-
huollon järjestämiseen. EU:n tuottajavas-
tuusäädökset sisältävät muun ohella jäsenval-
tiota sitovia käytöstä poistettujen tuotteiden 
keräystä ja muuta jätehuoltoa koskevia mää-
rällisiä tavoitteita. Jäsenvaltioilla on velvolli-
suus raportoida näiden tavoitteiden toteutu-

misesta komissiolle, joka valvoo niiden täy-
täntöönpanoa. Velvoitteiden tehokas täytän-
töönpano edellyttää sitä, että tuottajavastuu-
jätteitä ohjataan tuottajien järjestämään jäte-
huoltoon. Tämä on joidenkin tuottajavastuu-
jätteiden osalta haasteellista, koska jätevirrat 
sekoittuvat käytännössä jätteen haltijan tai 
kunnan järjestämän jätehuollon kanssa. Tuot-
tajavastuujärjestelmän tehokasta toimintaa on 
etenkin positiivisen arvon omaavien jätteiden 
osalta häirinnyt se, että muut kuin tuottajat 
keräävät jätteitä ja toimittavat niitä korvausta 
vastaan eteenpäin käsiteltäväksi. Tuottajien 
kustannettavaksi jää tällöin lähinnä arvoltaan 
negatiivisten jätteiden jätehuolto. Tuottaja-
vastuujärjestelmän ulkopuolelle päätyneiden 
jätteiden jätehuoltoa koskevia tietoja ei 
myöskään saada säädösten mukaisen rapor-
toinnin piiriin. Jätehuoltoa koskevien tietojen 
kokoaminen ja niiden raportoiminen voitai-
siin teoriassa toteuttaa myös siten, että kaikki 
tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden jä-
tehuoltoon osallistuneet toimijat velvoitettai-
siin pitämään kirjaa ja antamaan tiedot viran-
omaisille. Esityksen mukaisen ehdotuksen 
taustalla on kuitenkin arvio, että EU:n tuotta-
javastuusääntelyn asettamat velvoitteet täyte-
tään varmimmin turvaamalla tuottajille ensi-
sijainen oikeus jätehuollon järjestämiseen. 

Edellä mainituista syistä tuottajavastuun 
tehokas täytäntöönpano edellyttää myös 
muiden jätehuollon toimijoiden oikeuksien ja 
velvollisuuksien täsmentämistä. Ehdotuksen 
47 §:n 1 momentin mukaan muut toimijat 
voisivat järjestää tuottajavastuun piiriin kuu-
luvan jätteen jätehuoltoa tai tarjota tähän liit-
tyviä palveluita vain, jos tämä ei vaikeuta 
tuottajan jätehuoltovelvollisuuksien toteut-
tamista. Säännösten kilpailua rajoittavaa 
merkitystä arvioitaessa on huomattava, että 
ne eivät estä esimerkiksi sitä, että tuotteiden 
haltijat luovuttavat käytetyt tuotteet niitä kor-
jaaville ja myyville elinkeinonharjoittajille 
tai yhteisöille. Tuotteiden uudelleenkäyttöön 
tähtäävää toimintaa ei siten ole rajoitettu. 
Säännöksen tarkoituksena on varmistaa tuot-
tajalle etusija vain muun jätehuollon järjes-
tämiseen. 

Ehdotetun lain 4—6 luvuissa olevan jäte-
huollon vastuunjakoa koskevan sääntelyn ta-
voitteena on operatiivisen jätehuoltoketjun 
(keräys-kuljetus-käsittely) häiriöttömän toi-
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minnan turvaaminen ja jätelainsäädännön 
keskeisten terveys- ja ympäristönsuojeluvaa-
timusten täytäntöönpanon varmistaminen. 
Vastuunjakoa koskeviin säännöksiin sisältyy 
väistämättä myös kilpailua rajoittavia ele-
menttejä. Ehdotuksessa omaksutun käsityk-
sen mukaan ne ovat kuitenkin välttämättömiä 
jätehuollon toimivuuden takaamiseksi. 
 
3.1.4 Valvonnan tehostaminen 

Esityksessä on useita jätelainsäädännön 
valvonnan tehostamiseen tähtääviä ehdotuk-
sia. 

Uutena valvonnan keinona ehdotetaan otet-
tavaksi käyttöön hallinnollinen laiminlyön-
timaksu, jonka valvontaviranomainen voisi 
määrätä toiminnanharjoittajan maksettavaksi 
selkeissä jätelainsäädännön laiminlyönneissä. 
Ehdotuksella tehostettaisiin toiminnanharjoit-
tajien ilmoituksen tekemistä, rekistereihin 
hakemista ja eräiden asiakirjojen käyttöä 
koskevien velvoitteiden täytäntöönpanoa. 
Toimivaltainen valvontaviranomainen mää-
räisi sanktioluonteisen maksun hallintome-
nettelyssä. Maksu voitaisiin panna täytäntöön 
ennen sen lainvoimaiseksi tuloa. Laiminlyön-
timaksun soveltamisen piirissä olevat rikkeet 
poistettaisiin vastaavasti jätelain rangaistus-
säännöksen soveltamisalasta. Samasta teosta 
ei toisin sanoen voisi seurata sekä laimin-
lyöntimaksua että sakkoa. 

Valvonnan tehostamiseksi laissa ehdote-
taan myös jätteitä ja jätehuoltoa koskevan 
kirjanpitovelvollisuuden laajentamista ja 
täsmentämistä. Uusia kirjanpitovelvollisia 
olisivat muun kuin vaarallisen jätteen kuljet-
tajat ja kerääjät sekä eräät jätteen tuottajat. 
Jätteen kuljettajien ja välittäjien sekä tuotta-
javastuujärjestelmään kuuluvien tuottajien ja 
tuottajayhteisöjen hyväksymismenettelyjä 
vahvistettaisiin. Velvollisuutta pitää siirto-
asiakirjaa jätteen kuljetuksen mukana laajen-
nettaisiin myös sako- ja umpikaivolietteiden, 
rasvan- ja hiekanerotuskaivojen lietteiden, 
rakennus- ja purkujätteiden sekä pilaantunei-
den maa-ainesten kuljetukseen. 

Kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetta-
jien velvollisuuksia antaa säännöllisesti tieto-
ja viranomaisille lisättäisiin. Viranomaisten 
tiedonsaantioikeutta ja velvoitteiden laimin-
lyöntiin sovellettavia hallintopakkokeinoja 

täsmennettäisiin. Tuottajavastuun piiriin kuu-
luvien tuotteiden tuottajan velvollisuudeksi 
säädettäisiin ilmoittaminen jakelijalle kuu-
lumisestaan tuottajarekisteriin. Näin pyrittäi-
siin ehkäisemään ennalta, että tuottajat vält-
tävät jätehuoltovastuunsa jättämällä hake-
muksen tuottajarekisteriin tekemättä. Esityk-
seen sisältyy myös ehdotuksia toiminnanhar-
joittajien järjestämän oman toiminnan seu-
rannan ja tarkkailun lisäämiseksi. 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Nykyinen jätelaki ehdotetaan kumottavaksi 
ja sen tilalle säädettäväksi uusi jätelaki. Lain 
nimeämiseen voimassa olevan lain tavoin 
liittyy väärinkäsitysten vaara siirtymäkauden 
ajan. Jätelaki on kuitenkin nimenä ytimekäs, 
selkeä ja kattava. Se kattaa jätehuollon ohella 
myös jätelainsäädännön kannalta keskeiset 
jätteen syntymisen ehkäisemiseen tähtäävät 
toimet, minkä vuoksi jätehuoltolaki ei nime-
nä kuvaisi kattavasti lain sisältöä. Lain nimen 
muuttaminen materiaalitalouslaiksi tai jätteen 
synnyn ehkäisemisen mainitseminen lain ni-
messä taas painottaisi liikaa näiden asiako-
konaisuuksien osuutta lain pääsisältöön näh-
den. 

Lain 1 luvussa olisi yleiset säännökset lain 
tarkoituksesta, soveltamisalasta ja määritel-
mistä. Lain tavoitteeseen ei ehdoteta tehtä-
väksi olennaisia muutoksia nykyiseen lakiin 
verrattuna. 

Lain soveltamisalaa, terminologiaa ja mää-
ritelmiä ehdotetaan täsmennettäviksi nykyi-
sestä sääntelyn yhdenmukaistamiseksi EU-
lainsäädännön kanssa. Soveltamisalaan ei 
kuitenkaan tehtäisi kaikkia jätedirektiivin sal-
limia rajauksia. Esimerkiksi hyödynnettävien 
puhtaiden maa-ainesten ja maahan kiinteässä 
yhteydessä olevien rakennusten rajaaminen 
soveltamisalasta olisi tarpeetonta sen vuoksi, 
että nämä eivät ole yleensä jätettä ja ne rajau-
tuvat näin ollen jätelain soveltamisalasta 
muutoinkin. Eräät lannoitevalmisteina tai 
energiantuotannossa käytettävät maa- ja met-
sätalouden jätteet rajattaisiin jätelain rekiste-
röinti-, kirjanpito- ja muiden hallinnollisten 
velvollisuuksien sekä jätteen käsittelytoimin-
tana ympäristölupavelvollisuuden ulkopuo-
lelle. Sen sijaan kyseisiin jätteisiin sovellet-
taisiin lain yleisiä velvollisuuksia sen varmis-
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tamiseksi, ettei niiden käsittelystä aiheudu di-
rektiivissä tarkoitettua vaaraa tai haittaa ter-
veydelle. 

Jätelain käsitteisiin tulisi joitakin ammat-
tialan kielenkäyttöön olennaisesti vaikuttavia 
muutoksia. Nykyisin käytetty termi ongelma-
jäte korvattaisiin EU-lainsäädännössä vakiin-
tuneella termillä vaarallinen jäte. Jätteen kä-
sittelyllä olisi nykyisestä jätelainsäädännöstä 
poikkeava merkitys. Ehdotuksen mukaan kä-
sittely olisi yhteistermi hyödyntämiselle ja 
laissa määriteltävälle loppukäsittelylle. Lop-
pukäsittely vastaisi nykyisen lainsäädännön 
käsitettä käsittely. Käsitteistön yhtenäistämi-
nen EU-lainsäädännön mukaisten ja kansain-
välisesti yleisessä käytössä olevan termino-
logian kanssa on tarpeen mahdollisista siir-
tymävaiheen sekaannuksista huolimatta. La-
kiin ehdotetaan lisättäviksi uusina määritel-
minä muun muassa yhdyskuntajätteen, seka-
laisen yhdyskuntajätteen sekä uudelleenkäy-
tön, uudelleenkäytön valmistelun ja jätteen 
kierrätyksen määritelmät. 

Lain 2 luvussa säädettäisiin jätteitä ja jäte-
huoltoa sääntelevistä yleisistä velvollisuuk-
sista ja periaatteista. Nämä ehdotetaan säily-
tettäväksi jokseenkin ennallaan. Velvolli-
suuksista säädettäisiin kuitenkin laissa ny-
kyistä täsmällisemmin, jotta lain säännökset 
muodostaisivat riittävän perussäännöksen 
valtioneuvoston asetuksella tietyistä jätela-
jeista tai jätteenkäsittelymenetelmistä tai 
muista vastaavista seikoista annettaville tar-
kemmille säännöksille. Vastaavasti nykyisen 
jätelain nojalla annetuista voimassaolevista 
asetuksista siirrettäisiin sääntelyä lakiin. 

Lain 3 lukuun sisältyisi säännökset viran-
omaisista. Viranomaisten tehtävät säilyisivät 
pääosin ennallaan. Kuntien viranomaistehtä-
vien selventämiseksi laissa ehdotetaan sää-
dettäväksi kunnan jätehuoltoviranomaisen 
tehtävistä sekä näiden tehtävien järjestämi-
sestä. Kuntien lakisääteisten jätehuollon jär-
jestämiseen liittyvien palvelutehtävien hoi-
tamista varten perustettujen yhtiöiden omis-
tajaohjauksen ja viranomaistyön tehostami-
seksi lakiin esitetään myös säännöstä, jonka 
mukaan näissä tapauksissa kunnan jätehuol-
toviranomaisena toimii yhteistoiminta-alueen 
kuntien yhteinen toimielin tai näiden perus-
tama kuntayhtymä. 

Luvussa 4 säädettäisiin jätehuollon järjes-
tämisen yleisestä vastuusta ja vastuun siirty-
misestä. Vastuisiin liittyviin pääperiaatteisiin 
ei ehdoteta olennaisia muutoksia nykyiseen 
lakiin verrattuna. Jätteen haltija olisi ensisi-
jaisesti velvollinen järjestämään jätehuollon. 
Vastuu olisi kokonaisvastuuta jätehuollosta 
ja siihen sisältyisi myös vastuu kustannuksis-
ta. Kunnan järjestämä jätehuolto ja tuottaja-
vastuu muodostaisivat poikkeuksen jätteen 
haltijan vastuun pääsäännöstä. 

Luvussa 5 säädettäisiin kunnan järjestä-
mästä jätehuollosta. Kunnan vastuuseen yh-
dyskuntajätehuollon järjestämisestä ehdote-
taan vähäisiä laajennuksia vastuunjaon sel-
keyden parantamiseksi ja jätehuollon toimi-
vuuden turvaamiseksi. Jätteen kuljetukset 
järjestettäisiin kuten nykyisin lähtökohtaises-
ti kunnan järjestämänä kuljetuksena, mutta 
kunnalla säilyisi edelleen mahdollisuus päät-
tää kuljetusten järjestämisestä siten, että ku-
kin kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kul-
jettajan kanssa. Kiinteistön haltijan järjestä-
mään jätteenkuljetukseen liittyvän kunnan 
päätöksenteon edellytyksistä kuitenkin sää-
dettäisiin nykyistä tarkemmin. Muutoinkin 
sääntelyä täsmennettäisiin syrjimättömän ja 
tasapuolisen palvelutarjonnan varmistami-
seksi. Samoin täsmennettäisiin jätteenkuljet-
tajien tiedonantovelvollisuuksia ja tehostet-
taisiin jätteenkuljetusten seurantaa ja valvon-
taa.  

Lukuun 5 lisättäisiin myös säännökset 
kunnan jätehuoltopalveluja koskevista laatu-
vaatimuksista. Lisäksi täsmennettäisiin sään-
telyä kunnan jätehuollon palvelutehtävien 
järjestämisestä, jätteenkuljetuspalvelujen 
hankinnasta sekä jätehuoltopalvelujen talou-
dellisesta kirjanpidosta. Muutoin säännökset 
vastaisivat pääosin nykyistä sääntelyä. 

Lukuun 6 koottaisiin tuottajavastuuta kos-
kevat säännökset. Säännösten jäsentely ja 
muotoilu poikkeaisivat nykyisestä. Tuottajien 
velvollisuudet säilyisivät kuitenkin pääosin 
nykyisenkaltaisina. Nykyisen lain mukaisesta 
pakkausten tuottajien osittaisesta tuottajavas-
tuusta luovuttaisiin. Pakkausjätteiden tuotta-
javastuuta koskisivat samat laintasoiset pe-
russäännökset kuin muitakin tuottajavastuun 
piirissä olevia jätteitä. Tuottajien ja tuotteen 
jakelijoiden välistä vastuunjakoa selkiytettäi-
siin käytöstä poistettujen sähkö- ja elektro-
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niikkalaitteiden ja ajoneuvon renkaiden jäte-
huollossa. Tuottajavastuun suhdetta muiden 
toimijoiden järjestämään jätehuoltoon ja tuot-
tajayhteisöjen asemaa täsmennettäisiin tuot-
tajavastuujärjestelmien toimivuuden varmis-
tamiseksi. 

Luvussa 7 säädettäisiin juomapakkausten 
valmisteverolaissa tarkoitettujen pantillisten 
juomapakkausten palautusjärjestelmään liit-
tyvistä vaatimuksista. Ehdotetut velvollisuu-
det säilyisivät periaatteiltaan nykyisenkaltai-
sina, mutta sääntelyä täsmennettäisiin selväs-
ti nykyisestä. Palautusjärjestelmään kuuluvat 
juomapakkaukset velvoitettaisiin merkitse-
mään siten, että merkinnästä ilmenevät pak-
kauksen kuuluminen panttijärjestelmään ja 
pantin määrä. Viranomainen voisi tietyissä 
tapauksissa myöntää merkintävelvollisuudes-
ta poikkeuksen. Jakelijan vastaanotto- ja pan-
tin palautusvelvollisuus sidottaisiin myyntiin 
nähden kohtuulliseen määrään samaan palau-
tusjärjestelmään kuuluvia juomia. 

Luvussa 8 säädettäisiin roskaantumisesta ja 
roskaantuneen alueen siivoamisesta. Velvol-
lisuudet säilyisivät pääosin ennallaan. Sään-
telyä kuitenkin selvennettäisiin ja sen ym-
märrettävyyttä parannettaisiin. 

Luvussa 9 säädettäisiin kunnan jätemak-
suista ja muista jätehuollon maksuista. Kun-
nan jätemaksuun liittyviin säännöksiin esite-
tään täsmennyksiä maksun perusteiden ja 
maksukäytäntöjen selkiyttämiseksi sekä 
maksua ja sen perusteita koskevan tiedotta-
misen parantamiseksi. Ehdotuksessa mahdol-
listettaisiin vakiintuneen käytännön mukai-
sesti erillisen perusmaksun periminen kunnan 
jätemaksun osana. Laissa määriteltäisiin 
myös vähimmäisvaatimukset kiinteistön hal-
tijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta perit-
tävän maksun perusteista. Lisäksi ehdotetaan 
säännöstä kuluttajansuojalainsäädännön mu-
kaisesta kuluttajan oikeudesta saada hinnan-
alennus jätehuoltopalvelussa tapahtuneesta 
virheestä. Säännöstä sovellettaisiin sekä jul-
kisoikeudellisiin että yksityisoikeudellisiin 
palveluihin. 

Lukuun 10 sisältyisi säännökset valtakun-
nallisesta ja alueellisesta jätesuunnitelmasta, 
kunnan jätehuoltomääräyksistä ja jäteneu-
vonnasta. Jätesuunnitteluun liittyviin nykyi-
sen lain mukaisiin velvollisuuksiin ei ehdote-
ta olennaisia muutoksia. Kunnan jätehuolto-

määräysten soveltamisalaa ehdotetaan rajoi-
tettavaksi nykyisestä niin, että eräitä poikke-
uksia lukuun ottamatta jätehuoltomääräyksiä 
voitaisiin antaa vain kunnan järjestämisvas-
tuulle säädetyistä jätteistä. Kunnan vastuu jä-
teneuvonnan antamisesta rajattaisiin vastaa-
vasti. 

Luvussa 11 säädettäisiin jätteen ammatti-
maisen kuljettajan ja kerääjän, jätteen välittä-
jän sekä tuottajavastuujärjestelmään kuulu-
van tuottajan, tuottajayhteisön ja juomapak-
kausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hy-
väksymisestä tai merkitsemisestä jätehuolto- 
tai tuottajarekisteriin. Nykyisiä säännöksiä 
ehdotetaan selkiytettäväksi menettelyn toi-
mivuuden ja yhtenäisyyden sekä toiminnan-
harjoittajan oikeusturvan parantamiseksi sa-
moin kuin toimintojen viranomaisvalvonnan 
tehostamiseksi. Jätteen kuljettajan ja välittä-
jän hyväksyminen jätehuoltorekisteriin muut-
tuisi nykyistä selvemmin ennakkoluvan kal-
taiseksi toiminnan hyväksymiseksi. Toisaalta 
jätteen ammattimaisen keräyksen hyväksy-
miseen liittyviä menettelyjä kevennettäisiin. 
Niiden osalta riittäisi pelkkä ilmoituksen te-
keminen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä 
varten. 

Luvussa 12 olisi jätteensiirtoasetusta täy-
dentävät säännökset jätteen kansainvälisten 
siirtojen valvonnasta. Nykyisen lain mukai-
seen sääntelyyn esitetään eräitä täsmennyksiä 
sen yhdenmukaistamiseksi EU:n lainsäädän-
nön kanssa. Jätteen hyödyntämisen edistämi-
seksi lakiin ehdotetaan uutta jätteensiirtoase-
tuksen mukaista menettelyä jätettä hyödyntä-
vien laitosten ennakkohyväksynnästä, jonka 
perusteella laitos voisi tuoda hyväksynnässä 
tarkoitettua jätettä toisesta maasta tavan-
omaista kevyemmän ilmoitusmenettelyn pe-
rusteella. 

Luvussa 13 säädettäisiin valvonnasta ja 
hallintopakosta. Luvussa ehdotetaan lukuisia 
säännöksiä viranomaisvalvonnan edellytys-
ten parantamiseksi ja valvonnan tehostami-
seksi, kuten laiminlyöntimaksun käyttöönot-
toa sekä kirjanpito-, tiedonanto- ja siirto-
asiakirjan käyttövelvollisuuden laajentamista 
ja täsmentämistä. Menettelyjä myös yhte-
näistettäisiin ympäristönsuojelulain vastaavi-
en menettelyjen kanssa. 
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Luvussa 14 olisi muutoksenhakua ja täy-
täntöönpanoa koskevat säännökset. Valitus-
oikeutta laajennettaisiin vastaamaan tarkem-
min ympäristönsuojelulain vastaavia sään-
nöksiä. Myös viranomaisten valitusoikeutta 
laajennettaisiin nykyisestä. 

Luvun 15 erinäisiin säännöksiin sisältyisi 
muun muassa säännökset jätteen käsittelylai-
toksen tai -paikan vastuuhenkilöstä, jätehuol-
lon eri rekistereistä sekä rangaistussäännök-
set. 

Luvussa 16 säädettäisiin lain voimaantulos-
ta ja siirtymäajoista. Laki tulisi voimaan 
vuoden kuluttua sen vahvistamisesta. Valtion 
jätehuoltotöitä koskeva nykyisen jätelain 
35 § sekä siihen liittyvät jäteasetuksen sään-
nökset jäisivät kuitenkin toistaiseksi voi-
maan. Asiaa koskevat säännökset on tarkoi-
tus uudistaa lähivuosina erikseen. Tuottaja-
vastuuta koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
yleisesti vuoden kuluttua lain voimaantulos-
ta, mutta pakkausjätteiden vastaanottovaati-
musta kuitenkin vasta kahden vuoden kulut-
tua lain voimaantulosta. Kunnan tulisi järjes-
tää vastuulleen kuuluvien yhdyskuntajättei-
den kuljetus ehdotetun lain mukaisesti viiden 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 

Ympäristönsuojelulakia ehdotetaan muutet-
tavaksi terminologialtaan ja viittauksiltaan 
yhtenäiseksi muutettavan jätelain kanssa. Jät-
teen käsittelytoimintojen luvanvaraisuutta 
koskeviin poikkeuksiin ehdotetaan tehtäväksi 
täsmennyksiä, joilla ei kuitenkaan olisi olen-
naista vaikutusta lupakäytäntöihin. Toimin-
nanharjoittajalta vaadittavaa vakuutta koske-
via säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi 
sääntelyn selkiyttämiseksi sekä vakuusjärjes-
telmän toimivuuden ja tasapuolisuuden pa-
rantamiseksi. Toiminnanharjoittajan vakava-
raisuuden arvioimisesta luovuttaisiin ja hy-
väksyttyjä vakuustyyppejä rajattaisiin ny-
kyistä tiukemmin. Lupamääräyksiä koske-
vaan säännökseen ehdotetaan lisäystä, jonka 
mukaan lupaviranomaisen tulisi lupamäärä-
yksiä antaessaan ottaa tarpeen mukaan huo-
mioon energian käytön tehokkuuden ohella 
myös materiaalien käytön tehokkuus. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös 
18 muuta lakia. Muutokset olisivat luonteel-
taan teknisiä ja koskisivat lähinnä viittaus-
säännösten ja eräiden termien yhdenmukais-
tamista ehdotetun jätelain kanssa. 

4  Esityksen vaikutukset  

Esityksen mukaan jätelainsäädännön kes-
keiset velvoitteet ja periaatteet säilyisivät 
pääosin ennallaan. Näin ollen esityksen välit-
tömät vaikutukset jäisivät vähäisiksi. Esityk-
sellä voi kuitenkin olla välillisiä vaikutuksia, 
jotka ovat seurausta ehdotetun uuden jätelain 
tai muutettavan ympäristönsuojelulain nojal-
la myöhemmin säädettävistä asetuksista. Nii-
den sisältöä ja vaikutuksia voidaan esitykses-
sä arvioida vain rajoitetusti. 
 
4.1 Vaikutusten arvioinnin toteuttami-

nen 

Esityksen vaikutuksia on arvioitu ympäris-
töministeriössä osana lainvalmistelua. Tär-
keimpiä tarkasteltuja sääntelyvaihtoehtoja ja 
niiden keskinäisen vertailun perusteita on 
kuvattu edellä alajaksossa 3.1. 

Vaikutusten arvioinnin pääaineistona ovat 
jätealan lainsäädännön kokonaisuudistusta 
valmistelleen työryhmän kokousaineistot, 
valmistelun aikana järjestetyt kuulemistilai-
suudet sekä työryhmän mietinnöstä saatu 
runsas lausuntopalaute. 

Arvioinnin tueksi on teetetty useita selvi-
tyksiä: Suomen ympäristökeskus arvioi eräi-
den jätteen synnyn ehkäisykeinojen, yhdys-
kuntajätehuollon vastuunjaon eri vaihtoehto-
jen ja pakkausjätehuollon eri tuottajavastuu-
mallien vaikutuksia (SYKE:n raportteja 
4/2010) sekä selvitti tuottajavastuujärjestel-
mien toimivuutta (YMra 15/2009). Valtion 
taloudellinen tutkimuskeskus arvioi kunnan 
järjestämisvastuulle kuuluvan jätteenkulje-
tuksen eri sopimusmallien yritysvaikutuksia 
(VATT 1/2010). Joensuun ylipisto selvitti 
yhdessä Turun yliopiston kanssa jätteen syn-
nyn ehkäisyn oikeudellisia ohjauskeinoja 
(YMra 24/2008). Teknillisen korkeakoulun 
Talousoikeuden yksikkö selvitti jätehuollon 
vakuusvaatimuksia ja niihin liittyvien ympä-
ristönsuojelulain säännösten kehittämisvaih-
toehtoja (YMra 1/2009). Pohjois-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus selvitti jätteen kuljetusten valvon-
nan tehostamiskeinoja ja kuljettajien jäte-
huoltorekisteriin ilmoittamista koskevan 
sääntelyn kehittämistä (YMra 5/2010). Fin-
nish Consulting Group Oy laati selvityksen 
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jätehuollon taloudellisesta merkityksestä ja 
kustannuksista (YMra 12/2010) sekä arvioi 
erilaajuisten vaihtoehtoisten keräysverkosto-
vaatimusten kustannusvaikutuksia pakkaus-
ten jätehuollossa. Aalto-yliopisto selvitti 
kierrätys- ja hyödyntämisasteiden määrittä-
mistä kuitu-, muovi-, lasi- ja metallipakkauk-
sille sekä keräyspaperille. Työryhmän sihtee-
ristö laati raportin jätelainsäädännön ja pe-
rustuslain suhteesta (YMra 14/2009). Selvi-
tykset ovat saatavissa tietoverkossa osoittees-
sa www.ymparisto.fi/jatelainuudistus. 
 
 
4.2 Taloudelliset vaikutukset 

4.2.1 Vaikutukset kotitalouksien taloudelli-
seen asemaan 

Esityksen kokonaisvaikutus kotitalouksien 
taloudelliseen asemaan olisi hyvin vähäinen. 

Kotitalous maksaa jätehuollosta suoraan 
kunnan tai yksityisen yrityksen tuottamana 
jätehuoltopalveluna taikka välillisesti tuotta-
javastuujärjestelmään kuuluvien tuotteiden 
hinnassa. Jätehuollon osuus kiinteistönhuol-
lon kokonaiskustannuksista on asumismuo-
dosta riippuen noin kolmesta viiteen prosent-
tia. Tuottajavastuujärjestelmään kuuluvan 
tuotteen hinnasta jätehuollon osuus on sa-
moin enimmillään muutamia prosentteja. 

Jätehuoltopalvelujen ja kulutustuotteiden 
hinnat voisivat vähäisessä määrin nousta esi-
tyksessä edellytettyjen toimien seurauksena. 
Kustannuksiin vaikuttaa ennen muuta jätteen 
lajittelun ja erilliskeräyksen lisääntyminen 
lähinnä Euroopan unionin lainsäädännössä 
asetettujen kierrätys- ja erilliskeräysvaati-
musten tiukentumisen johdosta. Ehdotuksen 
mukaan tuottajavastuujärjestelmiin kuuluvien 
käytöstä poistettujen tuotteiden alueellinen 
vastaanottoverkosto olisi järjestettävä siten, 
että tuotteen viimeinen haltija voisi vaivat-
tomasti ja koko maassa luovuttaa käytöstä 
poistetun tuotteen tuottajan järjestämään vas-
taanottoon. 

Tuottajien järjestämän vastaanottoverkos-
ton laajuudesta säädettäisiin tuoteryhmittäin 
ehdotetun lain nojalla annettavalla valtioneu-
voston asetuksella (49 §). Kuluttajamuovi-
pakkausten erillistä vastaanottoa ei järjestetä 
nykyään käytännössä juuri lainkaan. Jos ko-

ko maata koskeva vastaanottovaatimus sää-
dettäisiin koskemaan myös muovipakkauk-
sia, niiden vastaanotto- ja kuljetuskustannuk-
set nousisivat olennaisesti nykyisestä. Kotita-
louksien kannalta pakkausjätehuollon kus-
tannusten nousua voidaan kuitenkin pitää 
merkityksettömänä. Selvästi nykyistä laa-
jemmankin vastaanottoverkoston kustannus-
vaikutus yksittäisen pakkauksen hinnassa oli-
si pakkausmateriaalista riippuen noin 1―8 
senttiä (Finnish Consulting Group Oy:n ra-
portti 2010). 

Kunnan perimä jätemaksu määräytyy kun-
nalle jätehuollon järjestämisestä aiheutuneis-
ta kustannuksista. Tällöin merkitystä on 
muun ohella kunnan järjestämien jätteen ke-
räyspalvelujen laajuudella ja jätteen käsitte-
lytavalla. Esitykseen sisällytetty kunnan jäte-
huollon laatua koskeva vähimmäisvaatimus 
(34 §) lisäisi muun ohellaa jätteen erilliske-
räykseen liittyvien palvelujen järjestämistä 
nykyisestä, mikä nostaisi jätemaksuja jossain 
määrin. Kuljetuksesta aiheutuvat kustannuk-
set muodostavat lähes puolet kuntien järjes-
tämän jätehuollon kokonaiskustannuksista 
(YMra 12/2010). Kuljetuskustannusten suu-
ruuteen vaikuttaa muun ohella kunnan valit-
sema kuljetusjärjestelmä. Kotitaloudet yleen-
sä hyötyvät kunnan keskitetysti järjestämästä 
kuljetuksesta, koska kunnalla on yksittäistä 
kiinteistönhaltijaa vahvempi neuvotteluase-
ma kuljetusten kilpailuttamisessa. Siirtymi-
nen sopimusperusteisesta kuljetuksesta kun-
nan järjestämään ja kilpailuttamaan jätteen-
kuljetukseen on laskenut kuljetuksen kustan-
nuksia jopa 40 % (VATT 1/2010). 

Esityksellä ei olisi välittömiä vaikutuksia 
jätteen käsittelykustannuksiin, koska yksi-
tyiskohtaiset vaatimukset jätteen käsittelystä 
säädettäisiin asetuksilla, kuten jätteen poltos-
ta ja kaatopaikoista annettavilla asetuksilla. 
Eri jätteenkäsittelytapojen kustannuskehitys 
on lisäksi riippuvainen raaka-
ainemarkkinoiden kehityksestä sekä muusta 
lainsäädännöstä, kuten lannoitevalmisteita ja 
niin sanottuja eläinperäisiä sivutuotteita kos-
kevasta sääntelystä. Myös jätevero nostaa 
oleellisesti yhdyskuntajätteen kaatopaikkakä-
sittelyn kustannuksia ja jätemaksuja. 

Kuntien ja yritysten jätehuollosta perimien 
maksujen perusteita ehdotetaan täsmennettä-
väksi ja laskutuksen läpinäkyvyyttä parannet-
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tavaksi (9 luku). Esitykseen sisältyy myös 
säännös jätteen haltijan oikeudesta hinnan-
alennukseen tietyissä tilanteissa (86 §). Lu-
vun 9 maksuja koskevalla sääntelyllä voisi 
olla maksuja alentava vaikutus.  
 
4.2.2 Vaikutukset yrityksiin 

Esityksen arvioidaan lisäävän jossain mää-
rin yritysten hallinnollisia velvoitteita ja niis-
tä aiheutuvia kustannuksia. Esityksellä sel-
kiytettäisiin eri toimijoiden oikeuksia ja vel-
vollisuuksia sekä parannettaisiin tasapuolisen 
kilpailun edellytyksiä jätehuoltoalalla. Muu-
toin esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä 
suoria vaikutuksia yritysten liiketoiminnan 
edellytyksiin taikka niiden asemaan kotimai-
silla tai kansainvälisillä markkinoilla. Esitys 
ei vaikuttaisi oleellisesti mahdollisuuksiin 
kehittää innovaatioita jätehuoltoalalla. 
 
 
Vaikutukset yritystoiminnan hallinnollisiin 
kustannuksiin 
 

Kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetta-
jille ehdotetaan velvollisuutta antaa kunnalle 
tietoja kuljetuksen piirissä olevista kiinteis-
töistä ja niistä kuljetettavista jätteistä (39 §, 
44 §). Lain 6 luvussa (tuottajavastuu) tarkoi-
tettujen tuottajien kirjanpito- ja tiedonanto-
velvollisuudet (54 §) lisääntyisivät nykyises-
tä. Velvollisuus pitää kirjaa (118 §) jätteistä 
laajenisi koskemaan esimerkiksi suurehkoja 
myymälöitä, jotka eivät ole ympäristöluvan 
piirissä, mutta joissa syntyy yhteensä vähin-
tään 100 tonnia jätettä vuodessa. Velvolli-
suus pitää kirjaa niin sanotuista ominaisjäte-
määristä eli jätteen määrästä suhteessa toi-
minnan laajuuteen koskisi toimintaa, jossa 
syntyy yli 100 tonnia jätettä vuodessa (119 
§). Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuden 
piirissä olevia toimintoja koskisi myös vel-
vollisuus seurata ja tarkkailla järjestämäänsä 
jätehuoltoa ja tarvittaessa ryhtyä toimiin ha-
vaittujen puutteiden poistamiseksi (120 §). 
Velvollisuus olisi uusi, mutta käytännössä 
osa toiminnanharjoittajista on jo järjestänyt 
vastaavan seurannan ja tarkkailun vapaaeh-
toisesti esimerkiksi osana yrityksen ympäris-
töjärjestelmää. 

Nykyisen lain mukainen jätetiedostoon teh-
tävä ilmoitus muuttuisi jätehuoltorekisteriin 
hakemiseksi (94 §). Lisäksi siirtoasiakirjan 
laatimista koskeva velvollisuus laajenisi kos-
kemaan sako- ja umpikaivolietteen, hiekan- 
ja rasvanerotuskaivojen jätteiden, rakennus- 
ja purkujätteiden sekä pilaantuneiden maa-
ainesten siirtoja (121 §). 

Ehdotetut säännökset lisäisivät merkittäviä 
jätemääriä (yli 100 tonnia vuodessa) tuotta-
vien, jätteitä kuljettavien ja tuottajavastuu-
säännösten mukaan tuottajiksi määriteltyjen 
yritysten hallinnollisia velvollisuuksia nykyi-
seen verrattuna. Lisäyksen kustannusvaiku-
tuksista ei ole tehty systemaattista arviota. 
Jätteen kuljettajien tiedonantovelvollisuus ja 
eräiden jätteiden tuottajien kirjanpitovelvolli-
suus olisivat kokonaan uusia velvoitteita ny-
kyiseen lakiin verrattuna. Jätekirjanpitoa 
koskevien velvoitteiden täsmentämisellä ja 
laajentamisella kannustettaisiin toiminnan 
materiaalitehokkuuden parantamiseen, mistä 
saattaisi pidemmällä aikavälillä aiheutua yri-
tyksille kustannussäästöjä. 

Ehdotettu ympäristönsuojelulain muutos 
(43 a―43 c §) tiukentaisi vakuuksia koske-
vaa sääntelyä. Hyväksyttävät vakuuslajit vä-
henisivät nykyisestä ja vakuuden voisi vast-
edes antaa vain ammattimainen rahoituslai-
tos. Muutos vastaisi osin viime aikoina kiris-
tynyttä hallinto- ja oikeuskäytäntöä. Laista 
poistuisi nykyiseen lakiin sisältyvä mahdolli-
suus, jonka mukaan muuta toimintaa kuin 
kaatopaikkaa tai ongelmajätteen käsittelyä 
koskevan luvan myöntämisen yhteydessä va-
kuus voidaan jättää määräämättä, jos toimin-
nanharjoittaja arvioidaan vakavaraiseksi. Sen 
sijaan vakuus voitaisiin kaatopaikkaa lukuun 
ottamatta jättää kokonaan määräämättä pie-
nimuotoiselta toiminnalta. 

Esityksen seurauksena useat toiminnanhar-
joittajat joutuisivat asettamaan vakuuden tai 
uusimaan vakuuslajin ehdotettujen säännös-
ten vaatimuksia vastaavaksi. Uuden vakuu-
den asettaminen tai vakuuslajin muuttaminen 
koskisi arviolta muutamia kymmeniä sellai-
sia luvanvaraisia toimintoja, joiden ympäris-
töluvan myöntää aluehallintovirasto. Tällöin 
esimerkiksi samaan konserniin kuuluvan yri-
tyksen antama takaus (konsernitakaus), joka 
on toiminnanharjoittajalle käytännössä il-
mainen, jouduttaisiin korvaamaan rahoitus-
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laitoksen antamalla takauksella tai pantatulla 
talletuksella. Jos vakuutena käytetään pantat-
tua talletusta, vakuuteen sidotaan mahdolli-
sesti kymmeniksi vuosiksi sellaista varalli-
suutta, joka muutoin olisi käytettävissä liike-
toimintaan. Joissain yksittäistapauksissa va-
kuuden asettaminen tai vakuuslajin muutta-
minen voisi nostaa toiminnanharjoittajan 
ympäristölupaan liittyviä kustannuksia mer-
kittävästi. Teollisuusalueen kaatopaikan jäl-
kihoitoon liittyvän vakuuden suuruus voi olla 
satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja 
(YMra 1/2009). Myös osa kuntien lupaviran-
omaisten toimivallan piirissä olevista toimin-
noista joutuisi uusimaan vakuuden lajin, mut-
ta toisaalta osa vapautuisi vakuusvaatimuk-
sesta kokonaan toiminnan pienimuotoisuu-
den johdosta. Pidemmällä aikavälillä tarkas-
teltuna tiukennetun vakuussääntelyn talou-
dellinen kokonaismerkitys yrityksille ei olisi 
kovin merkittävä. Vakuus ei olisi yrityksen 
toiminnan kannalta uusi menoerä, koska va-
kuudella katettavat kustannukset toteutuvat 
joka tapauksessa kun toiminta loppuu ja tä-
hän liittyvät jätehuoltotoimet joudutaan suo-
rittamaan. Esitys lisäisi vakuussääntelyn en-
nakoitavuutta, millä voisi pidemmällä aika-
välillä olla hallinnollisia kustannuksia vähen-
tävä merkitys. 

Juomapakkausten palautusjärjestelmään 
kuuluvien pakkausten merkintävelvollisuus 
(70 §) lisäisi niiden juomapakkausten valmis-
tajien tai tuottajien kustannuksia, jotka eivät 
ole vielä tehneet pakkauksiinsa vastaavia 
merkintöjä. Valtaosa palautusjärjestelmiin 
kuuluvista juomapakkauksista on kuitenkin 
jo merkitty vapaaehtoisesti, joten kokonai-
suutena ehdotetun merkintävelvollisuuden 
kustannusvaikutus olisi vähäinen. Lähinnä 
Joidenkin ulkomailta maahantuotavien juo-
mapakkausten merkintä jouduttaisiin teke-
mään Suomessa jälkikäteen ennen tuotteen 
markkinoille saattamista, jolloin merkitsemi-
sestä aiheutuneet kustannukset olisivat hie-
man suuremmat kuin kotimaassa valmiste-
tuilla juomapakkauksilla. Pirkanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella oli-
si toimivalta eräissä tapauksissa myöntää 
poikkeus merkintöjen tekemisestä. 

Merkintävelvollisuuden ohella juomapak-
kausten palautusjärjestelmien jäsenten luette-
lointia ja tiedonantovelvollisuutta koskevan 

sääntelyn täsmentäminen (69 §) lisäisi jos-
sain määrin palautusjärjestelmän ylläpitäjien 
hallinnollisia velvoitteita nykyisestä. 

Ehdotetussa laissa on uudesta jätedirektii-
vistä johtuen ehdotettu lukuisia muutoksia jä-
tehuollon peruskäsitteistöön. Esimerkiksi ny-
kyisessä jätelaissa "käsittelyllä" tarkoitetaan 
jätteen lopulliseen sijoittamiseen tähtäävää 
toimintaa. Uudessa laissa vastaava merkitys 
olisi jätteen "loppukäsittelyllä", kun taas "kä-
sittely" viittaisi sekä jätteen "loppukäsitte-
lyyn" että "hyödyntämiseen". Lisäksi "on-
gelmajätteen" käsite korvattaisiin "vaaralli-
sella jätteellä". Eri jätelajeja koskevia määri-
telmiä ehdotetaan myös lisää. Yritykset jou-
tuisivat tekemään vastaavat muutokset tieto-
järjestelmiin, tuotteita ja jätteitä koskeviin 
merkintöihin sekä toimintaa koskevaan vies-
tintään. 
 
 
Vaikutukset yritysten liiketoiminnan edelly-
tyksiin 
 

Esitystä voidaan arvioida yhtäältä jätehuol-
toalalla toimivien ja toisaalta muiden yritys-
ten liiketoimintaedellytysten kehittymisen 
kannalta. Jätehuoltoon liittyvien alojen yh-
teinen liikevaihto oli vuonna 2007 noin 1 750 
miljoonaa euroa, mikä on noin 7 prosenttia 
rakentamistoimialan liikevaihdosta (YMra 
12/2010). Jätehuoltoalalla toimivien yritysten 
liiketoimintaedellytykset ovat keskeisesti 
riippuvaisia jätehuollon palvelumarkkinoiden 
kokonaisliikevaihdon kehityksestä. Muiden 
kuin jätehuoltoalalla toimivien yritysten kan-
nalta tärkeintä on riittävän laadukkaiden ja 
hinnaltaan kohtuullisten jätehuoltopalvelui-
den turvaaminen (SYKE 4/2010). 

Esityksessä säilytettäisiin pääosin nykyinen 
yhdyskuntajätehuollon järjestämistä koskeva 
vastuunjako jätteen haltijan, kunnan ja tuotta-
jien välillä. Jos kunta tai tuottaja olisi lain 
mukaan vastuussa jätehuollon järjestämises-
tä, jätehuoltoalan yritys ei voisi tarjota palve-
lujaan suoraan jätteen haltijalle. Yhdyskunta-
jätehuolto muodostaa kuitenkin vain osan jä-
tehuollon palvelumarkkinoista. Kotitalouksi-
en ja palvelujen yhdyskuntajätehuollon kus-
tannusten on arvioitu olevan noin 36 prosent-
tia koko jätehuollon kustannuksista (YMra 
12/2010). Lisäksi on huomattava, että jäte-
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huollon järjestämisvastuun kohdentaminen 
kunnalle tai tuottajalle ei estä yksityisiä jä-
tealan yrityksiä kehittämästä liiketoimintaan-
sa ja tarjoamasta palvelujaan kunnan tai tuot-
tajayhteisöjen käyttöön. Kunnat ovat pitkään 
hoitaneet merkittävän osan jätehuoltovelvoit-
teistaan hankkimalla palveluita yksityisiltä 
yrityksiltä. Ei ole todennäköistä, että esitys 
vaikuttaisi kuntien käytäntöihin yksityisen 
liiketoiminnan mahdollisuuksia vähentävästi. 
Päinvastoin voidaan olettaa, että vaatimukset 
entistä laadukkaimmista jätehuoltopalveluista 
loisivat yksityisille jätealan yrityksille entistä 
enemmän mahdollisuuksia tarjota palvelu-
jaan kunnille. 

Kunnalla olisi toissijainen velvollisuus jär-
jestää jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tä-
tä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi 
pyytää ja jäte soveltuu kunnan järjestelmään 
(33 §). Jätteitä tuottavien yritysten näkökul-
masta ehdotettu säännös turvaisi – kunnan jä-
tehuoltokapasiteetin puitteissa – jätehuolto-
palveluiden saatavuuden ennustettavuutta. 
Kunnat ovat yhtiöittensä kautta käytännössä 
hoitaneet myös yritysten jätehuoltoa, koska 
yksityisiltä palvelumarkkinoilta ei välttämät-
tä aina saa palveluja. Nykyisessä jätelaissa 
yritysten jätehuoltoa ei kuitenkaan ole selke-
ästi määritelty kunnan (julkisoikeudelliseksi) 
velvollisuudeksi, vaan se on nähty markki-
naehtoisena toimintana, jossa kunta tai sen 
omistama yhtiö kilpailee yksityisten yritysten 
kanssa samoilla markkinoilla. Tulkinta on 
saattanut kuntien jäteyhtiöiden hankintalain-
säädännön mukaisen sidosyksikköaseman 
kyseenalaiseksi. Esityksessä lähdetään siitä, 
että ehdotuksen mukaisten edellytysten täyt-
tyessä (33 §) kunnat voisivat hoitaa toissijais-
ta jätehuollon järjestämisvelvollisuuttaan 
myös jäteyhtiöittensä kautta ilman pelkoa sii-
tä, että tämä toiminta vaarantaisi jäteyhtiöi-
den hankintalain mukaisen sidosyksikköase-
man. Kunta tai kuntien omistama yhtiö ei 
kilpaile yksityisten jätehuoltoyritysten kanssa 
hoitaessaan 33 §.n mukaista velvollisuutta. 

Esitykseen sisältyy varsinaisen jätehuolto-
vastuuta koskevan sääntelyn ohella muitakin 
säännösehdotuksia, joilla pyritään lisäämään 
kilpailuneutraliteettia ja toiminnan ennakoi-
tavuutta jätehuoltoalalla. Laissa määriteltäi-
siin, mitä jätehuollon tehtäviä kunnat voivat 
omistamilleen yhtiöille siirtää (43 §). Lisäksi 

kunnilla ja niiden omistamilla yhtiöillä olisi 
velvollisuus erotella kirjanpidossaan ehdo-
tuksen 32 §:n ja 33 §:n mukainen kunnan 
julkisoikeudellisen velvollisuuden piiriin 
kuuluva jätehuolto siitä palvelutoiminnasta, 
jota kunta harjoittaa omasta tahdostaan 
markkinaehtoisesti (44 §). 

Kunnan jätteenkuljetusjärjestelmän valinta 
vaikuttaa niiden yritysten asemaan, joille 
kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetus 
on merkittävä liiketoiminnan osa. Ehdotuk-
sessa on säilytetty kunnan mahdollisuus vali-
ta kahden jätteenkuljetusjärjestelmän välillä, 
mutta kiinteistön haltijan järjestämään kulje-
tukseen voitaisiin siirtyä vain tiettyjen laissa 
säädettyjen edellytysten täyttyessä. Muun 
ohella saadun lausuntopalautteen perusteella 
näyttäisi siltä, että säädettäviksi ehdotetut 
edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle 
kuljetukselle eivät ainakaan nykytilanteessa 
täyttyisi kaikissa kunnissa, joissa nykyisin on 
käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetus. 
Tällaisissa tapauksissa kunnassa olisi siirryt-
tävä kunnan järjestämään jätteenkuljetuk-
seen. VATT:n selvityksen mukaan siirtymi-
nen kunnan järjestämään kuljetukseen lisäisi 
kuljetusyritysten välistä kilpailua ja mahdol-
lisesti vähentäisi alalla toimivien yritysten 
määrää. Kunnan kilpailutuksen ei ole arvioitu 
suosivan suuria yrityksiä pienten kustannuk-
sella eikä myöskään johtavan saalistushin-
noitteluun (VATT 1/2010). 

Jätehuollon laillisuusvalvonnan tehostumi-
sen ja ympäristöluvan yhteydessä asetettavaa 
vakuutta koskevien käytäntöjen yhtenäisty-
misen voidaan arvioida parantavan yritysten 
välisen tasapuolisen kilpailun edellytyksiä jä-
tealalla. 
 
 
Vaikutukset mahdollisuuksiin kehittää inno-
vaatioita jätealalla 
 

Esityksen ei arvioida merkittävästi vaikut-
tavan mahdollisuuksiin kehittää innovaatioita 
jätehuoltoalalla. Sääntely-ympäristö vaikut-
taa yhtenä tekijänä innovaatioiden syntyyn. 
Muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muas-
sa saatavilla oleva rahoitus (julkinen ja yksi-
tyinen) ja toimijoiden välinen verkostoitumi-
nen. Yleisesti ottaen innovaatioiden syntymi-
seen ja teknologian kehittymiseen vaikutta-
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neiden tekijöiden jälkikäteinenkin selvittä-
minen on osoittautunut vaikeaksi. (SYKE 
4/2010). 

Viime vuosina hallinto-oikeuksissa ja 
markkinaoikeudessa on ollut vireillä useita 
jätehuollon järjestämiseen liittyviä, kuntien 
ja yksityisten jätehuoltoyritysten välisiä riita-
tapauksia. Voidaan olettaa, että vastak-
kainasettelu vaikeuttaa julkisten ja yksityis-
ten toimijoiden välistä yhteistyötä ja siten 
myös innovaatioiden kehittämistä jätehuol-
lossa. Vaikka lainsäädännöllä ei voida suo-
raan vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka hy-
vin jätehuollon eri toimijat verkostoituvat ja 
tekevät yhteistyötä keskenään, ehdotetun jä-
telain arvioidaan lisäävän sääntelyn ennakoi-
tavuutta. 

Jätehuoltoalalla keskeisin innovaatioihin 
vaikuttava lainsäädännöllinen tekijä on jäte-
huollon laatutasoa koskevan sääntelyn tiuk-
kuus (SYKE 4/2010). Ehdotetun uuden jäte-
lain nojalla saatettaisiin tulevaisuudessa voi-
maan muun ohella jätteen käsittelyä koskevia 
terveyden- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia 
sekä jätehuollon etusijajärjestystä toimeen-
panevia määrällisiä kierrätys- ja hyödyntä-
mistavoitteita tai -velvoitteita. Esityksellä 
olisi tältä osin välillinen innovaatioita edistä-
vä vaikutus, joka toteutuisi pidemmällä aika-
välillä lähinnä asetuksilla toimeenpantavien 
EU-lähtöisten vaatimusten seurauksena. 

Myös jätehuollon järjestämisvastuuta kos-
kevien säännösten selkeys edistää innovaati-
oita. Selkeä vastuunjako luo ennakoitavuutta, 
millä on eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
edistävä merkitys (SYKE 4/2010). Esitykses-
sä jätehuoltovastuun jakautumista koskevaa 
sääntelyä pyrittäisin selkeyttämään nykyises-
tä muuttamalla kunnan vastuulle kuuluvan 
yhdyskuntajätteen määritysperusteita (32 §) 
ja säätämällä kunnan toissijaisesta jätehuol-
lon järjestämisvelvollisuudesta (33 §) sekä 
täsmentämällä jätteen kuljettajien oikeuksia 
ja velvollisuuksia (36 §). Tuottajavastuujär-
jestelmässä vastuu pakkausten jätehuollon 
järjestämisestä kohdennettaisiin yksinomaan 
tuottajille (46 §). Muita jätehuollon toimijoita 
kiellettäisiin vaikeuttamasta tuottajan järjes-
tämää jätehuoltoa (47 §). Lisäksi tuottajat 
velvoitettaisiin nimenomaisella säännöksellä 
järjestämään käytöstä poistettujen tuotteiden 

kuljetus jakelijan järjestämästä vastaanotosta 
käsittelyyn (49 § 3 momentti). 

Ehdotetut muutokset täsmentäisivät jäte-
huollon eri toimijoiden oikeuksia ja velvolli-
suuksia verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön. 
Etenkin pakkausjätehuoltoa koskeva muutos 
selkeyttäisi sääntelyä, koska vastuu jätehuol-
lon järjestämisestä olisi nykyisen jaetun vas-
tuun sijaan yksin pakkauksen tuottajalla. Ko-
konaisuutena tarkasteltuna yhdyskuntajäte-
huollon järjestämisvastuu olisi kuitenkin 
edelleen jaettu jätteen haltijan, kunnan ja 
tuottajan välillä. Tästä johtuen vastuunjakoon 
liittyvät tulkintaongelmat eivät poistuisi ko-
konaan, vaikka vastuunjaon perusteet täs-
mentyisivät. Lisäksi kunta voisi edelleen va-
lita kahden kuljetusjärjestelmän välillä, millä 
olisi vastuunjaon selkeyttä ja ennakoitavuutta 
heikentävä merkitys. 
 
4.2.3 Vaikutukset julkiseen talouteen 

Esityksellä ei olisi merkittäviä vaikutuksia 
valtion talouteen. Esitys säilyttäisi kuntien jä-
tehuollon järjestämistehtävät pääosin ennal-
laan. 

Yksityisten terveys- ja sosiaalipalvelujen 
sekä koulutustoiminnan yhdyskuntajätteen 
jätehuollon järjestäminen siirtyisi kunnan 
vastuulle (32 §). Lisäksi kunnille säädettäi-
siin velvollisuus toissijaisesti järjestää jäte-
huolto eräissä tapauksissa (33 §). Pakkausten 
jätehuollon siirtyminen kokonaan tuottajan 
vastuulle puolestaan vähentäisi kunnan vel-
vollisuuksia tältä osin. Kunnat ovat käytän-
nössä järjestäneet asumisessa syntyvän pak-
kausjätteen jätehuollon. Kunnat kattaisivat 
jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kus-
tannukset jätteen haltijoilta perimillään mak-
suilla. 

Esitys lisäisi jonkin verran kunnan jäte-
huollon viranomaistehtäviä. Kunta voisi ter-
veys- ja sosiaalipalvelujen tuottajien sekä 
julkisoikeudellisten yhteisöjen hakemuksesta 
päättää tiettyjen edellytysten täyttyessä, että 
kunnan vastuun piirissä olevaa jätettä ei tar-
vitse luovuttaa kunnan järjestämään jätehuol-
toon (42 §). Kunnalle aiheutuisi lisätehtäviä 
myös kiinteistön haltijan järjestämän jätteen 
kuljetusta koskevien tietojen vastaanottami-
sesta (39 §) sekä kyseiset tiedot sisältävän 
rekisterin ylläpitämisestä (143 §). Jätteen 
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ammattimaisesta keräyksestä olisi lakiehdo-
tuksen mukaan tehtävä ilmoitus kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle. Kunnan olisi 
ilmoitettava rekisteriin merkitsemisestä il-
moituksen tekijälle. Rekisteriä ylläpitää elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kunta 
voisi periä hakemusten ja ilmoitusten käsitte-
lystä aiheutuvat kulut ehdotetun 144 §:n 2 
momentin perusteella. 
 
4.3 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Kunnan ja valtion viranomaisten välinen 
tehtävä- ja toimivaltajako säilyisi esityksen 
mukaan ennallaan. Kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen toimivalta valvontavi-
ranomaisena olisi nykyisen jätelain tapaan 
osittain päällekkäinen. Tästä seuraavan val-
vontavastuun epävarmuuden on jossain mää-
rin todettu vaikeuttavan viranomaisten toi-
mintaa. Selkeän rajan vetäminen kunnan ja 
valtion viranomaisen toimivallan välille lain-
säädännössä on kuitenkin vaikeaa. Myöskään 
valtion viranomaisten keskinäisessä toimival-
tajaossa ei tapahtuisi muutoksia. Hallinto-
oikeuksissa käsiteltävät jätehuoltoa koskevat 
valitusasiat ohjattaisiin edelleen alueellisesti 
toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen. 

Esitys sisältää viranomaisten tehtäviä li-
sääviä ehdotuksia, joilla tähdätään jätehuol-
lon laillisuusvalvonnan tehostamiseen. Uudet 
tehtävät lisäisivät entisestään hallinnon tuot-
tavuusohjelmista johtuvaa eri tehtävien prio-
risointitarvetta elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksissa.  

Voimassaolevan jätelain mukainen jätetie-
dostoon ilmoittaminen korvattaisiin hake-
muksella jätehuoltorekisteriin (94 §). Menet-
telyn piirissä olevien toimijoiden määrä ei 
muuttuisi oleellisesti, mutta hakemusten kä-
sittely olisi entistä selkeämmin hyväksymis-
menettelyä. Esitys lisäisi jossain määrin ha-
kemuksia käsittelevien elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten työmäärää. Tuottaja-
rekisteriin hyväksymistä koskevan päätökset 
olisi uusittava siirtymäajan kuluessa, mikä li-
säisi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen tehtäviä. 

Esityksen mukainen uusi ennakkohyväk-
syntämenettely jätteen kansainvälisten siirto-

jen yhteydessä (114 §) lisäisi aluksi valvova-
na viranomaisena toimivan Suomen ympäris-
tökeskuksen tehtäviä. Jätteen hyödyntämis-
laitos tulisi ennakkohyväksynnän perusteella 
nopeutetun ja yksinkertaistetun ilmoitusme-
nettelyn piiriin, mikä vähentäisi yksittäisiin 
jätesiirtoihin liittyviä tehtäviä pidemmällä ai-
kavälillä. 

Jätteenkuljetusten valvontaan liittyvät kun-
tien viranomaistehtävät lisääntyisivät. Uudet 
tehtävät liittyisivät jätteen kuljettajien val-
vontaa varten toimittamien tietojen käsitte-
lyyn ja tiedot sisältävän rekisterin (143 §) yl-
läpitämiseen. Valtaosassa kuntia – varsinkin 
niissä, joissa kunnat järjestävät jätteenkulje-
tuksen − on jo käytössä vastaava rekisteri. 
Ehdotettu sääntely parantaisi kunnan viran-
omaisten mahdollisuuksia valvontaan. 

Kunnille aiheutuisi jonkin verran lisätehtä-
viä myös niiden hakemusten käsittelystä, 
joilla terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottajat 
sekä julkisoikeudelliset yhteisöt voisivat ha-
kea mahdollisuutta järjestää jätehuoltonsa it-
se. Hakemusten määrää on vaikea arvioida, 
mutta kuntakohtaiset tai alueelliset erot voi-
vat olla merkittäviä. Poikkeusten hakemiseen 
vaikuttaisivat yhtäältä yksityisten palvelu-
markkinoiden tarjonta sekä toisaalta kuntien 
tai niiden puolesta jätehuoltoa hoitavien yh-
tiöiden mahdollisuudet tarjota jätteen haltijan 
tarpeet tyydyttäviä jätehuoltopalveluja. 

Myös jätteen keräystä koskevien ilmoitus-
ten vastaanottaminen (100 §) olisi kunnalle 
uusi tehtävä. Toisaalta ilmoitusten kautta saa-
tu tieto jätteen keräyspaikkojen sijainnista, 
niiden ylläpitäjistä ja kerättävistä jätteistä 
helpottaisi kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen valvontatehtävän hoitamista. Lisäksi 
keräystä koskeva ilmoitus korvaisi eräissä 
tapauksissa ympäristöluvan ja vähentäisi tältä 
osin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
työtä. 

Nykyisen jätelain mukainen kunnan velvol-
lisuus järjestää jäteneuvontaa rajattaisiin 
koskemaan kunnan vastuulla olevaa yhdys-
kuntajätettä (93 §). Muutos tarkoittaisi lähin-
nä nykyisen käytännön kirjaamista lakiin. 
Myös kunnan jätehuoltomääräyksiä koskeva 
toimivalta kaventuisi nykyisestä (91 §), mikä 
voi vähentää kunnan jätehuoltomääräysten 
antamiseen liittyviä tehtäviä jossain määrin. 
Toisaalta on mahdollista, että kunnallisen oh-
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jauksen tarve vastaavasti lisääntyisi niillä 
aloilla, joihin kuntien toimivalta edelleen 
ulottuisi. 

Esitykseen sisältyvä laiminlyöntimaksua 
koskeva sääntely (131―133 §) loisi valvon-
taviranomaisille uuden, normaalia hallinto-
pakkoa ja rikosoikeudellista seuraamusjärjes-
telmää nopeamman työvälineen. Laiminlyön-
timaksun määräämismahdollisuus parantaisi 
oleellisesti nykyisestä etenkin tuottajavastuu-
järjestelmien valvonnasta vastaavan Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen mahdollisuuksia puuttua niin sanot-
tuun vapaamatkustukseen, jossa tuottaja lai-
minlyö hakemuksen tuottajarekisteriin ja 
pyrkii näin välttämään tuottajavastuuseen si-
sältyvät keskeiset velvollisuudet. 

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yl-
läpitäjän velvollisuus ylläpitää julkisesti saa-
tavilla olevaa luetteloa jäsenistään sekä muun 
ohella siitä, minkä juomapakkausten osalta 
jäsen on järjestelmään liittynyt, helpottaisi 
tuottajavastuujärjestelmää valvovan viran-
omaisen toimintaa. Lisäksi säännökset hel-
pottaisivat juomapakkausten verotuksen toi-
mittamista ja valvontaa Tullihallituksessa. 

Ympäristönsuojelulakiin ehdotetut uudet 
vakuutta koskevat säännökset (43 a―43 c §) 
helpottaisivat vakuuden hyväksyttävyyden 
arviointia ja vähentäisivät viranomaisten tar-
vetta seurata vakuuden realisoitavuutta. Toi-
minnanharjoittajan vakavaraisuuden arviointi 
poistuisi kokonaan. Tarvittaessa vakuuden 
suuruuden määräytymisestä säädettäisiin val-
tioneuvoston asetuksella. Toiminnanharjoit-
tajien vakuuksien uusiminen ehdotettujen 
säännösten mukaisiksi lisäisi aluksi ympäris-
tölupaviranomaisten työtä. Pidemmällä aika-
välillä ehdotettu sääntely kuitenkin helpottai-
si lupaharkintaa ja vähentäisi siihen käytettä-
vää työmäärää. Lupamääräysten tarkistami-
nen ehdotettujen jätehuollon seurantaa ja 
tarkkailua koskevien säännösten mukaisiksi 
(jätelain 120 §, ympäristönsuojelulain 46 §) 
lisäisi aluksi jonkin verran lupaviranomaisen 
työtä.  

Kunnan jätehuollon palvelutehtävien siir-
tämistä koskeva säännös (43 §) edellyttäisi 
joidenkin kuntien omistamien jäteyhtiöiden 
toiminnan uudelleen määrittämistä. Esityk-
seen sisältyvä kuntien velvollisuus perustaa 
yhteinen toimielin viranomaistehtäviä varten 

silloin, kun operatiiviset tehtävät on siirretty 
yhteisen yhtiön tehtäväksi (23 §), lisäisi 
aluksi kuntien tehtäviä. Pitkällä aikavälillä 
yhteinen toimielin kuitenkin tehostaisi kunti-
en päätöksentekoa jätehuollossa. Kiinteistön 
haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koske-
van päätöksen valmistelu ja seuranta lisäisi 
kunnan tehtäviä niissä kunnissa, joissa vas-
taava nykyisen lain mukainen kuljetusjärjes-
telmä on käytössä. 
 
4.4 Ympäristövaikutukset 

Ehdotetun jätelain tavoitteena olisi ehkäistä 
jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja 
haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vä-
hentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edis-
tää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmis-
taa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantu-
mista.  

Syntyvän jätteen määrä on pitkälti riippu-
vainen kansantalouden yleisestä kehityksestä 
sekä muusta kuin jätealan lainsäädännöstä ja 
ohjauksesta. Jätelainsäädännöllä ei voida 
oleellisesti vaikuttaa jätteen määrään, vaikka 
elinkaariajattelun voimistumisen myötä jä-
tesääntely ulottuu enenevässä myös tuottei-
siin ja tuotantoon. Oikeusjärjestyksen yleisis-
tä periaatteista kuten elinkeinovapaudesta 
kuitenkin seuraa, että lainsäädännöllä ei voi-
da asettaa tuotannolle tai tuotteiden markki-
noille saattamiselle määrällisiä rajoituksia. 
Näin ollen esityksen vaikutukset jätteen mää-
rään olisivat korkeintaan epäsuoria. Ehdote-
tulla lailla ohjattaisiinkin lähinnä jo synty-
neiden jätteiden käsittelyä ja muuta jätehuol-
toa. 

Esitykseen sisältyy uusi velvollisuus, jonka 
mukaan suurehkoja määriä jätettä tuottavien 
toiminnanharjoittajien olisi pidettävä kirjaa 
niin sanotuista ominaisjätemääristä, kuten 
tuotettua palvelua tai tuotetta kohti syntyväs-
tä jätteen määrästä (119 §). Ehdotetun sään-
nöksen tarkoituksena olisi lisätä toiminnan-
harjoittajien ja viranomaisten tietoisuutta tuo-
tantoprosessien materiaalivirroista. Tällöin 
voitaisiin entistä paremmin tunnistaa tuotan-
toprosessien materiaalitehokkuutta lisääviä 
keinoja ja muun ohella ympäristöluvassa tar-
kastella tuotantoprosessin materiaalitehok-
kuutta. Materiaalitehokkuutta lisäävien toi-
menpiteiden on todettu vähentävän yrityksen 
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kustannuksia (SYKE 4/2010). Ominaisjäte-
määrien kirjanpitovelvollisuuden vaikutus 
jätteen määrään tai haitallisuuteen ilmenisi 
vasta pidemmällä aikavälillä. 

Esityksen mukaiset toimet vähentäisivät 
osaltaan luonnonvarojen käyttöä, vaikka 
myös tämä riippuu ensisijaisesti yleisestä ta-
louskehityksestä ja etenkin raaka-aineiden 
maailmanmarkkinoista. Jätelainsäädäntö vai-
kuttaa jätepohjaisten materiaalien markkina-
asemaan monin tavoin. Jätelain nojalla annet-
tavissa asetuksissa voitaisiin säätää vähitellen 
kiristyviä velvoitteita tai tavoitteita jätteen 
kierrätykselle ja muulle hyödyntämiselle. 
Ehdotettu jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskeva menettely mahdollistaisi hyödyntä-
miseen suunnattujen jätemateriaalien poista-
misen jätesääntelyn soveltamisen piiristä ja 
siten kyseisiin materiaaleihin kohdistuvan 
sääntelytaakan keventämisen. Jätteen kierrä-
tys säästäisi neitseellisiä luonnonvaroja kuten 
maa-aineksia ja metalleja. Kierrätys vähen-
täisi myös luonnonvarojen oton ja niiden ja-
lostuksen aikaisia haitallisia ympäristövaiku-
tuksia. Kierrätysmateriaalien jalostus raaka-
aineeksi kuluttaa yleensä merkittävästi vä-
hemmän energiaa neitseellisen raaka-aineen 
jalostamiseen verrattuna. Kierrätys vähentäisi 
samalla jätteen jätehuollosta muutoin aiheu-
tuvia päästöjä. 

Esitys ei sellaisenaan aiheuttaisi merkittä-
viä muutoksia tuotteiden sääntelyyn, koska jo 
nykyinen jätesääntely kattaa periaatteessa 
tuotteen koko elinkaaren valmistuksesta jäte-
huoltoon. Tuotteiden valmistukseen ja mark-
kinoille saattamiseen liittyvät velvollisuudet 
ja kiellot lisääntyvät lähivuosina edelleen lä-
hinnä EU-sääntelyn kehityksen myötä edel-
leen lisääntymään. Esimerkiksi EU:n direk-
tiiviin perustuva tuotteiden ekologisesta 
suunnittelusta annettu laki asettaa energian 
käyttöön liittyville tuotteille entistä tiukem-
pia vaatimuksia. Jos tuote ei täytä sille asetet-
tuja vaatimuksia, sitä ei saa tuoda EU:n 
markkinoille. Toistaiseksi ekologisen suun-
nittelun vaatimuksissa painottuu energiate-
hokkuus, mutta tavoitteena on myös vähentää 
luonnonvarojen kulutusta ja haitallisia ympä-
ristövaikutuksia. 

Sääntelyn vaikutuksia tuotteiden valmistus-
tapaan ja ominaisuuksiin on vaikea arvioida 
ja erottaa esimerkiksi kuluttajien tietoisuuden 

lisääntymisestä ja sitä kautta tapahtuvista ky-
synnän muutoksista. Yleisesti ottaen tuottei-
siin kohdistuvan sääntelyn vaikuttavuutta li-
sää oleellisesti sen soveltaminen tuotteen ko-
ko markkina-alueella. Esimerkiksi pakkaus-
jätehuollossa tuottajavastuu on Suomessa ol-
lut kansallinen valinta eikä EU:n sääntelystä 
seuraava velvollisuus. Esitykseen sisältyvällä 
pakkausten tuottajavastuujärjestelmällä ei 
juurikaan vaikutettaisi syntyvän pakkausjät-
teen määrään tai laatuun muun muassa siksi, 
että päätökset pakkausten valmistamisesta ja 
käytöstä tehdään yleensä muiden kuin Suo-
men markkinoiden perusteella. Pakkaajilla 
on myös tuottajavastuusta riippumatta talou-
dellinen kannustin pyrkiä optimoimaan pak-
kauksen paino ja kestävyys pelkästään logis-
tisista syistä (SYKE 4/2010). 

Jätehuollosta aiheutuvat päästöt veteen, 
maaperään ja ilmaan ovat pääosin riippuvai-
sia jätteiden käsittelytavasta. Jätteen loppu-
käsittelystä kaatopaikalla tai polttamalla ai-
heutuu yleensä enemmän päästöjä kuin jät-
teen kierrätyksestä ja uudelleenkäyttöön 
valmistelusta. Eri jätehuoltovaiheiden osuu-
desta koko jätehuoltoketjun ilmaan kohdistu-
vista päästöistä on ristiriitaista tutkimustie-
toa. Tämä johtuu elinkaariarviointien erilai-
sista rajauksista ja toteuttamistavoista. Esi-
merkiksi jätteiden kierrätyksen ja polton ym-
päristövaikutuksia ja kustannuksia tarkastel-
leen POLKU-hankkeen raportin perusteella 
kuljetusten osuus jätehuollon päästöistä on 
vähäinen (Suomen ympäristö 39/2008) ja 
keskeinen merkitys on käsittelytavoilla. 
Rosk`n Roll Oy:n teettämässä biojätteen kä-
sittelyn kasvihuonekaasupäästöjä koskevassa 
selvityksessä (loppuraportti 15.6.2010) on 
saatu toisensuuntaisia tuloksia. Pakkausalan 
ympäristörekisteri PYR Oy:n teettämän sel-
vityksen mukaan pakkausjätteen keräysver-
koston tihentäminen harvaan asutuilla alueil-
la näyttäisi kasvattavan oleellisesti pakkauk-
sen koko elinkaaren aikaisia kasvihuonekaa-
supäästöjä (CRnet Oy 14.04.2010). 

Kaiken kaikkiaan esityksellä ei olisi välit-
tömiä vaikutuksia jätehuollon päästöjen mää-
rään. Jäteraaka-ainemarkkinoiden kehitys 
vaikuttaisi edelleen keskeisesti siihen, kuinka 
paljon jätteitä päätyy kierrätykseen ja kuinka 
paljon jätehuollosta aiheutuvat päästöt tätä 
kautta vähenevät. Esitys lisäisi jätehuollon 
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laillisuusvalvonnan keinoja, minkä voidaan 
olettaa vähentävän epäasianmukaista jäte-
huoltoa ja siitä aiheutuvia päästöjä ilmaan, 
maaperään ja vesistöön. Toisaalta viime ai-
koina toteutettu valtionhallinnon tuottavuus-
ohjelma vähentää valvontaviranomaisten 
voimavaroja nykyisestä, mikä hankaloittaa 
uusien ohjauskeinojen käyttöä käytännön 
valvontatyössä. 
 
4.5 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä ei olisi suoria työllisyysvaiku-
tuksia. Ehdotetun lain mahdolliset työlli-
syysvaikutukset kohdistuisivat pääosin jäte-
huoltoalaan. Jätehuoltoon liittyvillä toimi-
aloilla työskentelee nykyisin noin 4300 hen-
kilöä, mikä on noin 3 prosenttia rakennus-
toiminnassa työskentelevien henkilöiden 
määrästä (YMra 12/2010). Esityksestä riip-
pumatta jätehuoltoon liittyvä liiketoiminta ja 
sen työllistävä vaikutus kasvanevat jatkossa. 
Jatkuvasti tiukentuvalla sääntelyllä kuten jät-
teen erilliskeräystä, kierrätystä ja hyödyntä-
mistä koskevilla velvoitteilla voitaisiin vai-
kuttaa jätealan liiketoiminnan kasvuun ja 
alan työpaikkojen määrään. 

Jätesuunnitelmien valmistelua koskevan 
sääntelyn täsmentyminen (89 §) ja kunnan jä-
tehuoltomääräysten antamismenettelyä kos-
keva uusi säännös (92 §) selkeyttäisivät sään-
telyä ja helpottaisivat kansalaisten osallistu-
mista jätehuollon suunnittelua ja ohjausta 
koskevaan päätöksentekoon. Esityksen suh-
detta perusoikeuksiin on tarkasteltu laajem-
min ehdotetun jätelain säätämisjärjestystä 
koskevissa perusteluissa. 

Jätteen haltijan ja kiinteistön haltijan asema 
jätehuoltopalveluiden kuluttajina paranisi 
esityksen seurauksena. Jätteiden erilliskerä-
ykseen liittyvät palvelut lisääntyisivät kun-
nan palveluja koskevien laatuvaatimusten 
(34 §) sekä tuottajavastuun piiriin kuuluvien 
jätteiden vastaanottopaikkojen vähimmäis-
määrää (49 §) koskevan sääntelyn täsmenty-
misen johdosta. Ehdotettu uusi säännös oi-
keudesta hinnanalennukseen virheen yhtey-
dessä (86 §) koskisi sekä kunnan että yksityi-
sen palveluyrittäjän tarjoamia palveluja ja 
parantaisi jätehuollon kuluttajansuojaa ny-
kyisestä. Jätemaksujen läpinäkyvyys paranisi 
nykytilaan verrattuna, koska sekä kunnan että 

yksityisen jätehuoltoyrittäjän olisi ehdotetun 
jätelain mukaan laskussaan määriteltävä en-
tistä täsmällisemmin laskun perusteet (82 ja 
85 §). Myös tuottajia, tuotteiden valmistajia 
ja juomapakkausten palautusjärjestelmien yl-
läpitäjiä koskevat merkintä- ja tiedotusvel-
vollisuudet (9, 12, 16, 51, 57 ja 70 §) paran-
taisivat kuluttajien mahdollisuuksia saada tie-
toa tuotteiden ominaisuuksista ja jätehuollos-
ta. 

Esityksellä parannettaisiin alueellisen tasa-
vertaisuuden toteutumista jätehuoltopalvelu-
jen saatavuudessa. Tuottajavastuujärjestel-
mään kuuluvien käytöstä poistettujen tuottei-
den vastaanottopaikkojen olisi oltava vaivat-
tomasti tavoitettavissa koko maassa. Ehdotet-
tu kunnan toissijainen velvollisuus järjestää 
jätehuolto (33 §) turvaisi osaltaan jätehuolto-
palveluiden saatavuuden alueilla, joilla ei 
synny riittävästi markkinaehtoista palvelutar-
jontaa.  

Esityksellä ei ole tunnistettu olevan vaiku-
tuksia miesten ja naisten väliseen tasa-
arvoon. 
 
 
5  Asian valmistelu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto  

Jätelainsäädännön uudistus aloitettiin 
vuonna 2007, jolloin ympäristöministeriö 
asetti työryhmän valmistelemaan jätealan 
lainsäädännön kokonaisuudistusta. Työryh-
män tehtävänä oli laatia ehdotus jätealan 
lainsäädännön ajanmukaistamiseksi Suomen 
ja Euroopan unionin jätepolitiikan nykyiset 
painotukset, EU:n muuttuva jätelainsäädäntö 
ja perustuslain säännökset huomioon ottaen. 

Työryhmässä olivat edustettuina ympäris-
töministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, aluehallintovirastot, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, 
Suomen Kuntaliitto, Elinkeinoelämän Kes-
kusliitto EK, JLY-Jätelaitosyhdistys ry, 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Ympäris-
töyritysten Liitto ry. Työryhmän pysyvät asi-
antuntijat olivat ympäristöministeriöstä, 
Suomen ympäristökeskuksesta ja Aalto-
yliopiston teknillisestä korkeakoulusta. 
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Työryhmän asettama jaosto valmisteli työ-
ryhmälle ehdotuksen jätelainsäädäntöön si-
sällytettäviksi tuottajavastuusäännöksiksi. 

Työryhmä samoin kuin sen jaosto kuuli 
valmistelun kuluessa lukuisia asiantuntijoita. 
Työryhmä järjesti kaksi laajaa kuulemistilai-
suutta. Työryhmä piti 44 kokousta ja sen ja-
osto 22 kokousta. 

Työryhmän ehdotus valmistui 2 päivänä 
maaliskuuta 2010. Työryhmä ehdotti uuden 
jätelain säätämistä korvaamaan vuonna 1993 
annettu jätelaki. Työryhmän ehdotukseen si-
sältyi seitsemän eriävää mielipidettä. 

Työryhmän ehdotuksesta pyydettiin lau-
sunnot yli sadalta taholta. Lausuntopalaut-
teen pohjalta hallituksen esitys viimeisteltiin 
ympäristöministeriössä tarpeen mukaan mui-
ta viranomaisia, asiantuntijoita ja edunval-
vontajärjestöjä kuullen. 

Esityksestä on tehty teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen toimittamises-
sa noudatettavasta menettelystä annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY mukainen ilmoitus komissiolle. 
Ilmoituksen odotusaika päättyy 29 päivänä 
marraskuuta 2010.  
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Lausunnonantajat 
 

Työryhmän ehdotuksesta jätelaiksi ja laiksi 
ympäristönsuojelulain muuttamisesta annet-
tiin 152 lausuntoa. Lausunnoista koottu tii-
vistelmä on saatavissa sähköisessä muodossa 
ympäristöministeriön internet-sivustolta 
(www.ymparisto.fi/jatelainuudistus). 

Lausunnon antoivat oikeusministeriö, sisä-
asiainministeriö, puolustusministeriö, valtio-
varainministeriö, maa- ja metsätalousministe-
riö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysminis-
teriö, ympäristöministeriön luontoympäristö-
osasto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, 
Kilpailuvirasto, Kuluttajavirasto, Liikenteen 
turvallisuusvirasto TraFi, Puolustushallinnon 
rakennuslaitos, Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirasto (Valvira), Suomen ympä-
ristökeskus, Tilastokeskus, Tullihallitus, 
Turvatekniikan keskus (Tukes), Etelä-
Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen 
aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hä-
meen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ete-
lä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jo-
ensuun kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Po-
rin kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Korkein 
hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeus, 
Kirkkohallitus, Tampereen ev. lut. seurakun-
tayhtymä, Seinäjoen seurakunta, Helsingin 
yliopisto, Turun yliopiston oikeustieteellinen 
tiedekunta, Tampereen teknillinen yliopisto, 
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 
RAKLI ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 
Elintarviketeollisuusliitto ry, Emmaus Hel-
sinki ry, Energiateollisuus ry, Finanssialan 
Keskusliitto, Helsingin seudun kauppakama-
ri, JLY-Jätelaitosyhdistys ry, Kaivannaisteol-
lisuus ry, Kaupan liitto, Kemianteollisuus ry, 
Lapin kauppakamari, Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK ry, Matkailu- ja 
ravintolapalvelut MaRa ry, Metsäteollisuus 
ry, Paliskuntain yhdistys, Pidä Lappi Siistinä 
ry, Pidä Saaristo Siistinä ry, Päivittäistavara-
kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry, RaSi 
ry, Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys 
ry, Suomen Keskusta rp, Yrittäjäasian neu-
vottelukunta, Suomen kierrätyskeskusten yh-
distys ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen 
Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Suomen 
Kuntaliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, 
Suomen Omakotiliitto ry, Suomen Pak-
kausyhdistys ry, Suomen Purjehtijaliitto ry, 
Suomen Romukauppiaiden liitto ry, Suomen 
Satamaliitto, Suomen Ympäristöoikeustie-
teen Seura ry, Suomen Yrittäjät ry, Tekes- 
teknologian ja innovaatioiden kehittämiskes-
kus, Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdis-
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tys ry, Teknologiateollisuus ry, Terveyspal-
velualan Liitto, Vesi- ja viemärilaitosyhdis-
tys, Väli-Suomen ympäristöyritykset ry, 
Ympäristöyritysten Liitto ry, Ympäristönsuo-
jeluviranhaltijat ry, Öljy- ja Kaasualan Kes-
kusliitto, Akkukierrätys Pb Oy, Alko Oy, A-
Pullo Oy, Ekopulloyhdistys ry, ERP Finland 
ry, Finn Spring Oy, FLIP ry, ICT-
Tuottajaosuuskunta –TY, Lidl Suomi Ky, 
Mepak-Kierrätys Oy, North Re-Tyre Oy, 
Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, 
Paperinkeräys Oy, Puupakkausten Kierrätys 
PKK Oy, Recser Oy, SELT ry, SER-
Tuottajayhteisö ry, Suomen Aaltopahviyhdis-
tys ry, Suomen Autokierrätys Oy, Suomen 
Keräyslasiyhdistys ry, Suomen Keräystuote 
Oy, Suomen Kuitukierrätys Oy, Suomen Ku-
luttajakuitu ry, Suomen Matkailuautokierrä-
tysyhdistys MAK ry, Suomen NP-kierrätys 
Oy, Suomen Palautuspakkaus Oy, Suomen 
Rengaskierrätys Oy, Suomen Teollisuuskuitu 
Oy, Suomen Uusiomuovi Oy, HSY Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhty-
mä, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Jämsän 
Seudun Jätehuolto Oy, Jätekukko Oy, La-
keuden Etappi Oy, Lapin Jätehuolto kuntayh-
tymä, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Oulun 
Jätehuolto, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Päi-
jät-Hämeen Jätehuolto Oy, Rosk'n Roll Oy 
Ab, Rouskis Oy, Turun Seudun Jätehuolto 
Oy, Vestia Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy, 
Conforman Oy, Ekokem Oy Ab, Kuusakoski 
Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Metsähallitus, 
Motiva Oy, Senaatti-kiinteistöt, SITA Fin-
land Oy, St1 Biofuels Oy, Suomen Terveys-
talo Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja 
eräät yksityishenkilöt. 
 
Yleisiä huomautuksia 
 

Lausunnonantajat pitivät yleisesti jätelain-
säädännön ajanmukaistamista tarpeellisena, 
joskin joissain lausunnoissa esitettiin jäte-
lainsäädännön uudistamista osana laajempaa 
ympäristölainsäädännön uudistusta. Useassa 
lausunnossa todettiin, että lain ja asetusten 
välistä suhdetta olisi tarpeen selkeyttää. Eräät 
lausunnonantajat myös katsoivat, että työ-
ryhmän ehdotuksessa on jätetty liian paljon 
säädettäväksi valtioneuvoston asetuksilla ja 
etteivät asetuksenantovaltuudet ole riittävän 
yksilöityjä. Jatkovalmistelussa sääntelyä on 

pyritty selkeyttämään ja asetuksenantoval-
tuuksia muotoilemaan tarkkarajaisemmiksi. 
 
Yksityiskohtaisia huomautuksia 
 

Useat lausunnonantajat puolsivat lain ta-
voitteeksi jätedirektiivin mukaista muotoilua, 
jossa ensimmäisenä tavoitteena mainitaan 
ympäristön- ja terveydensuojelu. Moni lau-
sunnonantaja totesi lisäksi, että lain sovelta-
misalan tulisi noudattaa jätedirektiivin sovel-
tamisalaa. Sivutuotteen määritelmää pidettiin 
epämääräisenä. Jatkovalmistelussa lain tavoi-
tetta on tarkistettu, minkä lisäksi on tehty so-
veltamisalaa ja sivutuotteen määritelmää 
koskevia tarkennuksia sekä täsmennetty pe-
rusteluja näiltä osin. 

Eräissä lausunnoissa todettiin, että etusija-
järjestyksen soveltaminen ei saisi johtaa yri-
tysten materiaalitehokkuuden kehittämistä 
koskevien mahdollisuuksien rajoittamiseen. 
Toisaalta todettiin, että poikkeamismahdolli-
suus etusijajärjestyksestä tulisi rajata ainoas-
taan sellaisiin tilanteisiin, joissa se on perus-
teltua ottaen huomioon elinkaaren aikaiset 
ympäristövaikutukset. Jatkovalmistelussa on 
pääosin pitäydytty työryhmän ehdotuksen 
mukaisessa muotoilussa. 

Useissa lausunnoissa todettiin, että työ-
ryhmän ehdotukseen yleisinä velvollisuuksi-
na kirjatut suojeluvelvollisuudet on asetettu 
epätavallisen tiukoiksi ja että niitä tulisi lie-
ventää. Jatkovalmistelussa säännöksiä on 
tarkennettu ja lausunnoissa erityisen ongel-
mallisena pidetty velvollisuus huolehtia siitä, 
ettei toiminnasta aiheudu maiseman rumen-
tumista on korvattu vaatimuksella siitä, että 
toiminnan tai laitoksen tulisi soveltua ympä-
ristöön. 

Ehdotettua yhdyskuntajätehuollon vastuun-
jakoa sekä kannatettiin että vastustettiin. Sitä 
kannattavissa lausunnoissa työryhmän ehdot-
taman vastuunjaon katsottiin helpottavan 
ympäristön- ja terveydensuojelun toteutta-
mista ja antavan edellytykset kannattaville 
jätteen hyödyntämis- ja käsittelyinvestoin-
neille suurien, tasaisten ja kaikissa markkina-
tilanteissa taattujen materiaalivirtojen kautta. 
Ehdotusta vastustavissa lausunnoissa puoles-
taan ehdotetun vastuunjaon katsottiin rajoit-
tavan jätteen haltijan valinnanvapautta, mitä 
pidettiin ongelmallisena. Erityisesti ehdote-
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tun vastuunjaon katsottiin vaikeuttavan jäte-
huollon järjestämistä kokonaisuutena aloilla, 
joilla syntyy sekä kunnan että jätteen haltijan 
vastuulla olevaa jätettä. Joissakin lausunnois-
sa ehdotettiin kunnan vastuun kaventamista, 
toisissa taas sen laajentamista nykyisestä. 
Osassa lausunnoista lisäksi esitettiin, että 
maatalouden vaarallisten jätteiden vastaanot-
to tulisi säilyttää kunnan vastuulla. Jatkoval-
mistelussa yhdyskuntajätehuollon vastuunja-
ko on pääosin säilytetty työryhmän ehdotuk-
sen mukaisena, mutta maatalouden vaarallis-
ten jätteiden vastaanotto on lausunnoissa esi-
tetyn mukaisesti sisällytetty kunnan vastuun 
piiriin. Lisäksi kunnan jätehuollon laatuvaa-
timuksia koskevia säännöksiä on tarkennettu 
ja lakiin on lisätty eräitä poikkeuksia velvol-
lisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään 
jätehuoltoon. 

Molemmat työryhmän ehdotuksessa esite-
tyt vaihtoehdot kunnan vastuulla olevan jät-
teen kuljetuksesta saivat kannatusta. Kunnan 
järjestämän jätteenkuljetuksen kannattajat 
näkivät vaihtoehdon edistävän markkinoiden 
toimivuutta, takaavan palvelun saatavuuden, 
tehostavan kuljetusten logistiikkaa, vähentä-
vän kuljetuksista aiheutuvia päästöjä, turval-
lisuusriskejä ja muita haittoja, olevan hallin-
nollisesti selkeä, mahdollistavan lain vaati-
man viranomaisen valvontatyön ja jätehuol-
toketjun aukottoman hallinnan sekä mahdol-
listavan jätemaksujen tasapuolisuuden. Toi-
set lausunnonantajat katsoivat vaihtoehdon, 
jossa kunta itse päättäisi kuljetusjärjestelmäs-
tä, mahdollistavan kunnan itsemääräämisoi-
keuden säilymisen. Tähän vaihtoehtoon sisäl-
tyvän sopimusperusteisen kuljetusjärjestel-
män katsottiin turvaavan asiakkaan valinnan-
vapauden sekä mahdollistavan kunnan järjes-
tämää jätteenkuljetusta joustavamman, asia-
kaslähtöisemmän ja toimivamman palvelun. 
Vaihtoehdon nähtiin paremmin turvaavan 
etenkin pienten ja keskisuurten jätteenkulje-
tusyritysten toimintaedellytyksiä, työllisyyttä 
ja markkinoiden toimivuutta sekä edistävän 
investointeja ja innovaatioita. Lausuntopa-
lautteessa esitettiin myös, että vaihtoehto, 
jossa kunta päättää kuljetusjärjestelmästä, voi 
olla ongelmallinen perustuslain kannalta.  

Jatkovalmistelussa on päädytty säilyttä-
mään nykyinen järjestelmä, jonka mukaan 
kunta päättää kuljetusjärjestelmästä. Kunta 

voisi siten myös päättää järjestää vastuulleen 
kuuluvien yhdyskuntajätteiden kuljetuksen 
kunnan tietyllä alueella siten, että kiinteistön 
haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. 
Kuljetusjärjestelmään liittyvän kunnan pää-
töksenteon edellytyksiä kuitenkin täsmennet-
täisiin ja lakiin lisättäisiin säännökset kulje-
tusten seurannan ja valvonnan tehostamisek-
si.  

Ehdotettua säännöstä kunnan jätehuoltovi-
ranomaisen tehtävistä ja niiden organisoin-
nista pääosin kannatettiin ja katsottiin sen 
selkiyttävän työnjakoa kunnan eri viran-
omaisten sekä kunnan ja sen omistaman yh-
tiön välillä. Toisaalta esitettiin, että merkittä-
vää julkisen vallan käyttöä sisältävät tehtävät 
tulisi laissa säätää kunnanvaltuuston päätet-
täväksi. Kunnan jätehuollon palvelutehtävien 
siirtämistä kuntien omistamalle yhtiölle kos-
kevaa säännöstä pidettiin lausuntopalauttees-
sa ongelmallisena perustuslain kannalta. Jat-
kovalmistelussa säännöstöä on tarkennettu. 

Jätehuoltopalvelun kirjanpidon eriyttämistä 
ja erillisen tilinpäätöksen vaatimusta vastus-
tettiin useassa lausunnossa. Erillisen laskel-
man vaatimusta pidettiin monessa lausunnos-
sa erillisen tilinpäätöksen vaatimusta parem-
pana vaihtoehtona. Jatkovalmistelussa vaati-
mus erillisestä tilinpäätöksestä on korvattu 
vaatimuksella erillisistä laskelmista, jotka 
kuvaavat toiminnan taloudellista tulosta. 

Tuottajavastuun laajentamista pakkausjät-
teiden jätehuollossa sekä kannatettiin että 
vastustettiin. Lausunnoissa esitettiin myös 
hyvin ristiriitaisia mielipiteitä siitä, kenelle 
vastuun keräyksen järjestämisestä tulisi kuu-
lua. Toisissa lausunnoissa esitettiin, että kun-
nilla tulisi olla vastuu etenkin kuluttajapak-
kausten ja kunnan jätehuoltoon kuuluvien 
kiinteistöjen pakkausjätteen keräyksestä. 
Toisissa lausunnoissa puolestaan vastustettiin 
kunnan mahdollisuutta pakkausjätteiden ke-
räykseen kiinteistöiltä. Jatkovalmistelussa on 
käyty neuvotteluja eri osapuolten kanssa ja 
päädytty ratkaisuun, jonka mukaan tuottajat 
vastaisivat pakkausten jätehuollosta vähin-
tään laissa ja sen nojalla säädetyn vähim-
mäisvaatimustason mukaisesti. Kunnalla olisi 
kuitenkin oikeus — vastaavasti kuin mui-
denkin tuottajavastuun piiriin kuuluvien jät-
teiden osalta — täydentää käytöstä pakkaus-
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jätteen vastaanottoa osana laissa sen tehtä-
väksi säädettyä muuta jätehuoltoa. 

Jakelijoiden velvollisuutta vastaanottaa 
käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikka-
laitteita ja tuottajien velvollisuutta vastata ke-
rättyjen laitteiden kuljetuksesta vastustettiin 
useassa lausunnossa. Osassa lausunnoissa 
myös esitettiin, että jos jakelijoille säädetään 
vastaanottovelvollisuus, tulisi vastaanotto-
paikaksi hyväksyä myös muu kuin myynti-
pisteen läheisyydessä oleva vastaanottopaik-
ka. Jatkovalmistelussa jakelijoiden vastaanot-
tovelvollisuus on pääosin säilytetty työryh-
män ehdotuksen mukaisena, mutta jakelijalla 
olisi mahdollisuus järjestää käytöstä poistet-
tujen tuotteiden vastaanotto myös muualla 
kuin myyntipisteessä, jos vastaanottopaikka 
on yhtä helposti laitteen haltijan saavutetta-
vissa ja jos tämä on tuottajan järjestämän 
kuljetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. 

Juomapakkausten merkintää koskevia vaa-
timuksia sekä kannatettiin että vastustettiin. 
Merkintävelvollisuuden todettiin helpottavan 
verotuksen valvontaa, mutta merkitsemisestä 
aiheutuvia kustannuksia pidettiin myös koh-
tuuttoman suurina. Jatkovalmistelussa mer-
kintävelvollisuus on säilytetty työryhmän eh-
dotuksen mukaisena. Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus voisi kuitenkin 
hakemuksesta myöntää poikkeuksen merkin-
tävelvollisuudesta, jos pakattuja juomia ei 
luovuteta kuluttajille tai merkintöjen puuttu-
minen ei olennaisesti vaikeuta juomapakka-
usten palauttamista. Myös ehdotettua pantil-
listen juomapakkausten jakelijoiden rajoitta-
matonta vastaanottovelvollisuutta pidettiin 
kohtuuttomana erityisesti pienten myyntipis-
teiden osalta. Jatkovalmistelussa velvollisuus 
on rajattu koskemaan ainoastaan myyntiin 
nähden kohtuullista määrää samaan palautus-
järjestelmään kuuluvia juomapakkauksia. 

Useissa lausunnoissa katsottiin olevan tär-
keää, että kunnan jätemaksun maksuperus-
teiden läpinäkyvyys turvataan ja että kuntien 
on yksilöitävä kulut, jotka jätemaksuilla voi-
daan kattaa. Lisäksi todettiin, että perusmak-
sun määräytymisperusteet tulisi määritellä 
tarkemmin ja olisi varmistettava, että maksu 
rajoitetaan jätehuollon yleiskuluihin. Jatko-
valmistelussa säännöksiä on tarkistettu siten, 
että ne turvaisivat maksuperusteiden lä-
pinäkyvyyttä paremmin. 

Ehdotettuja säännöksiä jätteen kuljetus- ja 
välitystoiminnan hyväksymisestä jätehuolto-
rekisteriin pidettiin pääosin hyvinä. Monissa 
lausunnoissa kuitenkin todettiin ehdotetun 
menettelyn olevan raskas ja resursseja vaati-
va. Erityisesti ehdotettua lausuntomenettelyä 
pidettiin työläänä. Jatkovalmistelussa lausun-
tomenettelyä koskeva säännös on poistettu 
tarpeettomana laintasoisena säännöksenä ja 
jätehuoltorekisteriä koskevia säännöksiä on 
tarkennettu. Myös ehdotettua kuljettajan tie-
donantovelvollisuutta pidettiin liikaa voima-
varoja vaativana ja vaikeasti täytäntöönpan-
tavana. Jatkovalmistelussa säännös on pois-
tettu. 

Työryhmän ehdotuksen mukaista jätteen 
kuljettajien ja tuottajien kirjanpitovelvolli-
suutta pidettiin eräissä lausunnoissa kohtuut-
tomana. Kirjanpitovelvollisuuden laajentami-
sen katsottiin kuitenkin myös olevan tärkeä 
lähtökohta materiaalien käytön tehokkuuden 
edistämiselle. Sen nähtiin myös mahdollista-
van jätevirtojen tarkemman valvonnan ja 
helpottavan jätehuollon suunnittelua. Jatko-
valmistelussa kirjanpitovelvollisuutta koske-
via säännöksiä on tarkistettu, mutta velvolli-
suus on pääosin säilytetty työryhmän ehdo-
tuksen mukaisena. 

Ehdotettua laiminlyöntimaksua sekä kan-
natettiin että vastustettiin. Eräät lausun-
nonantajat pitivät sitä liian ankarana rangais-
tuksena etenkin tiedonanto- ja kirjanpitovel-
vollisuuksien puutteista. Sen sijaan laimin-
lyöntimaksua pidettiin tarpeellisena tuottaja-
rekisteriin hyväksymistä koskevan hakemuk-
sen tekemättä jättämisestä. Ehdotettua lai-
minlyöntimaksusääntelyä pidettiin ongelmal-
lisena siitä syystä, että samasta teosta voitai-
siin tuomita myös rikosoikeudellinen seu-
raamus. Lisäksi laiminlyöntimaksun mää-
rääminen tiedonantovelvollisuuden rikkomi-
sesta nähtiin ongelmallisena itsekriminoin-
tisuojan kannalta. Jatkovalmistelussa laimin-
lyöntimaksu tiedonanto- ja kirjanpitovelvol-
lisuuden rikkomisen seuraamuksena on pois-
tettu. Säännökseen on myös lisätty kielto 
määrätä laiminlyöntimaksu, jos maksuvelvol-
linen on tuomittu samaa asiaa koskevasta 
rikkomuksesta tai jos asia on vireillä esitut-
kinnassa, syyteharkinnassa tai tuomiois-
tuimessa. 
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Lausunnoissa sekä kannatettiin että vastus-
tettiin toiminnalta vaadittavaa vakuutta kos-
kevia säännöksiä. Erityisesti vakuusvaati-
musta muiden kuin jätteen käsittelijän osalta 
vastustettiin useassa lausunnossa. Lisäksi 
joissakin lausunnoissa katsottiin, että kaikki 
nykyiset vakuusmuodot tulisi hyväksyä myös 
jatkossa. Toiset lausunnonantajat taas katsoi-
vat, että vakuusmuotoja tulisi rajata valvon-
nan helpottamiseksi. Jatkovalmistelussa va-
kuussääntelyn soveltamisen laajentamisesta 
muihin kuin jätteen käsittelyä harjoittaviin 
toimintoihin on luovuttu ja vakuusvaatimus-
ten tarkistamiseen liittyviä siirtymäaikoja on 
pidennetty merkittävästi. Muutoin säännökset 
on pääosin säilytetty työryhmän ehdotuksen 
mukaisina. 
 
 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien 
valmisteverosta sekä eräiden valmistevero-
tusta koskevien lakien muuttamisesta (HE 
148/2010 vp). Esitys sisältää muutosehdo-
tuksia eräiden juomapakkausten valmisteve-
rosta annettuun lakiin. Nyt voimassa olevassa 
eräiden juomapakkausten valmisteverosta 
annetussa laissa olevat viittausäännökset 
valmisteverotuslakiin ovat viittauksia jo ku-
mottuun valmisteverotuslakiin (1469/1994), 

jonka on korvannut nykyinen valmistevero-
tuslaki. Tässä hallituksen esityksessä ei ehdo-
teta kaikkien viittaussäännösten korjaamista, 
vaan muutokset koskevat vain niitä eräiden 
juomapakkausten valmisteverosta annetun 
lain pykäliä, joilla on selkeä liittymä jätelain 
säännöksiin. Muut juomapakkausten valmis-
teverosta annetun lain viittausäännökset eh-
dotetaan korjattaviksi edellä mainitussa halli-
tuksessa esityksessä. 

Eduskunnassa on vireillä hallituksen esitys 
jäteverolaiksi (HE 159/2010 vp). Esityksessä 
ehdotetaan voimassa oleva laki kumottavaksi 
ja säädettäväksi uusi jäteverolaki. Esitys si-
sältää viittauksia nykyiseen jätelakiin ja siinä 
käytettyihin käsitteisiin. 

Eduskunnassa on myös vireillä hallituksen 
esitys eräiden Turvatekniikan keskuksen teh-
täviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muut-
tamisesta (HE 173/2010 vp). Esityksessä eh-
dotetaan muutoksia nykyisen jätelain 57, 58 
ja 65 §:ään. Samoin eduskunnassa on vireillä 
hallituksen esitys laeiksi rikoslain 44 ja 48 
luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympä-
ristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta (HE 
157/2010 vp). Ehdotetuilla säännöksillä pan-
taisiin Suomessa täytäntöön Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivi 
(2008/99/EY) ympäristönsuojelusta rikosoi-
keudellisin keinoin. Esitykseen sisältyy eh-
dotus rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisek-
si. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Jätelaki 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Lain tarkoituksena olisi 
ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa 
vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle 
sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, 
edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, 
varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä ros-
kaantumista. Säännös vastaisi suurelta osin 
sisällöltään nykyisen jätelain tavoitetta. Jäte-
huollosta aiheutuvalla vaaralla ja haitalla ter-
veydelle ja ympäristölle tarkoitettaisiin sekä 
jätehuollon paikallisesti tai alueellisesti aihe-
uttamaa pilaantumista että laaja-alaisempia 
vaikutuksia, kuten vaikutuksia ilmastonmuu-
tokseen tai otsonikerroksen heikentymiseen. 
Lain tarkoitus vastaisi pääpiirteissään jätedi-
rektiivin 1 artiklassa säädettyä direktiivin 
kohdetta ja soveltamisalaa. 

Voimassa olevaan jätelakiin verrattuna eh-
dotettu säännös sisältäisi uusina tavoitteina 
roskaantumisen ehkäisemisen ja toimivan jä-
tehuollon varmistamisen. Asianmukaiset jä-
tehuoltopalvelut olisi pyrittävä takaamaan 
kaikille jätteen tuottajille kaikissa oloissa. 
Jätteiden tulisi päätyä asianmukaiseen jäte-
huoltoon riippumatta siitä, missä tai minkä-
laisessa toiminnassa ne syntyvät. 

Säännöksen mukaiset tavoitteet koskisivat 
myös lain 6 luvussa tarkoitettuja tuottajavas-
tuujärjestelmiä. Nykyisen jätelain 3 a luvussa 
on tuottajavastuuta koskevista tavoitteista 
säädetty erikseen. 

2 §. Soveltamisala. Lain soveltamisala säi-
lyisi suurelta osin voimassa olevan lain mu-
kaisena. 

Pykälän 1 momentin mukaan lakia sovel-
lettaisiin jätteeseen, jätehuoltoon ja roskaan-
tumiseen sekä tuotteisiin ja toimintaan, joista 
syntyy jätettä. Tuotteeseen ja toimintaan la-
kia sovellettaisiin siltä osin kuin se olisi tar-
peen tuotteesta tai toiminnasta syntyvän jät-
teen sääntelemiseksi. Tämä tulisi kysymyk-
seen lähinnä Euroopan unionin jätelainsää-

dännössä säädettyjen jätteen määrän ja hai-
tallisuuden vähentämistä, tuotteiden uudel-
leenkäyttöä, kierrätystä ja muuta jätehuoltoa 
koskevien säännösten täytäntöönpanemisek-
si. 

Pykälän 2 momentissa täsmennettäisiin lain 
soveltamisalaa merenkulun ympäristönsuoje-
lulaissa tarkoitetun alukselta peräisin olevan 
jätteen ja öljyvahinkojen torjuntalaissa tar-
koitetun öljyvahingossa tai aluskemikaaliva-
hingossa syntyneen jätteen osalta. Ehdotetut 
osittaiset rajaukset jätelain soveltamisalasta 
vastaisivat nykyisin jäteasetuksessa säädetty-
jä rajauksia. Säädösviittaukset päivitettäisiin 
vastaamaan uudistunutta merenkulun ympä-
ristönsuojelu- ja öljyntorjuntalainsäädäntöä. 

Pykälän 3 momentin viittaussäännös olisi 
informatiivinen ja sillä ilmaistaisiin, kuten 
nykyisessä jätelaissa, että jätelain lisäksi 
myös ympäristönsuojelulaissa säädetään jät-
teestä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisestä. Vastaavasti ehdotetaan vii-
tattavaksi myös terveydensuojelulakiin, jon-
ka 22 §:n mukaan jätteiden säilyttäminen, ke-
rääminen, kuljettaminen, käsittely ja hyödyn-
täminen on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu 
terveyshaittaa. 

3 §. Soveltamisalan rajaukset. Pykälässä 
säädettäisiin jätedirektiivin 2 artiklan perus-
teella eräistä poikkeuksista lain sovelta-
misalasta. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan la-
kia ei sovellettaisi ilmaan johdettaviin pääs-
töihin. Päästöjä ilmaan ei ole yleensä pidetty 
jätteinä. Ilmakehään joutuvat kaasumaiset 
päästöt on rajattu kokonaan jätedirektiivin 
soveltamisalasta. 

Lain soveltamisalasta rajattaisiin momentin 
2 kohdan mukaan hiilidioksidi, joka on otettu 
talteen ja siirretty geologista varastointia var-
ten tai varastoitu geologisesti siltä osin kuin 
siitä säädetään muualla laissa. Lisäksi hiilidi-
oksidin geologinen varastointi jäisi kokonaan 
lain soveltamisalan ulkopuolelle, jos aiottu 
varastoitava määrä on alle 100 000 tonnia ja 
tarkoituksena on uusien tuotteiden ja mene-
telmien tutkiminen ja kehittäminen. Säännös 
vastaisi hiilidioksidin talteenottoa ja varas-
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tointia koskevan direktiivin hyväksymisen 
yhteydessä tehtyä muutosta jätedirektiivin 2 
artiklaan. 

Momentin 3 kohdan mukaan lain sovelta-
misalasta rajattaisiin jätevesi siltä osin kuin 
siitä säädetään muualla laissa. Jäteveden 
päästämisestä vesiin ja viemäriin säädetään 
muun muassa ympäristönsuojelulaissa, vesi-
laissa ja vesihuoltolaissa. Ehdotettu rajaus on 
perusteltu päällekkäisen sääntelyn välttämi-
seksi. Samalla varmistettaisiin jätedirektiivin 
mukaisten vaatimusten täyttyminen. Jätevesi 
on rajattu jätedirektiivin soveltamisalasta sil-
tä osin kuin se kuuluu yhteisön muun lain-
säädännön soveltamisalaan. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuo-
mion C-252/05 mukaan yhteisön lainsäätäjän 
tarkoituksena on ollut nimenomaisesti määri-
tellä jätevesi jätteeksi, mutta se on säätänyt 
kuitenkin siitä, että nämä jätteet voivat jäädä 
tietyissä tapauksissa direktiivin sovelta-
misalan ulkopuolelle. Edellytyksenä on, että 
tällainen jätevesi kuuluu muun lainsäädännön 
alaan. Jotta kyseessä olevaa lainsäädäntöä 
voitaisiin pitää muuna lainsäädäntönä, sen on 
tuomion mukaan sisällettävä tarkkoja sään-
nöksiä jätehuollon järjestämisestä ja varmis-
tettava ympäristönsuojelun taso, joka vähin-
tään vastaa jätedirektiivillä aikaansaatavaa 
tasoa. 

Momentin 4 kohdan mukainen räjähteen jä-
tettä, ydinjätettä ja radioaktiivista jätettä kos-
keva poikkeus vastaisi sisällöltään nykyisen 
jätelain vastaavaa säännöstä ja jätedirektiivin 
2 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdan mukais-
ta rajausta. 

Momentin 5 kohdassa ehdotettu ruoppaus-
massaa koskeva poikkeus korvaisi nykyisen 
jätelain 2 §:n 2 momentissa säädetyn meren-
suojelulaissa (1415/1994) tarkoitettua luvan 
nojalla mereen sijoitettavaa jätettä koskevan 
poikkeuksen. Direktiivin mukaisesti rajaus 
ulotettaisiin meren ohella myös muihin vesis-
töihin sijoitettaviin ruoppausmassoihin. 
Poikkeus rajattaisiin pilaantumattomiin 
ruoppausmassoihin. Jätedirektiivin 2 artiklan 
3 kohdassa rajataan direktiivin sovelta-
misalan ulkopuolelle sedimentit, jotka ovat 
vaarattomia. Direktiiviä tiukempi rajaus olisi 
perusteltu ottaen huomioon tarve säännellä 
myös sellaisten pilaantuneeksi katsottavien 
ruoppausmassojen käsittelyä, jotka eivät täy-

tä vaarallisen jätteen raja-arvoja. Ruoppaus-
massojen pilaantumattomuuden arvioinnissa 
voitaisiin käyttää apuna esimerkiksi sedi-
menttien ruoppausta ja läjitystä koskevassa 
ympäristöministeriön oppaassa (ympäristö-
opas 117/2004) esitettyjä arvointiperusteita ja 
muita suosituksia. 

Momentin 6 kohdan mukaan jätelain sovel-
tamisalasta rajattaisiin kaikki muut sivu-
tuoteasetuksen mukaiset eläinperäiset sivu-
tuotteet paitsi ne, jotka on tarkoitettu poltet-
taviksi, kaatopaikalle sijoitettaviksi tai käy-
tettäviksi biokaasu-, kompostointi- tai muissa 
biologisissa käsittelylaitoksissa. Säännös vas-
taisi jätedirektiivin 2 artiklan 2 kohdan b ala-
kohdan säännöstä. Soveltamisalan ulkopuo-
lelle jäisivät siten esimerkiksi sivutuotteet, 
jotka käytetään lannoitevalmisteen valmis-
tuksessa, rehun tuotannossa tai lemmik-
kieläinten ruokien valmistuksessa. Sivutuot-
teet, joiden kansainvälisiin siirtoihin sovelle-
taan sivutuoteasetuksen hyväksymismenette-
lyjä, on lisäksi erikseen rajattu jätteensiirto-
asetuksen soveltamisalasta. Tuotantoeläinten 
lanta, joka on sivutuoteasetuksen tarkoittama 
eläinperäinen sivutuote, kuuluisi vastaavin 
perustein jätelain soveltamisalaan silloin, kun 
lanta on tarkoitettu poltettavaksi, kaatopai-
kalle sijoitettavaksi tai käytettäväksi biokaa-
su-, kompostointi- tai muussa biologisessa 
käsittelylaitoksessa. Sen sijaan lannoiteval-
misteena taikka sen raaka-aineena käytettävä 
lanta samoin kuin käsittelemättömän lannan 
käyttö peltojen lannoitukseen ja maanparan-
nukseen jäisi jätelain soveltamisalan ulko-
puolelle. 

Vastaavin rajauksin lain soveltamisalan ul-
kopuolelle jäisivät myös muulla tavoin kuin 
teurastamalla kuolleiden eläinten kokonaiset 
ruhot, mukaan lukien eläintaudin hävittämi-
seksi lopetetut eläimet. Esimerkiksi rende-
röintilaitoksiin toimitetut, hautaamalla käsi-
tellyt tai haaskaruokintaan käytetyt eläinten 
ruhot ja muut eläinperäiset sivutuotteet eivät 
kuuluisi lain soveltamisalaan, vaan näihin 
toimintoihin sovellettaisiin sivutuoteasetuk-
sen säännöksiä. Sen sijaan lakia sovellettai-
siin kaatopaikalle sijoitettaviksi tai poltetta-
viksi tarkoitettuihin eläinten ruhoihin. Jätteen 
polttamisesta annettua valtioneuvoston ase-
tusta ei kuitenkaan sovelleta mainittujen ko-
konaisten eläinten ruhojen polttoon, vaan sii-
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hen sovelletaan sekä maatalouden tavan-
omaisen toiminnan yhteydessä että vakavis-
sa, akuuteissa eläintautitapauksissa sivu-
tuoteasetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Eh-
dotettu rajaus olisi hieman suppeampi kuin 
jätedirektiivin 2 artiklan 2 kohdan c alakoh-
dan mukainen vastaava säännös, jonka mu-
kaan direktiiviä ei sovelleta sivutuoteasetuk-
sen mukaisesti loppukäsiteltäviin eläinten ru-
hoihin. 

Sivutuotteita koskevilla 6 kohdan säännök-
sillä kavennettaisiin jonkin verran jätelain 
nykyistä soveltamisalaa. Voimassa olevaa jä-
telakia sovelletaan kokonaisuudessaan eläin-
ten sivutuotteisiin ja niiden käsittelymateriaa-
leihin siltä osin kuin materiaalit ovat jätteitä. 
Ehdotetuilla rajauksilla vähennettäisiin 
eläinperäisten sivutuotteiden ja vastaavien 
materiaalien keräykseen ja kuljettamiseen 
liittyvää päällekkäistä sääntelyä. Sen sijaan 
eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyn lu-
vanvaraisuus säilyisi jokseenkin ennallaan. 
Ympäristönsuojelulain nojalla esimerkiksi 
rehuja ja rehuvalkuaista valmistavalta teh-
taalta, rehusekoittamolta ja lihaluujauhoteh-
taalta edellytetään ympäristölupaa. 

Momentin 7 kohdan mukaan lakia ei sovel-
lettaisi kallio- tai maaperästä irrottamatto-
maan pilaantuneeseen maa-ainekseen. EU-
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
kaivamaton pilaantunut maa-aines voi olla 
jätedirektiivissä tarkoitettua jätettä, mutta se 
on rajattu direktiivin soveltamisalasta 
(C-1/03). Direktiivin soveltamisalasta on 
2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa rajattu 
yleisesti myös alkuperäisellä paikallaan oleva 
pilaantumaton maaperä ja maaperään pysy-
vässä yhteydessä olevat rakennukset. Vii-
meksi mainittuja materiaaleja ei yleensä pi-
detä jätteinä eikä rajauksen sisällyttäminen 
jätelain soveltamisalaan ole siten tarpeellista. 

Pykälän 2 momentin mukaan lain sovelta-
misalasta rajattaisiin osittain ulos myös tietyt 
maa- ja metsätaloudessa syntyvät, ympäris-
tölle ja terveydelle haitattomista luon-
nonaineksista koostuvat jätteet. Ehdotuksen 
mukaan säännöksessä mainittujen jätteiden 
hyödyntämiseen ei sovellettaisi luvun 
11 mukaisia rekisteröinti- tai muita hallinnol-
lisia menettelyjä eikä luvun 13 mukaisia kir-
janpito-, tiedonanto-, seuranta-, tarkkailu- ja 
siirtoasiakirjavaatimuksia. Lisäksi ympäris-

tönsuojelulaissa säädettäisiin kuten nykyisin-
kin, että niiden hyödyntämiseen ei tarvita 
ympäristölupaa. 

Säännös koskisi aineksia, jotka täyttävät 
lain 5 §:ssä säädetyt jätteen yleiset tunnus-
merkit. Maa- ja metsätaloudessa syntyviin 
aineksiin, jotka eivät ole jätettä, ei jätesäänte-
lyä luonnollisesti sovellettaisi. Tällaisia oli-
sivat esimerkiksi kuivikkeena, eristeenä tai 
koristeena käytettävä olki, tilalla tuotan-
toeläinten ruokintaan käytettävät kasviainek-
set sekä hakkutähteet, jotka varmuudella 
hyödynnetään energiana. 

Rajauksen piiriin kuuluisivat ensiksi 
2 momentissa tarkoitetut jätteet, jos ne käyte-
tään hyödyksi maa- ja metsätaloudessa muu-
toin kuin energiantuotannossa. Tällä tarkoi-
tettaisiin esimerkiksi käyttöä lannoitevalmis-
telain mukaisesti lannoitevalmisteena sekä 
muuta vastaavaa hyödyllistä käyttöä kasvin-
tuotannossa siten, ettei siitä aiheudu haittaa 
terveydelle tai ympäristölle. Myös kas-
viaineksista peräisin olevien tähteiden käyttö 
tuotantoläinten ruokinnassa tai riistanruokin-
nassa kuuluisi rajauksen piiriin. Toiseksi 
säännöksessä tarkoitettuja velvoitteita ei so-
vellettaisi myöskään maa- ja metsätaloudessa 
syntyviin ympäristölle ja terveydelle haitat-
tomista luonnonaineksista koostuviin kasvi-
peräisiin jätteisiin, jotka hyödynnetään ener-
giantuotannossa. 

Mainittujen jätteiden hyödyntäminen on 
vastaavaan tapaan suljettu osittain pois myös 
jätedirektiivin soveltamisalasta. Direktiivin 
2 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan di-
rektiiviä ei sovelleta vaarattomiin ulosteisiin, 
olkiin ja muihin maa- ja metsätaloudesta pe-
räisin oleviin luonnonmukaisiin, vaarattomiin 
aineksiin, joita käytetään maa- ja metsätalou-
dessa tai tällaiseen biomassaan perustuvassa 
energiantuotannossa soveltaen prosesseja, 
jotka eivät vahingoita ympäristöä eivätkä 
vaaranna ihmisen terveyttä. Nyt ehdotetulla 
maa- ja metsätalouden eräiden jätteiden osit-
taisella ulosrajauksella lain soveltamisalasta 
pyrittäisin edistämään jätteiden hyödyntämis-
tä ja samalla varmistamaan, ettei hyödyntä-
misestä aiheudu direktiivissä tarkoitettua 
vaaraa tai haittaa ympäristölle. 

Pykälään ei sisällytettäisi kaikkia jätedirek-
tiivin 2 artiklassa säädettyjä poikkeuksia so-
veltamisalasta. Direktiivin 2 artiklan 1 koh-
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dan c alakohdassa soveltamisalasta rajataan 
maa-aines ja muu luonnosta peräisin oleva 
aines, joka ei ole pilaantunut ja joka on kai-
vettu pois rakennustoimien aikana, kun on 
varmaa, että aines käytetään kaivupaikalla 
sellaisenaan rakentamistarkoituksiin. Sään-
nöksessä tarkoitettu aines, joka käytetään 
varmasti ja jokseenkin välittömästi sellaise-
naan taikka seulomalla tai muulla vastaavalla 
tavalla esikäsiteltynä rakentamistarkoituksiin 
kaivupaikalla tai muualla, täyttää harvoin jät-
teen yleiset tunnusmerkit eikä poikkeuksen 
sisällyttäminen jätelain soveltamisalaan ole 
siten tarpeellista. 

Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaan direktiivin soveltamisalasta rajataan. 
kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat kaivan-
naisjätteet. Direktiivi koskee kaivannaistoi-
minnassa syntyviä ja siinä käsiteltäviä jättei-
tä, mutta ei muualle toimitettavien tällaisten 
kaivannaisjätteiden jätehuoltoa. Direktiivi on 
Suomessa pantu täytäntöön ympäristönsuoje-
lulailla tukeutuen jätelakiin. Kuten direktii-
vissä, kaatopaikkasääntelyä ei sovelleta kai-
vannaistoiminnan jätealueisiin eikä eräiden 
vaarattomien kaivannaisjätteiden jätealueiden 
toimintaan tarvitse hakea ympäristölupaa. 
Nykyistä sääntelymallia ei ole syytä muuttaa. 
Ympäristönsuojelulaissa säädetyt nykyiset 
poikkeukset kaivannaisjätealueiden ympäris-
töluvanvaisuudesta säilytettäisiin. 

4 §. Soveltaminen puolustusvoimissa. Py-
kälässä säädettäisiin lain soveltamisesta puo-
lustusvoimien toimintaan. Lähtökohtaisesti 
lakia sovellettaisiin puolustusvoimien toi-
mintaan. Sitä ei kuitenkaan sovellettaisi sel-
laiseen puolustusvoimien toimintaan, jossa 
lain soveltaminen vaarantaisi valtakunnan 
turvallisuuden tai huoltovarmuuden. Lakia ei 
myöskään sovellettaisi erityisesti sotilaskäyt-
töön tarkoitettuihin eikä muihin valtakunnan 
keskeisten turvallisuusetujen valvontaan liit-
tyviin tuotteisiin. Valtioneuvoston asetuksel-
la voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä lain 
soveltamisesta puolustusvoimiin. Nykyisin 
asiasta säädetään jäteasetuksen 2 §:ssä ja 
eräiden tuotteiden osalta jätelain 18 b §:ssä. 

5 §. Jätteen määritelmä. Ehdotetun pykä-
län mukaan jätteen yleinen määritelmä säi-
lyisi nykyisen lain määritelmän mukaisena. 

Määritelmä olisi myös yhdenmukainen jäte-
direktiivin vastaavan määritelmän kanssa. 

Pykälän 2 momentin säännöksellä pyrittäi-
siin selventämään 1 momentin mukaista jät-
teen yleistä määritelmää täsmentämällä ra-
janvetoa tuotantoprosessissa syntyvän jätteen 
ja sivutuotteen välillä. Säännöksellä saatet-
taisiin voimaan jätedirektiivin 5 artikla. Sivu-
tuotteen määritelmää sovellettaisiin suoraan 
hallintopäätöksissä, kuten esimerkiksi ympä-
ristönsuojelulain mukaisessa ympäristölupa-
menettelyssä. Näin ollen jätteen haltija ensi-
sijaisesti luokittelisi aineen tai esineen 
2 momentissa säädettyjen luokitusperustei-
den perusteella. Luokitukseen liittyvä tieto-
aineisto olisi syytä tallentaa ja luokituksesta 
olisi tarvittaessa neuvoteltava valvontaviran-
omaisen kanssa. Ympäristöluvanvaraisen 
toiminnan osalta luokitusehdotus tulisi lupa-
viranomaisen tarkasteltavaksi lupa-asian kä-
sittelyn yhteydessä. Luokitus ja siihen liitty-
vä mahdollinen muutostarve tulisi myös val-
vontaviranomaisen tietoon ja arvioitavaksi 
toiminnan jätehuoltoa koskevan vuosirapor-
toinnin yhteydessä. Viranomaisilla olisi li-
säksi 122 §:n perusteella oikeus saada tietoja 
sivutuotteista niiden luokituksen oikeellisuu-
den varmistamiseksi. 

Säännöksen perusteella sivutuotteeksi voi-
taisiin määritellä ainoastaan tuotantoproses-
sissa syntyviä niin sanottuja jäännöstuotteita, 
jotka syntyvät prosessin sivuvirtana varsinai-
sen päätuotteen ohella. Esimerkiksi kulutuk-
sen jäännöstuotteita ei tämän säännöksen pe-
rusteella voitaisi määritellä sivutuotteeksi. 
Sivutuote ei olisi tässä laissa tarkoitettua jä-
tettä eikä siihen siten sovellettaisi tämän lain 
tai sen nojalla annettuja säännöksiä. Sivu-
tuote rinnastuisi mihin tahansa tuotteeseen ja 
kuuluisi kyseistä tuotetta koskevan tuo-
tesääntelyn piiriin. Esimerkiksi vaarallisia 
aineita sisältäviin sivutuotteisiin sovellettai-
siin kemikaalilainsäädäntöä ja mahdollista 
muuta kyseistä tuoteryhmää koskevaa erityis-
lainsäädäntöä. Aineen tai esineen määrittely 
sivutuotteeksi olisi säännöksen mukaan mah-
dollista vain, jos kaikki 2 momentissa sääde-
tyt edellytykset täyttyvät. Toisin kuin proses-
sissa syntyvä jäte, sivutuotteeksi määriteltä-
vän jäännöstuotteen voitaisiin katsoa olevan 
prosessissa tarkoituksella tuotettua. Tästä 
osoituksena voisi olla esimerkiksi se, että 
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jäännöstuotteen käyttöominaisuuksia pyri-
tään raaka-ainevalintojen ja tuotantoproses-
sin teknisten säätöjen avulla räätälöimään 
jatkokäyttöön mahdollisimman hyvin sovel-
tuviksi. 

Kohdan 1 mukaan aineen tai esineen käy-
tön olisi oltava varmaa. Tämä tarkoittaisi 
näyttöä tai varmuutta materiaaliin kohdistu-
vasta käyttötarpeesta ja yleisestä kysynnästä. 
Aineen tai esineen positiivinen taloudellinen 
arvo ei sellaisenaan riittäisi perusteeksi 
1 kohdassa tarkoitetun kriteerin täyttymiselle 
(Komissio vs. Italia C-195/05 sekä Palin 
Granit C-09/00). Käytännössä edellytyksen 
täyttyminen olisi riippuvainen ajallisesta ja 
paikallisesta markkinatilanteen vaihtelusta. 
Esimerkiksi pitkäaikaisen sopimuksen ole-
massaoloa materiaalin haltijan ja jatkokäyttä-
jien välillä voitaisiin tietyissä tapauksissa pi-
tää osoituksena jatkokäytön riittävästä var-
muudesta. Materiaalin varastointi pitkäksi 
ajaksi ennen mahdollista mutta ei varmuudel-
la toteutuvaa uudelleenkäyttöä viittaisi puo-
lestaan siihen, että materiaalia olisi pidettävä 
jätteenä (Palin Granit C-9/00). 

Kohdan 2 mukaan ainetta tai esinettä tulisi 
voida käyttää suoraan sellaisenaan tai enin-
tään tavanomaisen teollisen käytännön mu-
kaisesti muunnettuna. Jos materiaalin jatko-
käyttö edellyttäisi sellaista direktiivissä tar-
koitettua hyödyntämistointa, jossa aineen tai 
esineen koostumusta tai ominaisuuksia muu-
tetaan esimerkiksi ympäristönsuojeluvaati-
musten täyttämiseksi, sitä ei voitaisi pitää si-
vutuotteena, vaan se olisi jätettä (Avesta Po-
larit C114-/01). Tavanomaiseksi teolliseksi 
käytännöksi voitaisiin katsoa esimerkiksi 
varmentavien näytteiden ottaminen tai sellai-
set muut tuotantoprosessiin kiinteästi liittyvät 
käsittelytoimet, joiden tarkoituksena on ai-
neen tai esineen jatkokäyttöön liittyvän tek-
nisen vaatimuksenmukaisuuden saavuttami-
nen, kuten pesu, kuivaus, homogenisointi 
taikka tiettyjen ominaisuuksien tai materiaa-
lien lisääminen. 

Kohdan 3 mukaan aineen tai esineen tulisi 
syntyä tuotantoprosessin olennaisena osana. 
Arvioon siitä, syntyykö jäännöstuote tuotan-
toprosessin olennaisena tai erottamattomana 
osana, vaikuttaisivat muun muassa materiaa-
lin välitön soveltuvuus jatkokäyttöön, sitä 
edeltävien tarvittavien toimien luonne ja mit-

tavuus sekä näiden toimien fyysinen kytkey-
tyminen pääasialliseen tuotantoprosessiin. 
Materiaalin toimittaminen tuotantolaitoksen 
ulkopuolelle jatkokäsittelyä varten voisi olla 
osoitus siitä, ettei materiaali synny erottamat-
tomana osana tuotantoprosessia. Tuotantolai-
tosten erikoistuessa tämä ei kuitenkaan kai-
kissa tapauksissa olisi aina osoitus tuotanto-
prosessien erillisyydestä. 

Kohdan 4 mukaan aineen tai esineen tulisi 
lisäksi täyttää sille ja sen käytölle muussa 
lainsäädännössä — mukaan lukien muu ym-
päristön- ja terveydensuojelua koskeva lain-
säädäntö — asetetut vaatimukset. Käyttö ei 
kokonaisuutena arvioiden saisi aiheuttaa vaa-
raa tai haittaa ympäristölle tai ihmisen ter-
veydelle. Oikeuskäytännössä aineen tai esi-
neen aiottua käyttöä on myös tarkasteltu 
luonnonvarojen kestävän käytön näkökul-
masta. Aineen tai esineen sivuotteeksi luokit-
teleminen voi edistää luonnonvarojen kestä-
vän käytön toteutumista paremmin kuin jät-
teeksi luokittelu, koska luokituksesta seuraa-
va käytön helpottuminen voi käytännössä 
johtaa vastaavan luonnonmateriaalin, kuten 
soran käytön vähenemiseen (KHO 2005:90). 
Luonnonvarojen kestävän käytön edistämi-
sellä ei kuitenkaan voida perustella sivutuot-
teeksi luokittelemista, jos aineen tai esineen 
käytöstä aiheutuisi kokonaisuutena arvioiden 
merkittävästi suurempia ympäristö- tai terve-
yshaittoja kuin vaihtoehtoisen neitseellisen 
materiaalin tai siitä valmistetun tuotteen käy-
töstä. 

Pykälän 3 momentin mukaisella valtioneu-
voston asetuksella saatettaisiin voimaan ko-
missiossa myöhemmin päätettävät jätedirek-
tiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut aine- 
tai esinekohtaisesti täsmennetyt kriteerit ai-
neen tai esineen luokittelusta sivutuotteeksi. 
Valtuuden nojalla voitaisiin säätää arviointi-
perusteita myös sellaisille aineille tai esineil-
le, joille ei ole Euroopan unionissa säädettyjä 
arviointiperuteita. Asetuksella voitaisiin sää-
tää myös sivutuotteiden ominaisuuksia ja 
niiden käyttöä koskevista erityisistä vaati-
muksista. Tällaiset yhteisön sääntelyä täy-
dentävät kansalliset säännökset on ilmoitet-
tava komissiolle direktiivin 98/34/EY mukai-
sesti. Ympäristöluvissa yksittäistapauksessa 
tehtyjä ratkaisuja aineen tai esineen luokitte-
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lusta sivutuotteeksi ei sen sijaan ole tarpeen 
ilmoittaa komissiolle. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin valtio-
neuvoston valtuudesta antaa tarkempia sään-
nöksiä siitä, milloin aine tai esine ei ole enää 
jätettä. Tulkinta perustuu nykyisin pääosin 
jätteen yleisen määritelmän tapauskohtaiseen 
tulkintaan ottaen huomioon muun muassa tä-
tä koskevat EU-tuomioistuimen ratkaisut. 
Ehdotetulla säännöksellä pyrittäisiin selven-
tämään ja yhdenmukaistamaan tulkintaa. 
Säännöksellä saatettaisiin voimaan jätedirek-
tiivin 6 artiklan mukainen menettely, jolla 
tietyn jätteen voidaan katsoa toteutetun hyö-
dyntämistoimen seurauksena lakanneen ole-
masta jätettä. Yksinkertaisimmillaan tällai-
nen hyödyntämistoimi voisi olla jätteen, ai-
neen tai esineen tarkastaminen sen toteami-
seksi, että se täyttää jätteeksi luokittelun 
päättymistä koskevat perusteet. 

Toisin kuin sivutuotetta koskevaa säännös-
tä, jäteominaisuuden päättymistä koskevaa 
säännöstä ei sovellettaisi suoraan hallintopää-
töksissä. Pykälän ensisijaisena tarkoituksena 
olisi valtuuttaa valtioneuvosto saattamaan 
voimaan jätedirektiivin 6 artiklan 2 kohdan 
mukaiset jätteeksi luokittelun päättymisen jä-
tekohtaiset erityisperusteet, joista säädettäi-
siin Euroopan unionin lainsäädäntöön liitty-
vässä komitologiamenettelyssä. Erityisperus-
teita on tähän mennessä ryhdytty komission 
johdolla valmistelemaan rauta- ja teräs-, 
alumiini- ja kupariromulle sekä keräyspape-
rille ja lasille. Jätedirektiivin johdantolausei-
den mukaan erityisperusteiden laatimista tu-
lisi harkita myös muun muassa kiviaineksel-
le, muulle metallijätteelle, renkaille, tekstii-
leille, rakennus- ja purkujätteelle, tietyille 
tuhkille ja kuonille sekä kompostille. Lisäksi 
säännöksen nojalla voitaisiin toissijaisesti 
säätää kansallisista jätekohtaisista jäteluoki-
tuksen päättymisen edellytyksistä, jos komi-
tologiamenettelyssä ei olisi säädetty vastaa-
via EU:n laajuisia arviointiperusteita. Tällai-
sista kansallisista säädöksistä tulisi ilmoittaa 
komissiolle direktiivin 98/34/EY mukaisesti. 

Kuten sivutuoteominaisuuden arvioinnissa, 
pykälässä mainitut jätteeksi luokittelun päät-
tymisen edellytykset olisivat kumulatiivisia 
eli laadittavien aine- tai esinekohtaisten eri-
tyisperusteiden tulisi täyttää kaikki 1—5 
kohdassa säädetyt edellytykset. Jätteen halti-

jalla tulisi lähtökohtaisesti olla painavaa 
näyttöä materiaaliin kohdistuvasta käyttötar-
peesta ja yleisestä kysynnästä. Kohdan 
2 mukaan aineella tai esineellä tulisi olla 
käyttötarkoitus, johon sitä käytetään yleisesti. 
Kohdan 3 mukaan tuotteiden markkinoita ja 
kysyntää koskevia kriteerejä tulisi arvioida 
yhdessä. Kriteerit vastaisivat käytännössä si-
vutuoteominaisuuden arvioinnissa käytettyä 
kriteeriä ja viittaisivat jatkokäytön toteutumi-
sen varmuuteen. Kohdan 4 mukaan aineen tai 
esineen tulisi täyttää käyttötarkoituksensa 
mukaiset tekniset vaatimukset ja oltava vas-
taaviin tuotteisiin sovellettavien voimassa 
olevien säännösten mukainen. Tämän kohdan 
tarkoituksena on varmistaa, ettei aineen tai 
esineen suunniteltu jatkokäyttö ole muiden 
säännösten vastaista. Säännöksen 5 kohdan 
mukaan aineen tai esineen käyttö ei saisi ko-
konaisuutena arvioiden aiheuttaa vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäte-
luokituksen poistamista tulisi tarkastella 
myös jätehierarkian ja luonnonvarojen kestä-
vän käytön toteutumisen kannalta.  

Pykälän 5 momentissa täsmennettäisiin, et-
tä jätteeksi luokittelun päättymistä koskevilla 
4 momentin nojalla annettavilla valtioneu-
voston asetuksilla voitaisiin tarvittaessa sää-
tää tarkemmin myös esimerkiksi aineen tai 
esineen ominaisvaatimuksista tai käyttöä 
koskevista teknisistä vaatimuksista. 

6 §. Muut määritelmät. Pykälässä määritel-
täisiin lain muut keskeiset käsitteet. Määri-
telmät olisivat mahdollisimman yhdenmukai-
set jätedirektiivin vastaavien määritelmien 
kanssa. 

Jätelain nykyinen käsite ongelmajäte kor-
vattaisiin käsitteellä vaarallinen jäte. Tämä 
vastaisi Euroopan unionin jätelainsäädännös-
sä, kuten jätedirektiivissä ja jätteensiirtoase-
tuksessa käytettyä käsitteistöä. Vaarallisen 
jätteen määrittely perustuisi jätedirektiivin 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti jätteen vaara-
ominaisuuksiin. Vaaraominaisuuksiin viitat-
taisiin vaarallisen jätteen määritelmässä ylei-
sesti ja niitä täsmennettäisiin pykälän 3 mo-
mentin nojalla annettavalla valtioneuvoston 
asetuksella jätedirektiivin liitteen III pohjalta. 
Mainitut säännökset yhdessä vastaisivat jäte-
direktiivin vaarallisen jätteen käsitettä. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uutena yh-
dyskuntajätteen määritelmä. Yhdyskuntajä-
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tettä olisi asumisessa syntyvä jäte sekä laa-
dultaan siihen rinnastettava muu jäte, jota 
syntyy hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoimin-
nassa. Asumisessa syntyvää jätettä olisi 
kaikki vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan 
asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa 
syntyvä jäte sen lajista, laadusta ja määrästä 
riippumatta, mukaan lukien vaaralliset jätteet 
ja sako- ja umpikaivolietteet. Asumisessa 
syntyvää jätettä olisi myös asukkaiden itse 
tekemissä remonteissa sekä piha- ja puutar-
hatöissä syntyvä jäte. Asumisessa syntyvään 
jätteeseen rinnastettavalla jätteellä tarkoitet-
taisiin jätettä, joka ominaisuuksiensa ja koos-
tumuksensa puolesta soveltuisi kerättäväksi 
ja käsiteltäväksi samassa jätehuoltojärjestel-
mässä kotitalousjätteen kanssa. Arvioitaessa 
tällaisen jätteen laatua suhteessa asumisessa 
syntyvään jätteeseen olisi keskeistä tarkastel-
la jätettä tuottavan toiminnan rinnasteisuutta 
asumiseen. 

Yhdyskuntajätteen määritelmä vastaisi 
yleisimmistä jätteistä sekä ongelmajätteistä 
annetulla ympäristöministeriön asetuksella 
vahvistetun, Euroopan yhteisöjen komission 
päätökseen 2000/532/EY perustuvan jäteluet-
telon pääluokassa 20 olevaa määritelmää, 
jonka mukaan yhdyskuntajätettä ovat asumi-
sessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat 
kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jät-
teet. Yhdyskuntajätettä olisi mainitun luette-
lon luokassa 20 tarkoitettujen jätteiden lisäk-
si luokassa 15 mainittu pakkausjäte siltä osin 
kuin se on asumisessa syntyvään pakkausjät-
teeseen laadultaan rinnastettavaa. Esimerkik-
si teollisuustoimialalla toimivan yrityksen 
toimistotiloissa syntyvä paperi- ja kartonkijä-
te olisi asumisessa syntyvään jätteeseen laa-
dultaan rinnastettavaa jätettä, kun taas varsi-
naisessa tuotantoprosessissa syntyvä paperi- 
ja kartonkijäte ei olisi yhdyskuntajätettä, 

Sekalaiseksi yhdyskuntajätteeksi määritel-
täisiin yhdyskuntajäte, joka jää jäljelle, kun 
jätteestä on jätteen syntypaikalla kerätty eril-
leen jätelajeittain yksilöidyt jakeet. Tyypilli-
siä syntypaikalla erikseen kerättäviä jäteja-
keita ovat keräyspaperi, biojäte, tietyt pak-
kausjätteet sekä vaaralliset jätteet, kuten pa-
ristot ja akut, lääkkeet ja sähkö- ja elektro-
niikkalaiteromu. Sen sijaan sellainen jäte, 
jonka sisältämiä jätejakeita ei voida selkeästi 
yksilöidä, olisi sekalaista yhdyskuntajätettä. 

Esimerkiksi energiana hyödyntämistä varten 
erilliskerätty niin sanottu energiajäte olisi 
määritelmän mukaan sekalaista yhdyskunta-
jätettä. 

Jätteen tuottajan määritelmä vastaisi sisäl-
löltään jätedirektiiviin 3 artiklan 5 kohdan 
mukaista määritelmää. Nykyisen lain määri-
telmästä poiketen määritelmässä täsmennet-
täisiin, että tuottajana pidetään myös sitä, 
jonka esikäsittely-, sekoittamis- tai muun 
toiminnan tuloksena jätteen ominaisuudet tai 
koostumus muuttuvat. Täsmennys ei muut-
taisi olennaisesti jätteen tuottajan käsitteen 
nykyistä tulkintakäytäntöä. 

Jätteen haltijalla tarkoitettaisiin jätteen 
tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka 
hallussa jäte on. EU-tuomioistuimen oikeus-
käytännössä kuitenkin myös määräysvaltaa 
jätteeseen käyttävä toimija on voitu katsoa 
jätteen haltijaksi, vaikka tällä ei ole ollut jä-
tettä fyysisesti hallussaan. Määritelmä vastai-
si jätedirektiivin 3 artiklan 6 kohdan mukais-
ta määritelmää. 

Kiinteistön haltijalla tarkoitettaisiin kiin-
teistön omistajaa tai vuokraoikeuden haltijaa. 
Voimassa olevan lain 3 §:n 4 kohdan mukai-
sessa kiinteistön haltijan määritelmässä oleva 
viittaus omistajan vertaiseen haltijaan ei käy-
tännössä ole tarpeen. 

Jätteen kuljettajalla tarkoitettaisiin sitä, jo-
ka vastaa jätteen kuljetuksesta. Kuljettajana 
pidettäisiin siten kuljetusyritystä eikä sen yk-
sittäistä kuljetustyötä tekevää työntekijää. 
Määritelmä vastaisi sisällöltään voimassa 
olevaa lakia. 

Jätteen välittäjällä tarkoitettaisiin sitä, joka 
ammattimaisesti ostaa tai myy jätettä taikka 
välittää jätettä tai jätehuollon palveluita mui-
den lukuun, mukaan lukien välittäjä, joka ei 
ota jätettä fyysisesti haltuunsa. Ehdotetulla 
määritelmällä yhdistettäisiin jätedirektiivin 3 
artiklan 7 ja 8 kohdissa tarkoitetut kauppiaan 
ja välittäjän määritelmät. Tarkoituksena olisi 
näin yksinkertaistaa terminologiaa ja välttää 
arkikielessä vaikeaksi ja harhaanjohtavaksi 
koetun termin kauppias käyttöä laissa. Jätedi-
rektiivissä ja jätteensiirtoasetuksessa säädetyt 
kauppiasta ja välittäjää koskevat vaatimukset 
ovat käytännössä samat eikä tarvetta näiden 
toimijoiden erittelyyn laissa. siten ole. 

Ehdotettu jätehuollon määritelmä vastaisi 
jätedirektiivin 3 artiklan 9 kohdan mukaista 
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määritelmää. Voimassa olevan jätelain mää-
ritelmää täydennettäisiin lisäämällä jätehuol-
lon käsitteeseen myös toimiminen jätteen vä-
littäjänä. 

Jätteen keräyksellä tarkoitettaisiin jätteen 
kokoamista kiinteistön haltijan, kunnan, tuot-
tajan, jakelijan tai muun järjestämään vas-
taanottopaikkaan omatoimista käsittelyä var-
ten taikka jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, 
mukaan lukien jätteen alustava lajittelu ja ti-
lapäinen varastointi. Vastaanottopaikassa oli-
si tarpeelliset rakenteet, jäteastiat, säiliöt ja 
muut jätteen kokoamiseen tarvittavat väli-
neet. Määritelmä vastaisi jätedirektiivin 3 ar-
tiklan 10 kohdan mukaista määritelmää kui-
tenkin niin, että määritelmään sisällytettäisiin 
myös omatoimista käsittelyä varten toteutettu 
jätteen kokoaminen. 

Nykyiseen jätelakiin verrattuna ehdotettu 
määritelmä laajentaisi keräyksen käsitteen 
kattamaan myös jätteen syntypaikan ulko-
puolella, jätteiden kokoamisen yhteydessä 
tapahtuvan jätteen alustavan lajittelun tai va-
rastoinnin ennen jätteen kuljettamista käsitel-
täväksi. Näin olen esimerkiksi apteekkien 
järjestämä lääkejätteiden vastaanotto ja käy-
töstä poistetuille kulutustuotteille järjestetyt 
kauppojen palautusjärjestelmät sekä niihin 
liittyvä jätteen tilapäinen varastointi katsot-
taisiin osaksi keräystoimintaa. 

Laissa ehdotetaan määriteltäväksi uutena 
terminä jätteen määrän ja haitallisuuden vä-
hentäminen. Määritelmä vastaisi jätedirektii-
vin 3 artiklan 12 kohdan mukaista ehkäise-
misen määritelmää. Ehdotuksen mukaan jät-
teen määrän ja haitallisuuden vähentämisellä 
tarkoitettaisiin sellaisia toimia ennen kuin 
tuotteesta tulee jätettä, joilla edistetään tuot-
teiden uudelleenkäyttöä, pidennetään tuottei-
den käyttöikää tai ehkäistään muulla tavoin 
jätteen syntymistä taikka vähennetään tuot-
teissa olevien haitallisten aineiden määrää tai 
syntyvän jätteen haitallisia ympäristö- ja ter-
veysvaikutuksia. 

Uudelleenkäytöllä tarkoitettaisiin jätedirek-
tiivin 3 artiklan 13 kohdan mukaisesti tuot-
teen tai sen osan käyttämistä uudelleen sa-
maan tarkoitukseen kuin mihin se on alun pe-
rin suunniteltu. Uudelleenkäyttö olisi osa jät-
teen määrän ja haitallisuuden vähentämistä 
eikä siten sisältyisi jätehuoltoon. 

Uudelleenkäytön valmistelu olisi osa jäte-
huoltoa. Sillä tarkoitettaisiin jätedirektiivin 
3 artiklan 16 kohdan mukaisesti jätteen tar-
kistamiseksi, puhdistamiseksi tai korjaami-
seksi toteutettavaa toimintaa, jolla jätteenä 
käytöstä poistettu tuote tai sen osa valmistel-
laan siten, että se voidaan käyttää uudelleen 
ilman muuta esikäsittelyä. Vastaavaa termiä 
ei ole määritelty nykyisessä jätelaissa, mutta 
lähes vastaavansisältöinen uudelleenkäytön 
määritelmä on asianomaisten direktiivien 
mukaisesti sisällytetty sähkö- ja elektroniik-
kalaiteromusta ja romuajoneuvoista annettui-
hin valtioneuvoston asetuksiin sekä pakkauk-
sista annettuun valtioneuvoston päätökseen. 

Jätteen kierrätyksellä tarkoitettaisiin toi-
mintaa, jossa jäte hyödynnetään aineena. 
Kierrätystä olisi myös eloperäisen aineksen 
prosessointi esimerkiksi kompostoimalla tai 
mädättämällä, jos prosessin lopputuote käy-
tetään aineena hyödylliseen tarkoitukseen si-
ten. että sillä tosiasiallisesti korvataan mui-
den materiaalien käyttöä. Kierrätyksenä ei 
pidettäisi jätteen hyödyntämistä energiana 
eikä jätteen valmistamista polttoaineeksi tai 
maantäyttöön käytettäväksi aineeksi. Määri-
telmä vastaisi asiasisällöltään jätedirektiivin 
3 artiklan 17 kohdan mukaista määritelmää. 
Vastaavaa käsitettä ei ole määritelty nykyi-
sessä jätelaissa, mutta kierrätyksen määritel-
mä sisältyy lähes samansisältöisenä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta, romuajoneuvoista 
ja paristoista ja akuista annettuihin valtio-
neuvoston asetuksiin sekä pakkauksista an-
nettuun valtioneuvoston päätökseen. Uudel-
leenkäytön valmistelu luettaisiin osaksi kier-
rätystä. 

Jätteen hyödyntämisen määritelmä vastaisi 
sisällöltään jätedirektiivin 3 artiklan 15 koh-
dan mukaista määritelmää. Määritelmä olisi 
nykyisen jätelain 3 §:n 1 momentin 10 koh-
dassa säädettyä määritelmää täsmällisempi. 
Hyödyntäminen olisi toimintaa, jonka ensisi-
jaisena tarkoituksena olisi käyttää jäte hyö-
dyksi korvaamalla jätteellä kyseiseen tarkoi-
tukseen muutoin käytettäviä aineita tai esi-
neitä Tyypillisiä esimerkkejä hyödyntämises-
tä olisivat metallijätteiden hyödyntämisen 
metalliteollisuuden raaka-aineena, liuotinjät-
teiden regenerointi, tuhkien ja kuonien käyttö 
maarakentamisessa sekä jätteestä valmistetun 
polttoaineen käyttö energiantuotannossa. Jät-
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teen kierrätys luettaisiin osaksi hyödyntämis-
tä. Pykälän 3 momentin nojalla annettavalla 
valtioneuvoston asetuksella vahvistettaisiin 
esimerkkiluettelo jätteen hyödyntämistoimis-
ta jätedirektiivin liitteen II mukaisesti. Näihin 
sisältyisi myös esikäsittelyluonteisia toimia, 
joissa jätettä valmistellaan hyödyntämistä 
varten. 

Jätteen loppukäsittely olisi terminä uusi ja 
sillä korvattaisiin nykyisessä jätelaissa käy-
tetty termi käsittely. Loppukäsittelyllä tarkoi-
tettaisiin jätteen sijoittamista kaatopaikalle, 
polttoa ilman energian talteenottoa tai muuta 
näihin rinnastettavaa toimintaa, joka ei ole 
hyödyntämistä, vaikka toiminnan toissijaise-
na seurauksena on jätteen sisältämän aineen 
tai energian hyödyntäminen. Määritelmä vas-
taisi sisällöltään jätedirektiivin 3 artiklan 
19 kohdan mukaista määritelmää, mutta sii-
hen lisättäisiin määritelmää selventäviä esi-
merkkejä tyypillisistä loppukäsittelytoimin-
noista. Pykälän 3 momentin nojalla annetta-
valla valtioneuvoston asetuksella vahvistet-
taisiin esimerkkiluettelo jätteen loppukäsitte-
lytoimista jätedirektiivin liitteen I mukaisesti. 
Näihin sisältyisi myös esikäsittelyluonteisia 
toimia, joissa jätettä valmistellaan loppukä-
sittelyä varten. 

Määritelmän mukaan loppukäsittelyä voisi 
olla esimerkiksi vaarallisen jätteen poltto sii-
hen erikoistuneessa polttolaitoksessa — siitä 
huolimatta, että poltossa saadaan talteen 
energiaa — jos toimen ensisijaisena tarkoi-
tuksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen. 
Yhdyskuntajätteen poltto olisi loppukäsitte-
lyä, jos se ei täytä jätedirektiivin liitteen II 
mukaisesti säädettyä yhdyskuntajätteen polt-
tolaitosten energiatehokkuutta koskevaa vaa-
timusta. 

 Jätteen käsittelyllä olisi nykyisestä jäte-
laista poikkeava merkitys. Ehdotuksen mu-
kaan käsittely olisi yhteistermi jätteen hyö-
dyntämiselle ja loppukäsittelylle, kun nykyi-
sessä jätelaissa käsittely vastaisi ehdotetun 
lain mukaista termiä loppukäsittely. Uusi 
määrittely vastaisi jätedirektiivin käsitteistöä 
ja olisi myös yleiskielen pohjalta helpommin 
sisällöltään ymmärrettävä. Käsittelyyn sisäl-
tyisi direktiivin 3 artiklan 14 kohdan mukai-
sesti myös hyödyntämisen tai loppukäsittelyn 
valmistelu. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi tuotteen ja-
kelijan määritelmä, joka on tarpeen erityisesti 
tuottajavastuuta koskevan 6 luvun säännök-
sissä. Jakelijalla tarkoitettaisiin tuotteen am-
mattimaista myyjää tai muuta tahoa, joka tar-
joaa tuotteen käyttäjän saataville. Nykyisin 
jakelija on määritelty sähkö- ja elektroniikka-
laiteromusta sekä paristoista ja akuista anne-
tuissa valtioneuvoston asetuksissa. 

Jätteen kansainvälisen siirron määritelmää 
yksinkertaistettaisiin nykyisen jätelain määri-
telmään verrattuna, mutta tällä ei olisi vaiku-
tusta määritelmän asiasisältöön. Jätteen kan-
sainvälisellä siirrolla tarkoitettaisiin jätteen-
siirtoasetuksessa tarkoitettua jätteen siirtoa 
Suomesta toiseen maahan, toisesta maasta 
Suomeen ja jätteen siirtoa Suomen kautta. 

Pykälän 2 momentin mukaan kuntaa kos-
kevan lain säännökset koskisivat myös pää-
kaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja jouk-
koliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta 
annetun lain (829/2009) 2 §:ssä tarkoitettua 
kuntayhtymää ja muuta kuntayhtymää siltä 
osin kuin sille on annettu kunnalle tässä lais-
sa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä 
tehtäviä. Samansisältöinen säännös on voi-
massa olevassa jätelaissa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valtio-
neuvoston toimivallasta antaa tarkempia 
säännöksiä vaarallisen jätteen määrittelyssä 
tarvittavista, 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetuista jätteen vaaraominaisuuksista. Näillä 
säännöksillä saatettaisiin voimaan jätedirek-
tiivin liitteessä III säädetty luettelo ominai-
suuksista, jotka tekevät jätteistä vaarallisia. 
Momentissa säädetyn valtuuden nojalla val-
tioneuvosto voisi myös säätää jätteiden luo-
kittelusta vaarallisiin ja muihin jätteisiin. 
Käytännössä valtuuden nojalla voitaisiin 
saattaa voimaan komission päätökseen 
2000/532/EY perustuva EU:n jäteluettelo ja 
siihen komitologiamenettelyssä tehtävät 
muutokset. Nykyisin jäteluettelo on saatettu 
voimaan ympäristöministeriön asetuksella, 
mutta ehdotetetun lain nojalla luettelosta sää-
täminen siirtyisi valtioneuvoston toimival-
taan. 

Pykälän 3 momentin valtuussäännösten no-
jalla vahvistettaisiin myös jätedirektiivin liit-
teenä I ja II olevat esimerkkiluettelot jätteen 
loppukäsittely- ja hyödyntämistoiminnoista. 
Samoin saatettaisiin voimaan jätedirektiivin 
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liitteen II alaviitteessä säädetty yhdyskunta-
jätteen energiana hyödyntämisen laskenta-
kaava. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
myös säätää muun muassa tuottajavastuuta 
koskevien direktiivien täytäntöönpanemisek-
si tarpeellisista täsmennyksistä esimerkiksi 
uudelleenkäytön valmistelun, hyödyntämisen 
ja kierrätyksen määritelmiin. 

7 §. Vaarallisen jätteen luokittelusta poik-
keaminen. Säännös perustuisi jätedirektiivin 
7 artiklan 2—5 kohtiin ja jäteluetteloa kos-
kevaan komission päätökseen 2000/532/EY. 
Vastaava säännös on nykyisen jäteasetuksen 
3 a §:ssä, mutta perustuslaista johtuvista syis-
tä säännös on tarpeen siirtää lain tasolle. 

Pykälässä tarkoitetulla valtioneuvoston 
asetuksella säädetyllä vaarallisten jätteiden 
luokituksella tarkoitettaisiin komission pää-
töksellä säädettyä Euroopan unionin jäteluet-
teloa, joka nykyisin on saatettu voimaan ym-
päristöministeriön asetuksella. Kuten direk-
tiivissä, luettelo olisi esimerkkiluettelo jät-
teistä, mutta siinä mainittujen vaarallisten jät-
teiden osalta luokitus olisi sitova. Säännök-
sen mukaan jäteluettelon mukaisesta sitovas-
ta luokittelusta vaaralliseksi jätteeksi voitai-
siin säännöksessä määritellyin edellytyksin 
yksittäistapauksessa poiketa. Poikkeamispää-
tösten tekeminen olisi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen tehtävä paitsi, jos ky-
symys olisi aluehallintoviraston toimivaltaan 
kuuluvasta ympäristöluvanvaraisesta toimin-
nasta. Tehtävän keskittäminen valtion viran-
omaisille olisi perusteltua siksi, että direktii-
vin mukaan poikkeuksista jäteluettelon mu-
kaisesta vaarallisten jätteiden määrittelystä 
on ilmoitettava komissiolle. 

Jätteiden siirtoja koskevassa 112 §:ssä olisi 
vastaava jätteen vientikiellon soveltamiseen 
liittyvä vaarallisen jätteen luokitteluun liitty-
vä menettely, jossa toimivaltaisena viran-
omaisena olisi Suomen ympäristökeskus. 
 
2 luku. Yleiset velvollisuudet ja periaat-

teet 

8 §. Yleinen velvollisuus noudattaa etusija-
järjestystä. Säännöksellä saatettaisiin voi-
maan jätedirektiivin 4 artiklan mukainen niin 
sanottu jätehierarkia, joka määrittää jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentämistä ("jät-
teen ehkäisemistä") ja jätehuoltoa koskevien 

toimien etusijajärjestyksen EU:n jätepolitii-
kassa ja -lainsäädännössä. Etusijajärjestys 
ohjaisi lain nojalla tapahtuvaa norminantoa ja 
jätesuunnitelmien laatimista sekä muuta lain 
perusteella tapahtuvaa päätöksentekoa ja oh-
jausta. Etusijajärjestys tulisi myös ottaa 
huomioon kaikessa toiminnassa, jossa sen to-
teutumiseen voidaan vaikuttaa. Yksittäistä 
toimintaa ei kuitenkaan voitaisi kieltää pel-
kästään etusijajärjestystä koskevan säännök-
sen perusteella, mutta säännös ohjaisi lain 
soveltamista lupa- ja ilmoitusmenettelyissä. 
Etusijajärjestyksen vastainen toiminta ei 
myöskään sellaisenaan voisi olla peruste 
esimerkiksi hallintopakon käyttämiselle. 

Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentä-
minen olisi ensisijainen velvollisuus varsi-
naisiin jätehuoltotoimiin verrattuna. Haitalli-
suuden vähentämisellä tarkoitettaisiin jättei-
den haitallisten ominaisuuksien kuten haital-
listen aineiden pitoisuuksien vähentämistä, 
mutta myös muita ennen jätteen syntymistä 
toteutettavia toimia, jotka vähentävät jätteen 
haitallisia vaikutuksia jätehuollon yhteydes-
sä. Toissijaisesti jäte olisi valmisteltava uu-
delleenkäyttöön 6 §:n 1 momentin 13 koh-
dassa määritellyllä tavalla. Valmistelu viittai-
si siten jätteelle ennen varsinaista uudelleen-
käyttöä tehtäviin toimenpiteisiin. Esimerkiksi 
uudelleenkäyttöön soveltuvien osien purka-
minen ajoneuvosta tai laitteesta olisi uudel-
leenkäytön valmistelua. Purettujen osien 
käyttäminen ajoneuvon tai laitteen korjaami-
nen olisi uudelleenkäyttöä, joka ei kohdistu 
enää jätteeseen. 

Kolmantena etusijajärjestyksen mukaan 
olisi jätteen kierrätys, jolla tarkoitettaisiin 
6 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaista jät-
teen hyödyntämistä aineena, mukaan lukien 
kierrätyksen valmisteluun liittyvät toimet. 
Kuten edellä on todettu, kierrätystä olisi 
myös eloperäisen aineksen uudelleenkäsittely 
esimerkiksi kompostoimalla tai mädättämällä 
ja saattamalla se kiertoon maanparannustar-
koituksessa, mutta ei jätteen hyödyntäminen 
energiana eikä jätteen valmistaminen poltto-
aineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi ai-
neeksi. Muu hyödyntäminen, kuten jätteen 
poltto energiakäyttötarkoituksessa ja jätteen 
hyödyllinen käyttö maantäytössä, samoin 
kuin jätteen valmistelu polttoaineeksi tai 
maantäyttöaineeksi, olisi jätehierarkiassa nel-
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jäntenä. Jätteen käyttö kaatopaikalla voitai-
siin katsoa hyödyntämiseksi vain, jos tällai-
sen tai vastaavan materiaalin käyttö on vält-
tämätöntä kaatopaikkarakenteiden teknisen 
vaatimuksenmukaisuuden saavuttamiseksi. 
Viimesijainen jätehuoltovaihtoehto olisi jät-
teen loppukäsittely, joka käytännössä tapah-
tuisi joko kaatopaikalla tai polttolaitoksessa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin etusija-
järjestyksestä poikkeamisesta. Etusijajärjes-
tyksestä poikkeamisen edellytysten arvioin-
nin lähtökohtana olisi tuotteen ja jätteen koko 
elinkaaren aikaisten vaikutusten tarkastelu. 
Eri vaihtoehtoja tulisi verrata toisiinsa ehdo-
tetussa 1 §:ssä säädetyn lain tarkoituksen 
kannalta. Etusijajärjestyksestä poikkeamisen 
edellytyksenä olisi, että hierarkkisesti alem-
malla tasolla oleva vaihtoehto toteuttaisi ko-
konaisuutena arvioiden paremmin lain tavoit-
teita, joita ovat jätteistä ja jätehuollosta ai-
heutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen eh-
käiseminen, jätteen määrän ja haitallisuuden 
vähentäminen, luonnonvarojen kestävä käy-
tön edistäminen, jätehuollon toimivuuden 
varmistaminen sekä roskaantumisen ehkäi-
seminen. Lain tarkoituksen toteutumisen li-
säksi arvioinnissa tulisi ottaa huomioon ym-
päristönsuojelun varovaisuus- ja huolelli-
suusperiaate, josta säädetään ympäristönsuo-
jelulain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa, sekä 
tekniset ja taloudelliset edellytykset noudat-
taa etusijajärjestystä. Jätedirektiivin 4 artik-
lan mukaan etusijajärjestyksestä poikkeami-
sen edellytyksiä on arvioitava useiden eri 
vaikutusten kokonaisarvioinnin ja keskinäi-
sen punninnan perusteella. Artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon muun 
ohella ennaltavarautumista, kestävyyttä, tek-
nistä toteutettavuutta ja taloudellista hyväk-
syttävyyttä ja luonnonvarojen suojelua kos-
kevat ympäristönsuojeluperiaatteet sekä ym-
päristöä, ihmisen terveyttä, taloutta ja yhteis-
kuntaa koskevat kokonaisvaikutukset direk-
tiivin 1 ja 13 artiklan mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valtio-
neuvoston valtuudesta antaa asetuksella tar-
kempia säännöksiä etusijajärjestyksestä ja 
siitä poikkeamisesta. Valtuuden nojalla voi-
taisiin säätää tarkemmin muun ohella uudel-
leenkäytön ja kierrätyksen ensisijaisuudesta 
tiettyjen jätejakeiden osalta. Nykyisen jäte-
lain nojalla esimerkiksi rakennusjätteistä, 

sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ja romu-
ajoneuvoista annetuissa valtioneuvoston pää-
töksissä tai asetuksissa on vastaavia säännök-
siä. Ehdotetun valtuuden nojalla voitaisiin 
säätää myös esimerkiksi pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopi-
muksen (SopS 34/2004) täytäntöönpanosta 
samoin kuin pysyvistä orgaanisista yhdisteis-
tä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamises-
ta annetun parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 850/2004 tarkemmasta täytän-
töönpanosta. Mainituilla säännöksillä rajoite-
taan pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävien 
jätteiden kierrätystä ja hyödyntämistä. Sa-
moin voitaisiin antaa säännöksiä elohopeaa 
sisältävien jätteiden hyödyntämisen rajoitta-
misesta säännöksiä, jotka ovat tarpeen metal-
lisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdistei-
den ja -seosten viennin kieltämisestä sekä 
metallisen elohopean turvallisesta varastoin-
nista annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1102/2008 täy-
täntöönpanemiseksi. 

Valtioneuvosto voisi säätää myös jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentämistä, uu-
delleenkäytön valmistelua, kierrätystä tai 
muuta hyödyntämistä koskevista määrällisis-
tä tavoitteista ja velvoitteista. Valtuuden no-
jalla voitaisiin tarvittaessa saattaa osaksi kan-
sallista lainsäädäntöä myös jätedirektiivin 
11 artiklassa jäsenmaille asetetut tavoitteet, 
joiden mukaan vuoteen 2020 mennessä on 
tiettyjen jätemateriaalien valmistelua uudel-
leenkäyttöön ja kierrätystä lisättävä vähin-
tään 50 painoprosenttiin niiden kokonaismää-
rästä. Tavoitteet koskevat muun muassa pa-
peria, metallia, muovia ja lasia, jotka ovat pe-
räisin kotitalouksista ja myös mahdollisesti 
muista lähteistä siinä määrin kuin nämä jäte-
virrat ovat samankaltaisia kuin kotitalousjät-
teissä. Samaan määräaikaan mennessä on 
myös vaarattoman rakennus- ja purkujätteen 
valmistelua uudelleenkäyttöön, kierrätystä ja 
muuta materiaalien hyödyntämistä, mukaan 
lukien maantäyttö, lisättävä vähintään 
70 painoprosenttiin syntyvän jätteen määräs-
tä. Lisäksi lain 6 luvussa säädetyn tuottaja-
vastuun piiriin kuuluvien käytöstä poistettu-
jen tuotteiden jätehuoltoon liittyvät kierrätys-
tä, hyödyntämistä ja muuta jätehuoltoa kos-
kevat määrälliset tavoitteet ja velvoitteet voi-
taisiin säätää 3 momentin valtuussäännöksen 
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nojalla. Pakkauksista, sähkö- ja elektroniik-
kalaiteromusta, romuajoneuvoista sekä paris-
toista ja akuista annetuissa direktiiveissä on 
säädetty vastaavista jäsenvaltioita koskevista 
vaatimuksista. 

9 §. Tuotteen valmistajan, markkinoille 
saattajan ja jakelijan huolehtimisvelvollisuu-
det. Pykälään koottaisiin ehdotetun lain tuo-
tantoa ja tuotteita koskevaa sääntelyä. Osit-
tain voimassaolevan jätelain 4 §:ää vastaavat 
säännökset muodostaisivat lakiperustan yk-
sittäisiä tuotteita tai toimintaa koskevalle 
norminannolle ja hallinnollisessa hyväksy-
mismenettelyssä annettaville lupamääräyksil-
le. Säännökset olisivat joustavia, mitä kuvai-
sivat sanamuodot "mahdollisuuksien mukaan 
" ja "tarpeen mukaan" eivätkä siten sellaise-
naan riittäisi perusteeksi hallintopakon käyt-
tämiselle tai rangaistuksen määräämiselle. 
Tähän vaadittaisiin aina valtuussäännöksen 
nojalla valtioneuvoston asetuksella annettu 
täsmällisempi tuote- tai toimintakohtainen 
velvoite tai lupamääräys. Merkittävä osa 
säännöksistä olisi tuotesääntelyä. Vastaavan 
tyyppistä sääntelyä on ympäristönsuojelulain 
13 ja 15 §:n nojalla annettavissa valtioneu-
voston asetuksissa. Jätedirektiivin 8 artiklan 
2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat toteut-
taa tarvittavia toimenpiteitä edistääkseen 
tuotteiden suunnittelua siten, että voidaan 
vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja 
jätteiden syntymistä tuotannon ja sitä seuraa-
van tuotteiden käytön aikana ja että varmiste-
taan, että jätteeksi muuttuneiden tuotteiden 
hyödyntäminen ja loppukäsittely tapahtuu di-
rektiivin mukaisesti. 

Ehdotetun pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin valmistuksessa noudatettavasta materiaa-
litehokkuuden periaatteesta (1 kohta) ja niin 
sanotusta substituutioperiaatteesta eli siitä, 
että valmistuksessa pyritään korvaamaan ter-
veydelle ja ympäristölle haitalliset raaka-
aineet haitattomilla (2 kohta). Lisäksi tuotan-
tomenetelmä olisi mahdollisuuksien mukaan 
valittava siten, että jätettä syntyy mahdolli-
simman vähän ja jäte on mahdollisimman 
haitatonta (3 kohta). Tuotetta markkinoille 
saatettaessa sitä ei saisi pakata tarpeettomasti 
(4 kohta). 

Tuotteen valmistajan olisi huolehdittava 
siitä, että tuote on kestävä, korjattava ja uu-
delleenkäytettävä sekä jätteenä kierrätettävä 

ja että tuotteesta ja sen käytöstä syntyy mah-
dollisimman vähän jätettä (kohta 5). Samoin 
olisi huolehdittava siitä, ettei tuotteesta jät-
teenä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle, roskaantumista eikä huo-
mattavaa haittaa tai vaikeutta jätehuollon jär-
jestämiselle (kohta 6). Valmistaja voisi to-
teuttaa huolehtimisvelvollisuutensa esimer-
kiksi käyttämällä valmistuksessa riittävän 
kestäviä materiaaleja ja osia taikka vaihtoeh-
toisesti suunnittelemalla tuote niin, että se 
voidaan helposti korjata tai uudistaa ja että 
uudelleenkäytettävät ja materiaalikierrätyk-
seen menevät osat on jätehuoltovaiheessa 
helppo erotella toisistaan. Tuotteen fysikaa-
lis-teknisten ominaisuuksien lisäksi olisi ar-
vioitava myös tuotteen käytön vaikutuksia 
syntyvän jätteen määrään tai haitallisuuteen. 
Käytännössä esimerkiksi tuotteen varaosiksi 
tulisi mahdollisuuksien mukaan valita uudel-
leenkäytettäviä osia kertakäyttöisten sijasta, 
kuten tietyissä käyttökohteissa ladattavia ak-
kuja paristojen sijasta. Tuotteiden vaikutus-
ten arvioinnissa valmistajat ja maahantuojat 
voisivat käyttää apuna esimerkiksi ympäris-
tömerkintöjä ja niistä laadittuja kriteerejä se-
kä niin sanotun REACH-asetuksen mukaisia 
kemikaalien rekisteröintejä ja käyttöturvalli-
suustiedotteita. 

Pykälän 2 momentissa tuotteen valmistaja 
velvoitettaisiin tarpeen mukaan huolehtimaan 
siitä, että tuotteessa on sen ominaisuuksia 
selventävät ja käyttöä, uudelleenkäyttöä, jä-
tehuoltoa ja tuottajavastuun kohdentamista 
helpottavat merkinnät tai muut vastaavat tie-
dot (kohta 1), tuotteen käyttäjille tiedotetaan 
riittävästi merkinnöistä ja niiden merkityk-
sestä sekä uudelleenkäyttöön ja jätehuoltoon 
liittyvistä järjestelyistä (kohta 2) ja että jäte-
huollon toimijoille annetaan näiden tehtävien 
kannalta tarpeelliset tiedot (kohta 3). Sään-
nöksellä saatettaisiin osaksi kansallista lain-
säädäntöä niin sanottuun laajennettuun tuot-
tajavastuuseen liittyvä jätedirektiivin 8 artik-
lan 1 kohta. Kansallista säännöstä ei kuiten-
kaan rajattaisi koskemaan vain tuottajavas-
tuujärjestelmien piirissä olevia tuotteita ja 
jätteitä. Tiedotusvelvollisuus toteutettaisiin 
tapauksesta riippuen tuotteeseen tai sen pak-
kaukseen sisällytetyillä tiedoilla sekä esimer-
kiksi myymälässä tapahtuvalla erillisellä tie-
dottamisella ja ohjauksella. 
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Pykälän 3 momentin mukaan osa 1 mo-
mentissa säädetyistä vaatimuksista ja 2 mo-
mentissa säädetyt velvollisuudet koskisivat 
myös tuotteen markkinoille saattajaa ja jake-
lijaa. 

10 §. Valtioneuvoston asetukset tuotteista. 
Pykälässä olisi valtuussäännös antaa valtio-
neuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä 
pykälässä erikseen luetelluista seikoista. 
Säädettävät tarkemmat säännökset toteuttai-
sivat 9 §:n velvoitteita. Säännös vastaisi pää-
osin sisällöltään nykyisen jätelain 5 §:ää. 
Valtioneuvostolle ehdotetut valtuudet ovat 
tarpeen ennaltaehkäisevän jätepolitiikan to-
teuttamiseksi samoin kuin siihen perustuvien 
EU:n direktiivien täytäntöönpanemiseksi. 
Näitä ovat esimerkiksi polykloorattujen bife-
nyylien ja polykloorattujen terfenyylien kä-
sittelystä, paristoista ja akuista sekä käyte-
tyistä paristoista ja akuista, sähkö- ja elektro-
niikkalaiteromusta, romuajoneuvoista sekä 
pakkauksista ja pakkausjätteistä annetut di-
rektiivit. Euroopan unionissa käsitellään par-
haillaan komission ehdotusta Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen 
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta 
sähkö- ja elektoriikkalaitteissa (KOM(2008) 
809 lopullinen, RoHS-direktiivi, uudelleen-
laadittu toisinto), joka sisältää tuotesääntelyä 
ja markkinavalvontavaatimuksen. Vaatimus-
ten täytäntöönpanossa nojauduttaisiin ehdo-
tettuun 9 §:ään sekä tuotteiden kaupan pitä-
miseen liittyvää akkreditointia ja markkina-
valvontaa koskevista vaatimuksista ja neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoa-
misesta annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EY) N:o 765/2008 
(NLF-asetus). 

11 §. Etusijajärjestyksen noudattamisen 
edistäminen. Pykälässä säädettäisiin viran-
omaisten sekä julkisoikeudellisten laitosten 
ja yhteisöjen velvollisuuksista edistää omassa 
toiminnassaan säästeliästä materiaalien käyt-
töä. Säännös vastaisi pitkälti nykyisen jäte-
lain 4 §:n 1 momentin 3 kohtaa, mutta vel-
vollisuuksia yksilöitäisiin hieman nykyistä 
tarkemmin. Valtion, kuntien ja kuntayhtymi-
en viranomaisten ohella velvollisuus koskisi 
myös julkisoikeudellisia laitoksia ja yhteisö-
jä, kuten evankelis-luterilaisen ja ortodoksi-
sen kirkon viranomaisia, valtion liikelaitok-
sia ja kuntien omistamia yleishyödyllistä 

palvelua tuottavia yhtiöitä. Julkisten hankin-
tojen arvo on Suomessa 27 miljardia euroa 
vuodessa eli noin 15 % bruttokansantuottees-
ta. Julkisilla hankinnoilla on merkitystä myös 
esimerkin antajana muille toimijoille ympä-
ristöystävällisistä ja materiaalitehokkaista 
toimintatavoista. 

Säännös ohjaisi viranomaisten ja muiden 
julkisoikeudellisten toimijoiden perustoimin-
nan suunnittelua ja erityisesti palvelu- ja ta-
varahankintoja. Julkisista hankinnoista anne-
tun lain mukaan julkista hankintaa koskevan 
tarjouspyynnön tekniseen määrittelyyn voi-
daan kirjata myös tuotteiden kestävyyteen tai 
kierrätettävyyteen liittyviä tai muita ympäris-
tövaatimuksia. Käytännössä tällaisia vaati-
muksia on kuitenkin asetettu varsin harvoin. 
Kestävien valintojen edistämisestä julkisissa 
hankinnoissa 8 huhtikuuta 2009 tehdyn val-
tioneuvoston periaatepäätöksen mukaan ym-
päristönäkökulma tulisi nykyistä vahvemmin 
sisällyttää organisaatioiden hankintastrategi-
oihin. Ehdotettu säännös tukisi osaltaan val-
tioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpa-
noa. 

12 §. Selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus. 
Pykälän 1 momentissa olisi nykyisen jätelain 
51 §:n 1 momenttia vastaava säännös tuotan-
non harjoittajan, tuotteen valmistajan ja maa-
hantuojan selvilläolovelvollisuudesta. Pykä-
län 2 momentissa säädettäisiin jätteen halti-
jan velvollisuudesta olla selvillä sekä tarvit-
taessa tiedottaa muille jätehuollon toimijoille 
jätteestä ja sen vaikutuksista. Säännös vastai-
si pääosin sisällöltään nykyisen jätelain 
51 §:n 2 momenttia. Säännösten sijoittami-
nen 2 luvun yleiseksi velvollisuudeksi koros-
taisi asioiden keskeistä merkitystä jätelain 
toimeenpanossa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valtio-
neuvoston asetuksenantovaltuudesta, joka 
liittyisi jätteen haltijan velvollisuuteen seura-
ta ja tarkkailla toiminnan ympäristö- ja ter-
veysvaikutuksia, velvollisuuteen antaa tietoja 
jätteestä ja jätteen käsittelystä sekä muihin 
näihin rinnastettaviin velvollisuuksiin. 

13 §. Jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan 
vaaran ja haitan ehkäiseminen. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin nykyisen jätelain 
6 §:n 1 momentin 6 kohdan tapaan jätteen 
hylkäämisen ja hallitsemattoman käsittelyn 
kiellosta. Säännöksellä toimeenpantaisiin 
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osaltaan jätedirektiivin 36 artiklassa jäsenval-
tioille asetettua velvoitetta toteuttaa tarvitta-
vat toimet jätteen hylkäämisen tai valvomat-
toman sijoittamisen taikka valvomattoman 
jätehuollon kieltämiseksi.  

Jätteen hylkäämisen ja hallitsemattoman 
käsittelyn kielto koskisi kaikkea jätteeseen 
liittyvää epäasianmukaista toimintaa tai toi-
mimatta jättämistä, kuten jätteen hautaamista 
maahan tai vesistöön, jätteen avopolttoa taik-
ka jätteen jättämistä synty-, välivarastointi- 
tai käsittelypaikalle ilman, että jätehuoltoa 
pyrittäisiin järjestämään lain edellyttämällä 
tavalla. Jätteen polttaminen Suomen vesialu-
eella ja talousvyöhykkeellä kiellettäisiin erik-
seen ehdotetussa 18 §:ssä. Jätteen hylkäämi-
sen ja polttamisen kieltämisestä merialueilla 
säädetään merensuojelulaissa. 

Lain 8 luvussa säänneltävää roskaamiskiel-
toa ja jätteen hallitsemattoman käsittelyn 
kieltoa sovellettaisiin käytännössä osittain 
päällekkäin. Roskaamisena pidettäisiin suh-
teellisen pienimuotoista toimintaa, myös sil-
loin, kun roskaavaan toimintaan osallistuvia 
on runsaasti. Esimerkiksi suurten esineiden 
tai merkittävien jätemäärien jättäminen vailla 
asianmukaista huolenpitoa olisi lähempänä 
jätehuoltovelvollisuuden laiminlyöntiä. Kes-
keinen erottava tekijä olisi kuitenkin edelleen 
toimenpiteestä aiheutuvan haitan luonne. 
Roskaantuminen olisi yleensä siisteyden, 
viihtyisyyden ja ympäristön esteettisten arvo-
jen loukkaamista. Erottelulla ei kuitenkaan 
olisi oikeudellisen seurauksen kannalta mer-
kitystä, koska molemmissa tapauksissa aihe-
uttaja velvoitettaisiin toimenpiteisiin haitto-
jen korjaamiseksi ja estämiseksi. Pilaantumi-
sen vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin sovellet-
taisiin ympäristönsuojelulain asianomaisia 
säännöksiä pilaantuneen maaperän ja pohja-
veden puhdistamisesta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin jäte-
huollon terveyden- ja ympäristönsuojeluun 
liittyvästä yleisestä vähimmäisvaatimustasos-
ta ja sillä toimeenpantaisiin jätedirektiivin 
13 artikla. Säännös vastaisi pääpiirteissään 
voimassa olevan jätelain 6 §:n 1 momentin 
4 kohdan mukaista yleistä huolehtimisvelvol-
lisuutta sekä jäteasetuksen 7—9 §:ssä täs-
mennettyjä jätehuollon järjestämistä koske-
via laatuvaatimuksia. Ehdotettu säännös olisi 
yleisesti sovellettava jätehuoltoa koskeva vä-

himmäisvaatimus, joka kohdistuisi jätteen 
tuottajaan, käsittelijään, kuljettajaan ja mui-
hin jätehuollon järjestämisestä vastaaviin tai 
siihen osallistuviin toimijoihin. 

Säännös velvoittaisi toimimaan siten, ettei 
toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa ter-
veydelle tai ympäristölle, roskaantumista, 
yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka 
muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksi-
tyisen edun loukkausta. Säännöksellä katet-
taisiin jätehuollon kaikki vaarat ja haitat ter-
veydelle ja ympäristölle. Terveyshaitan käsi-
te olisi pykälässä sama kuin ympäristönsuo-
jelulaissa ja terveydensuojelulaissa. Säännös 
toteuttaisi osaltaan jätedirektiivin 13 artiklan 
vaatimusta siitä, että jätehuolto tapahtuu vaa-
rantamatta ihmisten terveyttä ja vahingoitta-
matta ympäristöä sekä erityisesti, ettei vaa-
ranneta vesiä, ilmaa, maaperää, kasveja eikä 
eläimiä. 

Säännöksessä tarkoitetulla muulla yleisen 
tai yksityisen edun loukkauksella viitattaisiin 
esimerkiksi maisemallisiin ja kulttuuriarvoi-
hin kohdistuviin haittoihin. Säännöksellä saa-
tettaisiin osaltaan osaksi kansallista lainsää-
däntöä jätedirektiivin 13 artiklan c-kohdassa 
säädetty vaatimus, jonka mukaan jätehuolto 
on toteutettava siten, ettei vahingoiteta maa-
seutua eikä erityistä merkitystä omaavia koh-
teita. Myös ympäristönsuojelulailla sekä 
maankäyttö- ja rakennuslailla toteutetaan 
mainittua direktiivin vaatimusta. Ympäris-
tönsuojelulain pilaantumisen määritelmä kat-
taa muun muassa ympäristön yleisen viihty-
vyyden ja kulttuuriarvojen vähentymisen. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella 
suunnittelujärjestelmällä, jolla ohjataan esi-
merkiksi jätteen käsittelylaitosten sijoittamis-
ta, tähdätään muun ohella rakennetun ympä-
ristön kauneuteen ja kulttuuriarvojen vaali-
miseen (5 §). Maakuntakaavaa ja yleiskaavaa 
laadittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain 
28 ja 39 §:n mukaan kiinnitettävä erityistä 
huomiota maiseman vaalimiseen. Asemakaa-
van sisältövaatimuksiin kuuluu mainitun lain 
54 §:n mukaan rakennetun ympäristön ja 
luontovaatimusten vaaliminen. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi myös jätteen 
keräystä, kuljetusta ja käsittelylaitoksia kos-
kevat perusvaatimukset, jotka ovat pääosin 
lähtöisin EU:n vastaavasta sääntelystä. Sään-
nöksen perusteella kaatopaikkoja ja jätteen-
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polttolaitoksia koskevien valtioneuvoston 
asetusten lakia yksityiskohtaisempi sääntely 
olisi nykyistä selkeämmin johdettavissa jäte-
laista. Säännöstä sovellettaisiin rinnakkain 
ympäristönsuojelulain pilaantumista koske-
van sääntelyn kanssa. Selvyyden vuoksi jäte-
lakiin ehdotetaan kirjattavaksi ympäristön-
suojelulaissa omaksuttu muotoilu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavien päästöjen, 
mukaan lukien haju ja melu ehkäisemisestä, 
johon viitataan myös jätedirektiivin 13 artik-
lassa. Säännöksessä on myös haluttu korostaa 
jätehuollon toiminnoille tyypillisten esteettis-
ten vaikutusten merkitystä. Sen mukaan eh-
dotetaan säädettäväksi, että jätehuollon toi-
mintojen ja jätteitä käsittelevien laitosten on 
sovelluttava ympäristöön ja maisemaan. 

Pykälän 3 momentin mukaan jätehuollossa 
tulisi käyttää parasta käyttökelpoista tekniik-
kaa (BAT) ja siinä olisi noudatettava ympä-
ristön kannalta parasta käytäntöä (BEP). Pe-
riaatteet vastaisivat ympäristönsuojelulain 
4 §:n mukaisia vastaavia periaatteita, joita 
sovelletaan lähinnä jätettä tuottavaan toimin-
taan sekä jätteen hyödyntämiseen ja loppukä-
sittelyyn. Jätedirektiivin 3 artiklan 20 kohdan 
mukaan parhaalla käyttökelpoisella tekniikal-
la tarkoitetaan samaa kuin ympäristön pilaan-
tumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhte-
näistämiseksi annetussa IPPC-direktiivissä. 
Periaatteeseen sisältyy siten muun muassa 
teknisen ja taloudellisen toteuttamiskelpoi-
suuden vaatimus. 

14 §. Valtioneuvoston asetukset jätteestä ja 
jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan 
ehkäisemiseksi. Pykälässä säädettäisiin val-
tioneuvoston valtuutuksesta antaa tarkempia 
säännöksiä 13 §:ssä säädettyjen jätehuollon 
yleisten vaatimusten täyttämiseksi. Valtuus-
säännöksen nojalla voitaisiin antaa ja täs-
mentää nykyisin voimassa oleviin kaatopaik-
koja, jätteen poltto- ja rinnakkaispolttolaitok-
sia sekä jätteen hyödyntämistä maarakenta-
misessa ja puhdistamolietteen käyttöä maan-
viljelyssä koskeviin valtioneuvoston asetuk-
siin ja päätöksiin sisältyviä säännöksiä. Val-
tuuden nojalla voitaisiin myös säätää tar-
kemmin esimerkiksi kompostointi-, mädätys- 
tai muita biologisia käsittelylaitoksia, jätteen 
siirtokuormausasemaa tai alueellista vastaan-
ottopaikkaa, vaarallisen jätteen vastaanotto-
paikkaa taikka jätteen keräystä, kuljetusta, 

pakkaamista ja merkintöjä koskevista vaati-
muksista. Annettavien valtioneuvoston ase-
tusten lisäksi jätehuollon yleisiä vaatimuksia 
voitaisiin täsmentää kunnan jätehuoltomää-
räyksillä siten kuin 91 §:ssä säädetään. 

15 §. Jätteiden erilläänpitovelvollisuus. Jä-
tehuollon kannalta erilaisten jätteiden eril-
läänpitovelvollisuutta koskeva säännös vas-
taisi pääosin nykyisen jätelain 6 §:n 1 mo-
mentin 7 kohtaa. Jätteiden erillään pitäminen 
ei olisi ehdoton kaikkia tilanteita koskeva 
velvollisuus, vaan se olisi toteutettava silloin, 
kun se olisi terveydelle tai ympäristölle ai-
heutuvan vaaran tai haitan ehkäisemisen, jä-
tehuollon asianmukaisen järjestämisen taikka 
jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamisen 
kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja talou-
dellisesti toteutettavissa. EU-tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan jätedirektiivi ei 
velvoita pitämään erillään jäteluettelon mu-
kaisesti eri nimikkeisiin luokiteltavia jätteitä, 
ellei tämä ole direktiivin terveys- ja ympäris-
tönsuojeluvaatimusten täyttämiseksi välttä-
mätöntä (C-387/07). 

Säännöksellä saatettaisiin osaksi kansallista 
lainsäädäntöä jätedirektiivin 10 artiklan 
2 kohta, jossa velvoitetaan hyödyntämisen 
helpottamiseksi tai parantamiseksi kerää-
mään erilleen jätteet, jos se on teknisesti, 
ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteu-
tettavissa, sekä kielletään jätteiden sekoitta-
minen muihin jätteisiin tai materiaaleihin, 
joilla on erilaisia ominaisuuksia. Osaltaan 
säännöksellä toteutettaisiin yhdessä 17 §:n 
kanssa myös jätedirektiivin 21 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaista jäteöljyjen 
erikseen keräämistä koskevaa vaatimusta. 

Pykälän 2 momentissa ehdotettujen val-
tuussäännösten nojalla valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin säätää tarkemmin tiettyjen 
jätteiden erillään pitämisestä sekä siitä, millä 
edellytyksillä tiettyjä jätteitä voidaan sekoit-
taa keskenään. Säännös valtuuttaisi valtio-
neuvoston säätämään myös esimerkiksi jäte-
direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoite-
tuista paperin, metallin, muovin ja lasin sekä 
22 artiklassa tarkoitetusta biojätteen erilliske-
räysvelvollisuudesta. Tällaiset vaatimukset 
voitaisiin asettaa eri alueille erilaisina, ottaen 
huomioon asukastiheys ja muut keräyksen 
ympäristönsuojelulliseen ja teknis-
taloudelliseen tarkoituksenmukaisuuteen vai-
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kuttavat seikat. Vaatimuksia asetettaessa olisi 
otettava huomioon alueella oleva ja potenti-
aalinen palvelutarjonta erilliskerättyjen jät-
teiden hyödyntämiseksi. Vaatimuksia säädet-
täessä asetuksenantajan toimivaltaa sitoo pe-
rustuslain 6 §:ssä yhdenvertaisuusperiaate. 

Jätteen erilläänpitovelvollisuutta voitaisiin 
ehdotetun 91 §:n mukaisesti täsmentää myös 
kunnan jätehuoltomääräyksissä. 

16 §. Vaarallisten jätteiden pakkaamis- ja 
merkitsemisvelvollisuus. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin vaarallisen jätteen pak-
kaamisesta ja merkitsemisestä sekä niitä kos-
kevien tietojen antamisesta. Säännöksellä 
saatettaisiin osaksi kansallista lainsäädäntöä 
jätedirektiivin 19 artiklassa säädetyt vaaralli-
sen jätteen pakkaamista ja merkitsemistä 
koskevat vaatimukset. Sillä myös osaltaan to-
teutettaisiin direktiivin 17 artiklassa säädet-
tyä jäsenmaan velvollisuutta varmistaa vaa-
rallisten jätteiden jäljitettävyys ja riittävä 
valvonta. Säännös vastaisi pääpiirteissään 
asiasisällöltään nykyisen jäteasetuksen 5 §:n 
mukaisia säännöksiä. 

Pykälän 2 momentissa selvennettäisiin, että 
1 momentin mukaiset velvollisuudet eivät 
koskisi kotitalouksia. Velvollisuudet koskisi-
vat asumisessa syntyvää vaarallista jätettä 
vasta sen jälkeen, kun jäte on luovutettu ja 
koottu kunnan tai muuhun vaarallisen jätteen 
vastaanottopaikkaan. Säännös vastaisi nykyi-
sen jäteasetuksen 6 §:n 2 momenttia ja olisi 
jätedirektiivin 20 artiklan mukainen. 

Vaarallisen jätteen pakkaamisesta ja mer-
kitsemisestä sekä tietojen antamisesta voitai-
siin antaa tarkempia säännöksiä 3 momentis-
sa säädetyn valtuuden nojalla. Vaatimukset 
voisivat olla erilaisia eri jätelajeille. 

17 §. Vaarallisten jätteiden sekoittamiskiel-
to. Pykälän mukaan vaarallisen jätteen se-
koittamiskieltoa tiukennettaisiin nykyiseen 
sääntelyyn verrattuna. Jätedirektiivin mukai-
sesti kiellosta voitaisiin 1 momentissa sääde-
tyin edellytyksin poiketa vain, jos sekoitta-
minen on jätteen käsittelemiseksi tarpeellista 
ja toimintaan on ympäristönsuojelulain mu-
kainen ympäristölupa. Nykyisessä laissa ei 
vastaavaa rajausta ympäristöluvanvaraiseen 
toimintaan ole. Laittomasti keskenään sekoi-
tetut jätteet olisi eroteltava, jos se olisi tar-
peen terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan 
vaaran tai haitan ehkäisemiseksi sekä tekni-

sesti mahdollista ilman, että erottelusta ai-
heutuu kohtuuttomia kustannuksia. Jätteiden 
erottelu olisi taloudellisesti kohtuutonta esi-
merkiksi silloin, kun siitä aiheutuvat kustan-
nukset olisivat suuremmat kuin kustannukset, 
jotka syntyisivät koko jätemäärän käsittelystä 
vaarallisena jätteenä. 

Pykälän 2 momentin nojalla annettavilla 
valtioneuvoston asetuksilla voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä nykyiseen tapaan esi-
merkiksi polykloorattuja bifenyylejä ja elo-
hopeaa sisältävien jätteiden, öljyjätteiden se-
kä paristojen ja akkujen jätehuollosta. 

18 §. Kielto polttaa jätettä Suomen vesi-
alueella ja talousvyöhykkeellä. Pykälä vas-
taisi sisällöltään nykyisen jätelain 73 a §:ää. 

19 §. Omavaraisuus- ja läheisyysperiaat-
teet. Pykälässä säädettäisiin jätehuoltoa ylei-
sesti ohjaavista omavaraisuus- ja läheisyys-
periaatteista. Periaatteet vaikuttaisivat ennen 
muuta jätelain mukaisessa norminannossa 
sekä jätelain ja ympäristönsuojelulain mu-
kaisten rekisteröinti- ja lupamenettelyiden 
soveltamisessa. 

Pykälän 1 momentin mukaan ehdotetussa 
laissa tarkoitettujen viranomaisten olisi jäte-
huollon suunnittelussa ja ohjauksessa pidet-
tävä tavoitteena sitä, että maassa on riittäväs-
ti ja tarvetta vastaavasti mahdollisuuksia 
32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvan 
sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämi-
seen ja loppukäsittelyyn sekä muun jätteen 
loppukäsittelyyn. Mahdollisuuksia arvioita-
essa olisi otettava huomioon jätehuollon etu-
sijajärjestys sekä maantieteelliset olosuhteet 
ja tarve tiettyjen jätteiden erityiskäsittelyyn. 

Jätedirektiivin 16 artiklan mukaan jäsen-
maiden on toteutettava asianmukaiset toi-
menpiteet tarvittaessa yhteistyössä muiden 
jäsenvaltioiden kanssa, perustaakseen yhte-
näisen ja riittävän jätteiden käsittelylaitosten 
verkoston loppukäsiteltävälle jätteelle sekä 
yksityisistä kotitalouksista kerätylle ja muilta 
tuottajilta samaan kuljetukseen kerätylle se-
kalaiselle yhdyskuntajätteelle. Direktiivissä 
mainittu sekalainen yhdyskuntajäte vastaa 
käsitteenä ehdotetun lain 32 §:n mukaisesti 
kunnan vastuulle kuuluvaa sekalaista yhdys-
kuntajätettä. Direktiivissä säädetyn laitosver-
koston tavoitteena on turvata jätehuollon 
omavaraisuus Euroopan Unionin jäsenmaille 
siten, että ne voivat kukin erikseen päästä lä-
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hemmäksi mainittua tavoitetta ottaen kuiten-
kin huomioon maantieteelliset olosuhteet tai 
tiettyihin jätelajeihin erikoistuneiden laitos-
ten tarpeen. Omavaraisuusperiaate ei tarkoita 
sitä, että kullakin jäsenvaltiolla tulisi olla 
kaikentyyppisten jätteiden hyödyntämiseen 
tarkoitettuja laitoksia alueellaan. 

Muihin kuin pykälässä tarkoitettuihin jät-
teisiin ei nimenomaisesti sovellettaisi omava-
raisuusperiaatetta. Järjestäessään näiden jät-
teiden jätehuoltoa olisi jätteen haltijoiden, 
kunnan tai tuottajan laissa määritellyn vas-
tuunjaon mukaisesti huolehdittava siitä, että 
jätteelle on käytettävissä jätehuollon etusija-
järjestyksen mukaiset ja muutoinkin lainsää-
dännön vaatimukset täyttävät käsittelylaitok-
set. 

Viranomaisten tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan toteuttaa omavaraisuusperiaatetta esi-
merkiksi lainsäädännön valmistelussa, jäte-
suunnitelmien laatimisessa. ja kunnan jäte-
huoltomääräysten valmistelussa. Alueellises-
sa jätesuunnitelmassa tulisi esittää arvioita 
keskeisten jätteen käsittelylaitosten tarpeesta 
ja sijoittamisperiaatteista. Arvioinnissa tulisi 
omavaraisuusperiaate ottaa huomioon yhtenä 
keskeisenä näkökohtana muun muassa etusi-
jajärjestyksen, ympäristön ja terveyden suo-
jelun sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
ja ympäristön kannalta parhaan käytännön 
periaatteen ohella. Alueellisten jätesuunni-
telmien laitosverkostoa koskevilla arvioilla 
olisi puolestaan merkitystä muun muassa 
maakuntasuunnittelussa ja -kaavoituksessa 
sekä ympäristönsuojelulain 50 §:n nojalla 
ympäristölupaharkinnassa. 

Pykälän 2 momentin mukaan jätteen halti-
jan olisi huolehdittava, että 32 §:n mukaisesti 
kunnan vastuulle kuuluvan sekalaisen yhdys-
kuntajätteen hyödyntäminen ja loppukäsittely 
sekä muun jätteen loppukäsittely hoidetaan 
mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa 
jossain siihen soveltuvassa laitoksessa. Sään-
nös perustuisi jätedirektiivin 16 artiklan 3 
kohdassa säädettyyn läheisyysperiaatteeseen, 
jonka mukaan perustettavan yhtenäisen lai-
tosverkoston avulla on oltava mahdollista 
loppukäsitellä jätteet tai hyödyntää artiklassa 
tarkoitetut sekalaiset yhdyskuntajätteet jos-
sakin lähimmistä asianmukaisista laitoksista 
sopivimpien menetelmien ja teknologioiden 
avulla siten, että varmistetaan korkeatasoinen 

ympäristön ja kansanterveyden suojelu. Eh-
dotettu läheisyysperiaate olisi suoraan jätteen 
haltijoihin kohdistuvana velvollisuutena an-
karampi kuin vastaava jätedirektiivin 16 ar-
tikla, joka on muotoiltu jäsenvaltion velvolli-
suudeksi varmistaa, että edellä mainitut jät-
teet voidaan hyödyntää tai loppukäsitellä jos-
sain asiamukaisessa ja riittävän lähellä sijait-
sevassa laitoksessa (EU-tuomioistuimen rat-
kaisut C-209/98 ja C-203/1996). Ehdotetun 
säännöksen tarkoituksena on kuitenkin eh-
käistä ennalta edellä mainittujen jätteiden 
kuljettaminen pitkiä matkoja sellaisissa tilan-
teissa, joissa soveltuva ja vaatimukset täyttä-
vä loppukäsittely- tai hyödyntämislaitos löy-
tyy lähempää. Säännöksessä ei asetettaisi eh-
dotonta vaatimusta käsitellä mainittuja jättei-
tä lähimmässä mahdollisessa laitoksessa. Jos 
lähellä on useampia tekniset vaatimukset 
täyttäviä laitoksia, jätteen haltija voisi valita, 
mihin laitokseen jätteet viedään käsiteltäväk-
si. Joissain tapauksissa voisi myös olla perus-
teltua toimittaa jäte käsiteltäväksi toiseen 
maahan, jos sopivaa laitoskapasiteettia ei 
Suomessa kohtuullisen kuljetusmatkan pääs-
sä ole käytettävissä. Näin ollen säännöksellä 
ei olisi mainittavaa kilpailua rajoittavaa vai-
kutusta. Läheisyysperiaatteen toteuttamista 
täsmennettäisiin ehdotettujen ympäristönsuo-
jelulain 45 ja 50 §:n perusteella sekä jätettä 
tuottavan että jätettä käsittelevän laitoksen 
ympäristöluvassa. 

Pykälän 3 momentin mukaan kunnan ja 
muiden jätehuollon toimijoiden olisi otettava 
1 momentissa säädetty omavaraisuusperiaate 
huomioon jätehuollon järjestämisessä. Kunta 
toteuttaisi omavaraisuusperiaatetta käytän-
nössä pääasiassa jätehuoltomääräysten ja 
muun päätöksenteon ja suunnittelun kautta. 
Säännös ei sinänsä velvoittaisi kuntaa inves-
toimaan itse käsittelylaitosten perustamiseen. 

20 §. Aiheuttamisperiaate. Pykälässä sää-
dettäisiin jätedirektiivin 14 artiklan mukai-
sesta aiheuttamisperiaatteesta, jonka mukaan 
jätehuollon kustannuksista vastaa jätteen 
tuottaja taikka sen nykyinen tai aiempi halti-
ja. Aiheuttamisperiaate ohjaisi lain nojalla 
tapahtuvaa norminantoa sekä erityisesti jäte-
huollon ja roskaantumisen vastuunjakoa (4—
8 luvut) sekä jätemaksuja (9 luku) koskevien 
säännösten tulkintaa. Mainitut säännökset to-
teuttavat aiheuttamisperiaatetta myös sellai-
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sinaan, mutta kaikkia jätehuollon vastuunja-
koa ja kustannusten kattamista koskevia risti-
riitatilanteita ei voida ennakoida täsmällisillä 
säännöillä. Tästä syystä myös itse periaatteen 
sisällyttämisen lakiin arvioidaan selventävän 
lain soveltamista ja tulkintaa eräissä tapauk-
sissa. 

21 §. Loppukäsittelyn kustannusten katta-
minen. Pykälän mukainen säännös toteuttaisi 
20 §:ssä säädettyä aiheuttamisperiaatetta. Se 
vastaisi pääosin sisällöltään nykyisen jätelain 
27 §:n 2 momenttia ja sillä saatettaisiin voi-
maan kaatopaikoista annetun direktiivin 10 
artiklassa säädetyt vaatimukset. Velvollisuus 
periä maksu koskisi kuitenkin kaatopaikko-
jen lisäksi myös muuta jätteen loppukäsitte-
lyä. Loppukäsittelyn kustannusten mahdolli-
simman täydellinen kattaminen laitosten 
käyttäjiltä perittävillä maksuilla on keskeinen 
keino toimeenpantaessa jätehuollon etusija-
järjestystä. Operatiivisen toiminnan (perus-
taminen, käyttö, käytöstä poistaminen) lisäk-
si maksuun olisi sisällytettävä loppukäsittely-
laitosten hallinnoimisesta, mukaan lukien 
asianmukaisesta sulkemisesta ja jälkihoidon 
turvaavasta vakuudesta, aiheutuneet kustan-
nukset. 

Kaatopaikan käyttäjiltä perittävään mak-
suun olisi kaatopaikoista annetun direktiivin 
mukaisesti sisällytettävä vähintään 30 vuo-
den jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset. 
Säännös koskisi nykyiseen tapaan kaikkia 
kaatopaikkoja ja muita jätteiden käsittely-
paikkoja niiden omistussuhteista riippumatta. 
Kaatopaikoille toimitettavista jätteistä perit-
tävät maksut perustuisivat käytännössä liike-
taloudellisiin päätöksiin, joihin valvontavi-
ranomaisten ei edellytetä suoraan puuttuvan. 
Toiminnan kustannukset määräytyisivät kaa-
topaikoista annettuun direktiiviin perustuvi-
en, ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja kaa-
topaikoista annetussa valtioneuvoston pää-
töksessä säädettyjen yleisten vaatimusten se-
kä ympäristöluvassa annettujen tapauskoh-
taisten määräysten perusteella. Kaatopaikan 
pitäjä kattaisi toiminnasta aiheutuvat kustan-
nukset kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä 
perittävin maksuin. Jos kysymys on teolli-
suuden omassa toiminnassa syntyvän jätteen 
kaatopaikasta, kaatopaikkadirektiivin 10 ar-
tiklan ja aiheuttamisperiaatteen noudattami-
nen varmistettaisiin sisällyttämällä jätteen 

loppukäsittelyn kustannukset yrityksen kir-
janpitoon ja tilinpäätökseen kirjanpitolain 
(1336/1997) yleisten periaatteiden mukaises-
ti.  
 
3 luku. Viranomaiset ja niiden tehtävät 

22 §. Valtion viranomaiset. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan lain mukaisen toiminnan 
yleinen ohjaus-, seuranta- ja kehittämistoi-
mivalta kuuluisi ympäristöministeriölle, joka 
seuraisi ja ohjaisi lain täytäntöönpanoa ja so-
veltamista. Ehdotettu säännös vastaisi pää-
piirteissään nykyisen jätelain 36 §:n 1 mo-
mentin säännöstä. 

Pykälän 2 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus ohjaisi ja edis-
täisi laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista 
toimialueellaan. Säännös vastaisi nykyisen 
jätelain 37 §:n säännöstä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Suo-
men ympäristökeskuksen tehtävistä jätteen-
siirtoasetuksessa tarkoitettuna toimivaltaise-
na viranomaisena ja yhteyshenkilönä. Vas-
taava säännös on nykyisen jätelain 36 §:n 
2 momentissa. Suomen ympäristökeskuksen 
tehtävistä säädetään yleisesti Suomen ympä-
ristökeskuksesta annetussa laissa 
(1069/2009). Eräät valtioneuvoston asetukset 
sisältävät tarkempia säännöksiä Suomen ym-
päristökeskuksen tehtävistä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen tehtävästä valtakunnallisena vi-
ranomaisena ohjata ja edistää tuottajavastuu-
ta koskevien tehtävien hoitamista. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin viit-
taussäännöksellä Sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirastosta (Valvira), joka oh-
jaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia 
terveydensuojelulain toimeenpanon, esimer-
kiksi sen mukaisen jätehuollon valvonnassa. 

23 §. Kunnan jätehuoltoviranomainen. Py-
kälässä säädettäisiin kunnan jätehuoltoviran-
omaisesta. Viranomaisen tehtävät osoitettai-
siin valtuuston päätöksellä jollekin kunnan 
monijäseniselle toimielimelle. Kunnan viran-
omaistehtävät konkretisoituvat muissa ehdo-
tetun jätelain säännöksissä. Kunnan jätehuol-
toviranomainen voisi muun muassa: 

1) hyväksyä 91 §:ssä tarkoitetut kunnan jä-
tehuoltomääräykset, 
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2) päättää, miltä osin ja millä edellytyksillä 
jätehuollon käytännön tehtävät siirretään 
kuntalain (365/1995) ja tämän lain mukaises-
ti muiden toimijoiden kuin kunnan tehtäväk-
si, 

3) päättää 35−38 §.n mukaisesti jätteenkul-
jetuksen järjestämisestä kunnassa, ja 

4) hyväksyä lain 9 luvussa tarkoitetun jä-
temaksun määräämisen yksityiskohtaiset pe-
rusteet sisältävän jätetaksan, panna maksuun 
jätemaksun sekä päättää jätemaksun kohtuul-
listamisesta ja jätemaksuista tehdyistä muis-
tutuksista. 

Vastaavaa säännöstä ei ole voimassa ole-
vassa jätelaissa. Säännös olisi tarpeen kunnan 
jätehuoltoviranomaisen tehtävien erottami-
seksi kunnalle säädetyistä jätehuollon järjes-
tämiseen liittyvistä palvelutehtävistä, joihin 
ei liity julkisen vallan käyttöä. Kunnan vi-
ranomaistehtäviä ei kunnan päätöksellä voida 
siirtää yksityisoikeudelliselle toimijalle, vaan 
jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa aina 
kunnan jätehuoltoviranomainen ja jätehuol-
lon valvontatehtäviä kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen. Kunnan jätehuoltoviran-
omaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen toiminnassa noudatetaan, mitä ylei-
sissä viranomaistoimintaa koskevissa laeissa, 
kuten hallintolaissa (434/2003) ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
annetussa laissa säädetään. 

Jos lain 43 §:ssä tarkoitetut kunnan jäte-
huollon järjestämiseen liittyvät palvelutehtä-
vät hoidettaisiin kuntien yhteistoimintana 
kuntien yhteisesti omistamassa yhtiössä, 
kunnan jätehuoltoviranomaisena toimisi 
2 momentin mukaan näiden kuntien yhteinen 
toimielin tai kuntayhtymä siten kuin kunta-
laissa säädetään. Säännös on tarpeen kuntien 
jätehuoltoyhteistyön tehostamiseksi. Jos kun-
tien palvelutehtäviä hoidetaan esimerkiksi 
yhteistoimintana kuntayhtymässä, on kysy-
myksessä viranomainen ja viranomaistehtä-
vät voidaan hoitaa samassa organisaatiossa. 
Kuntien omistama yhtiö on sen sijaan muo-
dollisesti yksityisoikeudellinen yhteisö, joka 
ei perustuslain 124 §:n mukaan voi hoitaa vi-
ranomaistehtäviä. Yhtiön osakaskuntien vel-
voittaminen yhteistyöhön myös viranomais-
tehtävien hoitamisessa tehostaisi jätehuollon 
järjestämistä verrattuna siihen, että viran-
omaispäätökset – kuten jätemaksuista päät-

täminen ja jätehuoltomääräysten antaminen – 
tehtäisiin edelleen jokaisessa kunnassa erik-
seen. Lisäksi yhteisellä jätehuoltoviranomai-
sella olisi yksittäistä kuntaa paremmat mah-
dollisuudet ohjata yhtiön toimintaa. Vastaa-
vaa kunnat viranomaisyhteistyöhön pakotta-
vaa sääntelyä on muun muassa pääkaupunki-
seudun jätehuollon ja joukkoliikenteen järjes-
tämisestä annetussa laissa (829/2009). 

Pykälän 3 momentin mukaan kunnan jäte-
huoltoviranomainen voisi edelleen siirtää 
tehtävien hoidon alaiselleen viranhaltijalle 
kuntalaissa säädetyllä tavalla. Viranhaltijaan 
sovellettaisiin tällöin, mitä näitä tehtäviä 
muutoin hoitavasta viranomaisesta ja muu-
toksenhausta viranomaisen päätöksiin sääde-
tään. 

24 §. Yleiset valvontaviranomaiset. Pykä-
län mukaan lain yleisiä valvontaviranomaisia 
olisivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus sekä kuntien ympäristönsuojelun hal-
linnosta annetussa laissa (64/1986) tarkoitet-
tu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
Näille viranomaisille kuuluisi lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten 
yleinen valvonta. Näiden kahden viranomai-
sen toimivalta olisi valvonnassa päällekkäi-
nen. 

Jätehuollon valvontaviranomaiset valvoisi-
vat muun muassa laissa ja sen nojalla anne-
tuissa valtioneuvoston asetuksissa erikseen 
säädettyjen kieltojen ja velvollisuuksien nou-
dattamista, kunnan jätehuoltomääräysten 
noudattamista, jätelain nojalla tehtyjen vi-
ranomaispäätösten noudattamista sekä kun-
nan jätehuollon järjestämisestä vastuussa 
olevien ja jätehuollon eri tehtäviä toteuttavi-
en toimintaa. Useat luetelluista tehtävistä 
ovat luonteeltaan paikallisia, joten käytännön 
valvontavastuu jäisi niissä kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle. Valvonnassa on 
kuitenkin tarpeen tehdä yhteistyötä elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen kesken. 

Kunnan jätehuoltoviranomaiselle ei kuului-
si valvontatoimivaltaa, vaan se vastaisi sille 
erikseen laissa säädetyistä tehtävistä. Kunnan 
jätehuoltoviranomaisen tehtävänä olisi kui-
tenkin seurata kiinteistöjen liittymistä kunnan 
järjestämään jätehuoltoon sekä 36 ja 37 §:ssä 
tarkoitetun jätteen kuljetuksen järjestämistä. 
Tämä olisi tarpeen kunnalle säädetyn jäte-
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huollon järjestämistehtävän toteuttamiseksi. 
Jos seurannassa ilmenee tarve puuttua havait-
tuun laiminlyöntiin, asiassa tarvittavat val-
vontatoimet, kuten hallintopakon käyttö kuu-
luisivat kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
sen tehtäväksi. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
voisi valvontatehtävissä siirtää omaa toimi-
valtaansa alaiselleen viranhaltijalle samoin 
menettelyin kuin kunnan jätehuoltoviran-
omainen omaa toimivaltaansa. 

25 §. Muut valvontaviranomaiset. Pykälään 
koottaisiin säännökset muista kuin yleisistä 
valvontaviranomaisista.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Suo-
men ympäristökeskuksen valvontatehtävästä 
jätteiden kansainvälisissä siirroissa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen tehtävästä tuottajavastuuta ja juo-
mapakkausten palautusjärjestelmää koskevi-
en säännösten noudattamista valvovana val-
takunnallisena viranomaisena. 

Pykälän 3 momenttia vastaavaa säännöstä 
Turvatekniikan keskuksen valvontatehtävästä 
ei ole voimassa olevassa jätelaissa. Ehdotuk-
sen mukaan Turvatekniikan keskus valvoisi 
käytännössä jätelain nojalla annetuissa val-
tioneuvoston asetuksissa säädettyjen keskuk-
sen toimialaan muutoin kuuluvia tuotteita se-
kä niiden ominaisuuksia ja merkintöjä kos-
kevien vaatimusten noudattamista. Valvonta-
tehtävistä säädettäisiin tarkemmin valtioneu-
voston asetuksissa. Valvonnassa tukeuduttai-
siin tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää 
akkreditointia ja markkinavalvontaa koske-
vaan EU:n niin sanottuun NLF-asetukseen. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tullilai-
toksen tehtävistä jätteen kansainvälisten siir-
tojen valvonnassa ja juomapakkausten val-
vonnassa. Säännös vastaisi nykyisin voimas-
sa olevaa jätelain säännöstä. Tullin velvolli-
suudesta pysäyttää jätteen laiton jätteen siirto 
säädettäisiin lain 12 luvussa. 

Pykälässä mainittujen viranomaisten ohella 
kunnan terveydensuojeluviranomaisen vel-
vollisuutena olisi omalla toimialallaan valvoa 
jätteestä aiheutuvien haittojen ehkäisyä. Ter-
veydensuojelulain 22 § antaa kunnalliselle 
terveydensuojeluviranomaiselle jätehuollon 
terveyshaittojen ehkäisemiseen liittyvää toi-
mivaltaa. Mainitun säännöksen mukaan jät-

teiden säilyttäminen, kerääminen, kuljetta-
minen, käsittely ja hyödyntäminen sekä jäte-
veden johtaminen ja puhdistus on tehtävä si-
ten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Ter-
veyshaitan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi 
kunnan terveydensuojeluviranomaisella on 
terveydensuojelulain 51 §:n nojalla oikeus 
antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä. Kun-
nan terveydensuojeluviranomainen voi antaa 
myös yleisiä määräyksiä terveyshaitan ehkäi-
semiseksi ja terveydellisten olojen valvomi-
seksi (terveydensuojelujärjestys). Kuntien 
terveydensuojeluviranomaisia terveydensuo-
jelulain toimeenpanon valvonnassa ohjaa So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
(Valvira), joka voi antaa terveydensuojelu-
lain 25 §:n mukaan kunnille ohjeita esimer-
kiksi jätteiden käsittelystä. Jätehuollosta ai-
heutuvan terveyshaitan ulottuessa laajemmal-
le alueelle tai muutoin sen ollessa erityisen 
merkityksellinen, sosiaali- ja terveydenhuol-
lon lupa- ja valvontavirasto tai aluehallinto-
virasto voi terveydensuojelulain 52 §:n nojal-
la antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättö-
miä terveydellisen haitan poistamiseksi tai 
syntymisen ehkäisemiseksi. 

Jätteisiin liittyviä valvontatehtäviä on 
omalla toimialallaan myös eräillä muilla vi-
ranomaisilla, kuten maa- ja metsätalousmi-
nisteriön alaisuudessa toimivalla elintarvike-
turvallisuusvirasto Eviralla lannoitevalmistei-
ta ja eläinperäisiä sivutuotteita koskevan 
lainsäädännön alueella. 

26 §. Jätehuollon viranomaistehtävien jär-
jestäminen kunnassa. Pykälässä lueteltaisiin 
kunnan erilaiset hallinnolliset ja organisatori-
set mahdollisuudet järjestää kunnan jätehuol-
toviranomaisen tehtävät. Säännös olisi luon-
teeltaan informatiivinen ja toistaisi ne tehtä-
vien järjestämismahdollisuudet, jotka kunnal-
la on käytettävissä kuntalain perusteella. Vi-
ranomaistehtävät voidaan hoitaa kunnan 
omana toimintana tai yhteistyössä muiden 
kuntien kanssa, esimerkkinä niin sanottu 
isäntäkuntamalli, taikka toimimalla jäsenenä 
kuntayhtymässä. Jokaisessa vaihtoehdossa on 
kysymys kunnan viranomaisesta eli maini-
tuilla toimilla ei siirretä tehtäviä hallinnon 
ulkopuolelle. 

Jätehuollon järjestämiseen liittyvien palve-
lutehtävien siirtämisestä kunnan viranomais-
rakenteen ulkopuolella yksityisoikeudellisen 
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toimijan tehtäväksi säädettäisiin erikseen lain 
5 luvussa. 

27 §. Asiantuntijaviranomaiset ja 
-laitokset. Pykälässä säädettäisiin mahdolli-
suudesta nimetä valtion viranomaisia ja tut-
kimuslaitoksia jätelain mukaisiksi asiantunti-
javiranomaisiksi tai -laitoksiksi. Asiantunti-
javiranomaiset ja -laitokset antaisivat lausun-
toja sekä tekisivät tutkimuksia ja selvityksiä 
tämän lain mukaisille viranomaisille. Valtio-
neuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia 
säännöksiä asiantuntijaviranomaisista ja -
laitoksista sekä niiden tehtävistä. Nykyisessä 
jäteasetuksessa jäteasioiden asiantuntijavi-
ranomaisiksi ja -laitoksiksi on nimetty sosi-
aali- ja terveysministeriö, tullilaitos, Suomen 
ympäristökeskus, terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos ja valtion teknillinen tutkimuskeskus. 
Vastaava säännös tulisi sisällytettäväksi jä-
teasetukseen. Säännökseen voitaisiin tarpeen 
mukaan lisätä myös maa- ja metsätalousmi-
nisteriö sekä Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira ja Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- 
ja valvontavirasto (Valvira). 
 
4 luku. Vastuu jätehuollon järjestämi-

sestä 

28 §. Jätehuollon järjestäminen. Jätedirek-
tiivin 15 artiklassa säädetään jätehuollon jär-
jestämisvastuuta koskevan sääntelyn vähim-
mäisvaatimuksista. Direktiivin mukaan jä-
senvaltiot voivat pitkälti itse päättää, kenelle 
vastuu jätehuollon järjestämisestä alun perin 
kohdennetaan ja millä edellytyksillä vastuu 
siirtyy jätehuoltoketjussa eteenpäin. Vastuuta 
koskevilla säännöksillä on osaltaan varmis-
tettava, että jätteet käsitellään jätehierarkian 
(4 artikla) sekä terveyden- ja ympäristönsuo-
jelua koskevien vähimmäisvaatimusten mu-
kaisesti (13 artikla). 

Ehdotuksen mukaan jätteen haltija olisi 
vastuussa jätehuollon järjestämisestä, jollei 
ehdotetussa laissa toisin säädetä. Kunnan jär-
jestämä jätehuolto (5 luku) ja tuottajavastuu 
(6 luku) muodostaisivat poikkeuksen jätteen 
haltijan vastuun pääsäännöstä. Pykälän mu-
kainen jätteen haltijan velvollisuus tarkoittai-
si kokonaisvastuuta jätehuollosta eli jätteen 
keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä 
ja loppukäsittelystä mukaan lukien näiden 
toimintojen tarkkailusta, seurannasta ja jälki-

hoidosta sekä toiminnasta välittäjänä. Siihen 
sisältyisi direktiivin mukaisesti myös vastuu 
jätehuollon kustannuksista. Jätteen haltija 
olisi ehdotetun 4 §:n 1 momentin 5 kohdan 
perusteella yleensä se, jonka hallussa jäte 
fyysisesti on. EU-tuomioistuimen oikeuskäy-
tännössä kuitenkin myös määräysvaltaa jät-
teeseen tai tuotteeseen käyttävä toimija on 
voitu katsoa jätteen haltijaksi, vaikka tällä ei 
olisi ollut jätettä fyysisesti hallussaan. Jätteen 
haltijan käsite ja siitä johtuva vastuu jäte-
huollosta kytkeytyy ehdotetussa 20 §:ssä 
säädettyyn aiheuttamisperiaatteeseen (C-
1/03, van de Valle ja C-188/07, Commune de 
Mesquer). 

Ehdotetun 2 momentin mukaan kiinteistön 
haltija olisi toissijaisesti vastuussa jätehuol-
losta, jos jätteen haltijaa tai edellisiä haltijoi-
ta ei tavoitettaisi tai näitä ei esimerkiksi mak-
sukyvyttömyyden johdosta saataisi huoleh-
timaan velvollisuudestaan. Kiinteistön haltija 
olisi kuitenkin vastuussa vain sellaisesta jät-
teestä, jonka tuottamisen kiinteistöllä tai 
tuomisen kiinteistölle hän on sallinut. Kiin-
teistön haltijalla voidaan katsoa olevan vel-
vollisuus seurata ja valvoa kiinteistöllä har-
joitettavaa toimintaa. Jos kiinteistöllä läjitet-
täisiin muualta tuotua jätettä esimerkiksi 
useita kuukausia ilman, että kiinteistön halti-
ja kehottaisi jätteen haltijaa poistamaan jät-
teen, tämä voitaisiin tulkita kiinteistön halti-
jan hyväksynnäksi. Kiinteistön haltijan vel-
vollisuuden laajuutta olisi kuitenkin aina ar-
vioitava tapauskohtaisesti. Kiinteistön halti-
jaa ei säännöksen nojalla voitaisi velvoittaa 
järjestämään esimerkiksi onnettomuuden 
seurauksena kiinteistölle joutuneen jätteen jä-
tehuoltoa. Säännöstä sovellettaessa olisi li-
säksi huomattava, että kiinteistön haltija on 
usein myös jätteen haltija. Tällöin jätehuol-
tovastuu olisi kiinteistön haltijalla jo 1 mo-
mentin pääsäännön perusteella. 

29 §. Jätteen luovuttaminen. Pykälässä 
säädettäisiin siitä, kenelle jätteen saa luovut-
taa. Säännös vastaisi pääosin nykyisen jäte-
lain 15 §:n 1 momenttia. Jätteen voisi edel-
leen pääsääntöisesti luovuttaa vain sellaiselle 
toiminnanharjoittajalle, jonka toiminta on ar-
vioitu jätelain tai ympäristönsuojelulain mu-
kaisessa hyväksymismenettelyssä. Luovutta-
jan olisi tarvittaessa luovutuksen yhteydessä 
tarkistettava, että jätteenkuljettaja ja jätteen 
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käsittelijä ovat oikeutettuja ottamaan jätteen 
vastaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan poikkeusta-
pauksissa jäte voitaisiin luovuttaa myös toi-
mijalle, jolta ei edellytetä 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettua jätehuoltorekisteriin hy-
väksymistä tai merkitsemistä eikä 2 kohdassa 
tarkoitettua ympäristölupaa tai ympäristön-
suojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä. 
Tällöin jätteen vastaanottajalla tulisi olla riit-
tävät taloudelliset ja tekniset edellytykset se-
kä riittävä asiantuntemus jätehuollon järjes-
tämiseen. Jätteen luovuttavalla haltijalla olisi 
selonottovelvollisuus jätteen vastaanottajan 
ammattitaidosta ja mahdollisuuksista toimit-
taa jäte laissa tai sen nojalla säädettyjen vaa-
timusten mukaiseen käsittelyyn. Jätteen luo-
vuttajan selonottovelvollisuuden laajuus 
määräytyisi tapauskohtaisesti muun muassa 
jätteen laadun ja määrän mukaan. Nykyisen 
jätelain aikana muodostuneessa käytännössä 
esimerkiksi vaatekeräykset tai koulujen tai 
hyväntekeväisyysjärjestöjen vapaaehtoiset 
keräystapahtumat on katsottu muuksi kuin 
ammattimaiseksi toiminnaksi, johon jätteen 
voi 1 momentin estämättä luovuttaa. Nykyis-
tä käytäntöä ei pyrittäisi ehdotetulla säännök-
sellä muuttamaan. 

30 §. Jätehuollon järjestämisvastuun lak-
kaaminen ja siirtyminen. Pykälässä säädettäi-
siin jätehuollon järjestämisvastuun lakkaami-
sen edellytyksistä jätteen luovuttamisen yh-
teydessä ja samalla siitä, minkälaiselle uudel-
le haltijalle vastuu voisi siirtyä. Jätehuolto-
vastuu siirtyisi vain sellaiselle vastaanottajal-
le, jolle jätteen voisi lain 29 §:n mukaan luo-
vuttaa. Näin varmistettaisiin, ettei jätteen hal-
tija voisi vapautua jätehuoltovastuusta muu-
toin kuin luovuttamalla jätteen sellaiselle 
ammattimaiselle toimijalle, jolla on edelly-
tykset vastata asianmukaisesta jätehuollosta. 
Kokonaisvastuu jätehuollosta ei kuitenkaan 
voisi siirtyä sellaiselle jätteen kuljettajalle, 
joka kuljettaa jätettä jonkun toisen lukuun. 
Luovutettaessa jäte kuljettajalle kokonaisvas-
tuu joko säilyisi luovuttajalla tai siirtyisi sille 
29 §:n mukaiselle jätteen vastaanottajalle, 
jolle kuljettaja jätteen sopimuksen tai määrä-
yksen mukaisesti toimittaa. Vastuun siirty-
mishetki määräytyisi tapauskohtaisesti jät-
teen luovuttajan ja jätteen vastaanottajan vä-
lisen sopimuksen perusteella. Käytännössä 

olisi usein ratkaisevaa, kumman lukuun jät-
teen kuljettaja toimii. Kuljettajan toimiessa 
jätteen luovuttajan lukuun vastuu siirtyisi 
yleensä vasta, kun kuljettaja antaa jätteen 
29 §:n mukaiselle vastaanottajalle. Sen sijaan 
jos kuljettaja noutaa jätteen vastaanottajan 
toimeksiannosta, vastuu jätehuollosta saattai-
si siirtyä vastaanottajalle jo luovuttajan an-
nettua jätteen lain mukaisesti rekisteröidyn 
kuljettajan haltuun. 

Säännös merkitsisi muutosta nykyisen jäte-
lain 15 §:n mukaiseen tilanteeseen, jossa vas-
tuu jätehuollosta siirtyy kuljettajalle, jos kyse 
on järjestetystä jätteenkuljetuksesta eli kun-
nan järjestämästä tai sopimusperusteisesta 
jätteen kuljetuksesta. Ehdotetun uuden sään-
nöksen mukaan esimerkiksi asuinkiinteistön 
velvollisuus huolehtia jätteestä ja jätehuollos-
ta siirtyisi kunnalle luovutettaessa jäte kun-
nan järjestämälle jätteen kuljettajalle. Kiin-
teistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa 
vastuun siirtyminen määräytyisi jätteen luo-
vuttajan ja vastaanottajan (käsittelijän) väli-
sen sopimuksen mukaan. 

31 §. Jätteen kuljettaminen. Nykyistä jäte-
lakia vastaavassa pykälässä säädettäisiin jät-
teen kuljettajan velvollisuudesta toimittaa jä-
te sopimuksen mukaiseen tai viranomaisen 
osoittamaan paikkaan sekä luovuttajan vel-
vollisuudesta ottaa jäte takaisin kuljettajalta 
eräissä tilanteissa. 

Pykälä koskisi lähinnä muita kuin kunnan 
järjestämisvastuun piiriin kuuluvia jätteitä, 
koska jätteen loppukäsittelystä tai hyödyntä-
misestä vastuussa oleva kunta ei voi kieltäy-
tyä vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuollon 
järjestämisestä. Jos kunnan palvelutehtävää 
hoitava käsittelylaitos ei ottaisi jätettä vas-
taan, kunnan olisi järjestettävä jätteelle toi-
nen käsittelypaikka. 

Jätteen luovuttajalla olisi säännöksen mu-
kaan velvollisuus ottaa jäte takaisin, jos so-
pimuksen mukainen vastaanottaja kieltäytyisi 
ottamasta jätettä vastaan. Käytännössä sään-
nöksessä tarkoitettu tilanne voi syntyä, jos 
vastaanottaja katsoo, että jäte ei laadultaan 
vastaa sitä, mitä luovuttajan kanssa on sovit-
tu. Tällöin olisi kuljettajan kannalta kohtuu-
tonta, jos jätettä ei voisi palauttaa sen luovut-
tajalle. Jätteen luovuttajan takaisinottovelvol-
lisuus ei kuitenkaan koskisi tilanteita, joissa 
palauttaminen luovuttajalle ei ole teknisesti 
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mahdollista, esimerkiksi jos se on peräisin 
usealta luovuttajalta, kuten pakkaaviin jäte-
autoihin, loka-autoihin ja vaihtolavoille ke-
rätty jäte. 
 
5 luku. Kunnan järjestämä jätehuolto 

32 §. Kunnan velvollisuus järjestää jäte-
huolto. Pykälässä säädettäisiin, miltä osin 
6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yh-
dyskuntajätteen jätehuollon järjestäminen 
olisi kunnan vastuulla. Muissa tapauksissa 
yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä 
vastaisi jätteen haltija lain 4 luvun mukaisesti 
taikka tuotteiden tuottaja, jakelija tai juoma-
pakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä 
6 tai 7 luvun mukaisesti. Kunnan järjestä-
misvastuu ei myöskään ulottuisi kiinteistöllä 
tapahtuvaan keräykseen, vaan tästä huolehti-
sivat jätteen kiinteistön haltija, jätteen tuotta-
ja tai muu jätteen haltija 40 ja 50 §:n mukai-
sesti. Pykälän 1 momentissa tarkoitetussa 
toiminnassa syntyvän jätteen haltijan olisi 
eräin 41 ja 42 §:ssä säädetyin poikkeuksin 
luovutettava jäte kunnan järjestämään jäte-
huoltoon. 

Ehdotuksen mukaan nykyinen, jätelain 
10 ja 13 §:n muuttamisesta annetulla lailla 
(411/2007) säädetty kunnan vastuu yhdys-
kuntajätehuollon järjestämisestä säilyisi pää-
osin ennallaan. Mainitulla lailla vastuu rajat-
tiin asumisessa syntyvään jätteeseen sekä sii-
hen ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja 
määrältään rinnastettavaan julkisessa toimin-
nassa syntyvään jätteeseen. Tätä ennen kun-
nan vastuulle kuului kaikki asumisessa syn-
tyvä jäte sekä siihen ominaisuudeltaan, koos-
tumukseltaan ja määrältään rinnastettava te-
ollisuus-, palvelu- ja muussa toiminnassa 
syntyvä jäte. Vastuunjakoon ehdotetaan nyt 
tehtäväksi vain eräitä pienehköjä täsmennyk-
siä. Niiden tavoitteena olisi selkiyttää vas-
tuunjakoa ja vähentää siihen liittyviä tulkin-
tavaikeuksia ja ristiriitoja. Tavoitteena olisi 
myös turvata jätehuoltopalvelujen saatavuut-
ta kaikille jätteen tuottajille. Valitun vastuun-
jaon perusteita ja asian käsittelyn yhteydessä 
tarkasteltuja vaihtoehtoja on käsitelty yksi-
tyiskohtaisemmin esityksen yleisperustelujen 
kohdassa 3.1.3. 

Ehdotetun 1 momentin 1 kohdan mukaan 
asumisessa syntyvän jätteen (ns. kotitalous-

jätteen) jätehuollon järjestäisi nykyiseen ta-
paan kunta. Asumisessa syntyvää jätettä olisi 
kaikki vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan 
asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa 
syntyvä jäte sen lajista, laadusta ja määrästä 
riippumatta, mukaan lukien sako- ja umpi-
kaivolietteet. Asumisessa syntyvän jätteen 
määrittelyä on tarkasteltu yksityiskohtai-
semmin yhdyskuntajätteen määritelmää kos-
kevan 6 §:n 2 kohdan perustelujen yhteydes-
sä.  

Asumisessa syntyvän jätteen säätäminen 
kunnan vastuulle olisi perusteltua muun mu-
assa siksi, että yksittäiseltä kotitaloudelta oli-
si kohtuutonta edellyttää jätehuollon itsenäis-
tä järjestämistä ehdotetun lain ja sen nojalla 
säädettyjen tai määrättyjen kaikkien vaati-
musten mukaisesti. Kotitalouksilla tulisi olla 
oikeus palvelun helppouteen, saatavuuteen ja 
toimivuuteen kaikissa oloissa. Keskitetysti 
järjestetyssä jätehuollossa kotitaloudet myös 
hyötyvät kunnan paremmasta neuvottelu-
voimasta palvelujen hankkijana. Määrittele-
mällä asumisessa syntyvän jätteen jätehuol-
lon järjestäminen kokonaisuutena kunnan 
vastuulle mahdollistettaisiin jätemaksujen ta-
saaminen eri alueiden välillä. Lisäksi olisi 
mahdollista ohjata jätehuoltoa esimerkiksi 
kannustavilla jätetaksoilla. 

Muutoksena nykyiseen kunnan vastuuseen 
pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäisiin 
terveys- ja sosiaalipalveluissa ja koulutus-
toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jä-
tehuollon järjestäminen kokonaisuudessaan 
kunnan velvollisuudeksi. Nykyisten säännös-
ten mukaan näissä toiminnoissa syntyvä yh-
dyskuntajäte on kunnan vastuulla silloin, kun 
jäte syntyy julkisessa toiminnassa, mutta jät-
teen haltijan vastuulla, jos toiminta on yksi-
tyistä. Joissakin tapauksissa, kuten kuntien 
ostaessa mainittuja palveluja yksityisiltä yri-
tyksiltä, jako julkisen ja yksityisen toiminnan 
välillä on johtanut tulkintaongelmiin ja risti-
riitoihin eri toimijoiden välillä. Ehdotetun 
muutoksen seurauksena tarve rajanvedon te-
kemiseen yksityisen ja julkisen toiminnan 
välillä poistuisi ja kyseisissä yleishyödyllisis-
sä palveluissa syntyvä yhdyskuntajäte kuu-
luisi kunnan jätehuoltojärjestelmään jätteen 
tuottajasta riippumatta. Kunnan velvollisuus 
koskisi vain yhdyskuntajätettä eikä tässä tar-
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koitetuissa toiminnoissa syntyvää muuta jä-
tettä, kuten sairaaloiden erityisjätettä. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäi-
siin kuten nykyisinkin kunnan velvollisuu-
deksi järjestää valtion, kuntien, seurakuntien 
sekä muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen 
ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa 
syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto myös 
muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen ter-
veys- ja sosiaalipalveluissa ja koulutustoi-
minnassa syntyvien yhdyskuntajätteiden 
osalta. Tällainen jäte vastaa yleensä laadul-
taan asumisessa syntyvää jätettä ja soveltuu 
siten hyvin kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi 
samassa järjestelmässä asumisessa syntyvän 
jätteen kanssa. Säännöksen perusteella kunta 
voisi järjestää myös omien toimipaikkojensa 
jätehuollon. 

Edellä tarkoitettujen terveys- ja sosiaali-
palveluissa ja koulutustoiminnassa sekä jul-
kisessa toiminnassa syntyvien yhdyskuntajät-
teiden osalta liittymisvelvollisuus kunnan jär-
jestämään jätehuoltoon ei olisi ehdoton, vaan 
jätteen haltija voisi ehdotetun 42 §:n nojalla 
hakea kunnalta vapautusta velvollisuudesta 
luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuol-
toon. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan 
kunnan velvollisuutena olisi, kuten nykyisin-
kin, järjestää jätehuolto myös asuinkiinteis-
töissä sijaitsevassa liikehuoneistossa, kuten 
niin sanotuissa. kivijalkayrityksissä syntyvil-
le yhdyskuntajätteille, jotka kerätään yhdessä 
muiden kiinteistöllä syntyvien yhdyskunta-
jätteiden kanssa. Säännöstä sovellettaisiin 
asuinkiinteistöjen ohella myös muihin kiin-
teistöihin, joissa syntyy kunnan järjestämis-
vastuulle kuuluvaa jätettä ja joissa on lisäksi 
yhdyskuntajätettä tuottavia liikehuoneistoja. 
Tavallisimmin olisi kysymys kiinteistöistä, 
joiden liikehuoneistossa syntyvä jätemäärä 
on verrattain vähäinen kiinteistössä synty-
vään yhdyskuntajätteen kokonaismäärään 
nähden. Säännös ei estäisi liikehuoneistoissa 
syntyvän jätteen jätehuollon järjestämistä 
erillään kiinteistön muusta jätehuollosta, jos 
tällaisesta järjestelystä sovitaan kiinteistön 
haltijan kanssa. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan 
kunnan olisi järjestettävä jätehuolto myös 
sellaiselle elinkeinotoiminnassa syntyvälle 
yhdyskuntajätteelle, joka kerätään alueelli-

sessa putkikeräysjärjestelmässä tai muussa 
vastaavassa kiinteässä keräysjärjestelmässä 
yhdessä kunnan järjestämisvastuulle kuulu-
van jätteen kanssa. Eräissä muissa maissa jo 
varsin yleisesti käytössä oleva alipaineistettu 
alueellinen putkikeräysjärjestelmä yleistynee 
lähivuosina myös Suomessa. Putkikeräysjär-
jestelmän toimivuuden kannalta on olennais-
ta, että kaikkien alueella sijaitsevien kiinteis-
töjen voidaan edellyttää liittyvän järjestelmän 
käyttäjiksi riippumatta siitä, onko kysymyk-
sessä asumisessa, julkisessa toiminnassa vai 
elinkeinotoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte 
ja että eri toiminnoissa syntyviä samanlaatui-
sia jätteitä ei ole tarpeen pitää erillään kerä-
yksen aikana. Tällaisissa järjestelmissä kerät-
ty jäte ehdotetaan siksi säädettäväksi koko-
naisuudessaan kunnan järjestämisvastuulle. 
Kunta olisi velvollinen järjestämään jätehuol-
lon myös siinä tapauksessa, että alueen put-
kikeräysjärjestelmän käytännön toteuttajana 
ja ylläpitäjänä olisi kunnan sijasta erillinen 
huoltoyhtiö. Sen sijaan esimerkiksi kauppa-
keskuskiinteistöihin rakennetuissa jätteen 
putkikeräysjärjestelmissä kerätyt elinkeino-
toiminnan yhdyskuntajätteet eivät kuuluisi 
kunnan järjestämisvastuun piiriin. Jos näihin 
järjestelmiin kerätään myös keskuksen yh-
teydessä sijaitsevien asuntojen jätettä, kun-
nan ei tarvitsisi järjestää asuntojen jätehuol-
toa. 

Pykälän 2 momentin mukaan kunnan olisi 
nykyiseen tapaan järjestettävä myös asumi-
sessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto 
ja käsittely jätteen määrästä ja laadusta riip-
pumatta. Kunta vastaisi myös maa- ja metsä-
taloudessa syntyvän vaarallisen jätteen käsit-
telyn järjestämisestä, paitsi jos kysymys on 
kunnan vastaanottomahdollisuuksiin nähden 
kohtuuttoman suuresta määrästä jätettä. Maa- 
ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jät-
teiden vastaanotosta kunta perisi 78 §:n mu-
kaisesti jätteen haltijalta jätehuoltokustan-
nukset täysimääräisesti kattavan maksun. 

 Pykälän 3 momentissa selvennettäisiin 
kunnan järjestämisvastuun suhdetta 6 ja 7 lu-
vun mukaisesti tuottajan, jakelijan tai juoma-
pakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän 
järjestämään jätehuoltoon. Jätteen haltija ei 
olisi velvollinen luovuttamaan kunnan järjes-
tämään jätehuoltoon tyhjiä juomapakkauksia 
tai muuta pakkausjätettä, keräyspaperia eikä 
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käytöstä poistettuja paristoja tai akkuja, säh-
kö- ja elektroniikkalaitteita tai muita tuotta-
javastuun piiriin kuuluvia käytöstä poistettuja 
tuotteita, jos nämä jätteet toimitetaan tuotta-
jan tai juomapakkausten palautusjärjestelmän 
ylläpitäjän järjestämään vastaanottoon. 

Pykälän 4 momentissa säädetyn valtuuden 
nojalla voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä 
kunnan vastuun piiriin 1 momentin nojalla 
kuuluvan jätteen määrittelystä. 

33 §. Kunnan velvollisuus järjestää jäte-
huolto toissijaisesti. Pykälässä säädettäisiin 
kunnan velvollisuudesta tarjota tietyissä ti-
lanteissa jätehuoltopalveluja myös muille jät-
teen haltijoille kuin niille, joiden jätehuollon 
kunta 32 §:n nojalla on velvollinen aina jär-
jestämään. Käytännössä tämä velvoite koski-
si elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä, jon-
ka jätehuollon järjestäminen on 4 ja 
5 luvuissa säädetyn perusteella lähtökohtai-
sesti jätteen haltijan vastuulla. Tarkoituksena 
olisi turvata jätehuoltopalveluja elinkeino-
toiminnan jätteen tuottajille silloin, kun yksi-
tyistä jätehuoltopalvelua ei tietyllä alueella 
ole kohtuullisesti saatavilla. Hoitaessaan 
säännöksessä tarkoitettua velvollisuuttaan 
kunta ei toimisi kilpailullisilla markkinoilla. 

Elinkeinonharjoittajat voivat usein järjestää 
ainakin jätteen kuljetuksen ja osin hyödyn-
tämisen yksityisten jätehuollon palveluyritys-
ten avulla. Yksityisiä jätehuoltopalveluja ei 
kuitenkaan aina ole tarjolla kaikille elinkei-
nonharjoittajille. Varsinkin haja-
asutusalueilla palvelut usein puuttuvat. Täl-
löin kunnan tarjoamat jätehuoltopalvelut ovat 
käytännössä ainoa vaihtoehto. Toimiva jäte-
huolto on perustuslain 20 §:n mukaisen ym-
päristöperusoikeuden toteutumisen edellytys. 
Julkisella vallalla on siksi katsottava olevan 
velvollisuus turvata jätehuolto siinäkin tapa-
uksessa, kun se on ensisijaisesti jätetty jät-
teen haltijoiden ja yksityisten jätehuoltopal-
veluiden tarjoajien välisen sopimuksen va-
raan. 

Pykälän mukaisesti tuotettu jätehuoltopal-
velu katsottaisiin kunnan toimialaan kuulu-
vaksi lakisääteiseksi tehtäväksi, mikä selkiyt-
täisi osaltaan myös kunnan puolesta jätehuol-
toa hoitavien yhtiöiden asemaa julkisista 
hankinnoista annetun lain mukaisena si-
dosyksikkönä. Nykyisin kuntien jätehuolto-
yhtiöiden liikevaihdosta jopa 30—40 pro-

senttia muodostuu elinkeinotoiminnalle tarjo-
tuista jätehuoltopalveluista. Tästä puolestaan 
merkittävä osa on välttämättömäksi katsottua 
haja-asutusalueen yritysten jätteiden vas-
taanottamista kaatopaikalle. Tähänastisen 
EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön perus-
teella ei ole yksiselitteisesti pääteltävissä, 
kuinka suuri osa yhtiöiden liikevaihdosta sai-
si muodostua muusta kuin omistajakuntien 
toimeksiantoon perustuvasta toiminnasta il-
man uhkaa sidosyksikköaseman menetykses-
tä (C-107/98, Teckal ja C-340/04, Carboter-
mo). Eräiden arvioiden mukaan osuus voisi 
olla noin 10—19 prosenttia. Ehdotetun sään-
nöksen seurauksena toissijaisen jätehuolto-
palvelun ylläpitäminen tulisi selvästi kunnan 
laissa säädetyksi velvollisuudeksi. Esitykses-
sä lähdetään siitä, että tällöin kuntien jäte-
huoltoyhtiön näkökulmasta kyse olisi omista-
jakuntien toimeksiannosta tapahtuvasta pal-
velun järjestämisestä, joka ei vaarantaisi yh-
tiöiden sidosyksikköasemaa. Kunnan tai kun-
tien omistaman yhtiön markkinaehtoisesta 
palvelusta syntyvää liikevaihtoa ei voitaisi 
sisällyttää lakisääteisen palvelun liikevaih-
don osuuteen. 

Ehdotuksen mukaan kunta joutuisi tietyin 
edellytyksin ottamaan esimerkiksi elinkeino-
toiminnan yhdyskuntajätettä alueella järjes-
tämäänsä jätteenkuljetukseen taikka vastaan-
ottamaan elinkeinotoiminnan yhdyskuntajä-
tettä, vaarallista jätettä, rakennus- ja purkujä-
tettä taikka tuotantotoiminnan jätettä järjes-
tämäänsä vastaanottoon, hyödyntämiseen tai 
loppukäsittelyyn. Yksittäistapauksessa kun-
nan järjestämisvelvollisuuden edellytyksenä 
olisi ensinnäkin se, että jätteen haltija pyytää 
kunnalta jätehuoltopalveluja, koska yksityi-
nen palveluntarjonta on puutteellista. Ennen 
suostumustaan kunnan tulisi arvioida, ettei 
muuta jätehuoltopalvelua ole kohtuullisesti 
saatavilla. Tulkintaa ei sidottaisi muodolli-
seen jokaisessa yksittäistapauksessa toteutet-
tavaan palvelujen saatavuuden arviointime-
nettelyyn. Jätteen haltijan kunnalle esittämä 
pyyntö kertoisi yleensä jo sellaisenaan puut-
teellisesti toimivista jätehuollon palvelu-
markkinoista. Käytännössä voi kuitenkin 
syntyä tilanteita, joissa jätteen haltija tarjolla 
olevasta yksityisestä palvelusta huolimatta 
kustannussyistä pyytää kuntaa järjestämään 
jätehuollon. Maksu kunnan jätehuoltopalve-
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lusta määräytyisi 9 luvun säännösten mu-
kaan, toisin kuin kunnan mahdollisesti tar-
joaman markkinaehtoisen palvelun yhteydes-
sä. 

Pykälän mukainen kunnan velvollisuus 
koskisi myös elinkeinotoiminnan jätteen vas-
taanottamista kaatopaikalle edellyttäen, että 
jätettä ei kohtuudella voitaisi hyödyntää tai 
muutoin käsitellä etusijajärjestyksen kannalta 
paremmalla tavalla. Valtaosa Suomessa käy-
tössä olevista yleisistä kaatopaikoista on ny-
kyisin kunnan tai kunnan jätehuoltoyhtiön 
omistamia ja ylläpitämiä. Monille elinkeino-
toiminnan jätteen tuottajille kunnallinen kaa-
topaikkapalvelu on siten käytännössä ainoa 
tarjolla oleva vaihtoehto hyödyntämiskelvot-
toman yhdyskuntajätteen, rakennus- ja pur-
kujätteen tai muun tavanomaisen tuotantojät-
teen käsittelemiseksi. Kaatopaikkakäsittely 
on jätehuollon etusijajärjestyksessä viimei-
nen vaihtoehto ja kaatopaikoille sijoitettavan 
jätteen määrää pyritään mahdollisuuksien 
mukaan vähentämään. Etusijajärjestyksen to-
teuttamiseksi on muun ohella tarkoitus val-
mistella säännökset, joilla rajoitettaisiin ny-
kyistä tiukemmin biohajoavan jätteen sijoit-
tamista kaatopaikalle. Tavoitteena olisi näin 
ohjata jätteen tuottajia järjestämään jätehuol-
to etusijajärjestyksen mukaisesti. 

Ehdotuksen mukaan kunnalla olisi markki-
natilanteesta riippumatta oikeus aina kieltäy-
tyä jätehuollon järjestämisestä, jos jäte olisi 
laatunsa takia tai teknisesti sopimaton kun-
nan jätehuoltojärjestelmään. Kunnan velvol-
lisuus ei koskisi esimerkiksi sellaista yritys-
ten jätettä, joka ei laadultaan tai määrältään 
soveltuisi kuljetettavaksi samalla kalustolla 
kuin millä kotitalouksien jäte alueella kulje-
tetaan. Kunnalla ei olisi velvollisuutta hank-
kia uutta kuljetuskalustoa tai käsittelylaitosta 
järjestääkseen pykälässä tarkoitetun jätehuol-
lon. Kunta olisi velvollinen tarjoamaan pal-
velua elinkeinotoiminnan jätehuollolle vain 
muutoinkin käytettävissään olevan jätehuol-
tokapasiteetin puitteissa. 

Jos kysymyksessä on jatkuva ja säännölli-
sesti tarvittava jätehuoltopalvelu, kunnan tu-
lisi tehdä palvelusta jätteen haltijan kanssa 
sopimus enintään viideksi vuodeksi kerral-
laan. Vaatimus sopimuksen määräaikaisuu-
desta on tarpeen sen varmistamiseksi, että 
yksityisen palvelutarjonnan tilanne ja sen 

myötä kunnan julkisen palvelun tarve tulisi-
vat säännöllisesti arvioiduiksi. Sopimuksen 
tekeminen olisi kunnan suoraan lain nojalla 
tapahtuvaa operatiivista palvelutoimintaa, 
josta ei olisi tarvetta tehdä erillistä hallinto-
päätöstä. Jos kunta kieltäytyisi antamasta 
säännöksessä tarkoitettua jätehuoltopalvelua, 
palvelun pyytäjä voisi saattaa asian hallinto-
riitana hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Jos 
samassa yhteydessä nousisi esille kysymys 
siitä, toimiiko kunta tehtävässään kilpailuoi-
keudellisten säännösten vastaisesti, jätehuol-
tomarkkinoilla toimivien yritysten oikeustur-
vakeinona olisi hakemuksen tekeminen 
markkinaoikeuteen. 

Pykälässä säädettyjen lakisääteisten jäte-
huoltotehtävien lisäksi kunta voisi edelleen 
osallistua myös markkinaehtoisen jätehuol-
topalvelun tuottamiseen, jos se katsottaisiin 
kuntalain 2 §:n perusteella kunnan toimialaan 
kuuluvaksi. Toimiessaan kilpailutilanteessa 
markkinoilla kunnan olisi huolehdittava siitä, 
ettei toiminta johda kilpailuneutraliteettion-
gelmiin julkisen ja yksityisen toimijan välil-
lä. Voimassaolevan jätelain 13 §:n 1 momen-
tista poiketen markkinaehtoisesta toiminnasta 
ei säädettäisi uudessa jätelaissa erikseen, 
vaan toimintaa säänneltäisiin muun asian-
omaisen lainsäädännön, kuten kuntalain sekä 
kilpailua ja julkisia hankintoja koskevan 
lainsäädännön perusteella. 

34 §. Kunnan jätehuoltopalveluja koskevat 
laatuvaatimukset. Pykälässä säädettävien laa-
tuvaatimusten tavoitteena olisi varmistaa 
kunnan tuottamien, välttämättömyyspalve-
luksi katsottavien jätehuoltopalvelujen laa-
dukkuus. Lain vaatimukset täyttävien koh-
tuuhintaisten jätehuoltopalvelujen jatkuvuu-
den ja saatavuuden turvaamisen ohella laa-
dukkaaseen jätehuoltoon kuuluisi myös pal-
velujen järjestäminen mahdollisimman pit-
kälti jätteen haltijoiden tarpeet huomioon ot-
taen. Vastaavaa säännöstä ei ole nykyisessä 
jätelaissa. Laatuvaatimuksista säätäminen on 
perusteltua myös sen vuoksi, että ehdotetussa 
laissa kunnan järjestämän jätehuollon piiriin 
kuuluvat jätteen haltijat velvoitettaisiin 41 ja 
42 §:ssä säädetyin poikkeuksin käyttämään 
kunnan jätehuoltopalveluja. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan jät-
teen haltijoiden käytettävissä tulisi olla jät-
teenkuljetus kiinteistöltä eli kiinteistöittäinen 
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jätteenkuljetus, jollei sitä ehdotetun 35 §:n 3 
momentin perusteella pidetä tarpeettomana. 
Momentin 2 kohdassa edellytettäisiin, että 
kunta järjestää riittävän määrän alueellisia 
vastaanottopaikkoja hyödynnettäville ja vaa-
rallisille jätteille sekä tarvittaessa sekalaiselle 
yhdyskuntajätteelle. Vastaavasti kuin ehdote-
tussa 49 §:ssä säädetään tuottajavastuun pii-
riin kuuluvien jätteiden osalta, jätteen alueel-
listen vastaanottopaikkojen olisi oltava vai-
vattomasti jätteen tuottajien saavutettavissa. 
Alueellisten vastaanottopaikkojen tulisi olla 
asukkaiden ja muiden jätteen tuottajien ta-
vanomaisten kulkureittien varrella. Esimer-
kiksi aiemmin yleisesti sovellettu vähim-
mäisvaatimus yhdestä vaarallisten jätteiden 
vastaanottopaikasta kuntaa kohti ei viimeai-
kaisten kuntaliitosten vuoksi enää monissa 
tapauksissa riittäisi turvaamaan ehdotetussa 
säännöksessä tarkoitettua vaivatonta saavu-
tettavuutta. 

Momentin 3 ja 4 kohtien perusteella kun-
nan olisi jätehuoltopalvelujen suunnittelussa 
ja järjestämisessä turvattava riittävästi moni-
puoliset jätehuoltopalvelut, joissa otettaisiin 
riittävästi huomioon myös asiakkaiden yksi-
lölliset tarpeet, kuten halukkuus etusijajärjes-
tyksen kannalta mahdollisimman korkeata-
soisen jätehuollon toteuttamiseen taikka tarve 
tavanomaista tiheämpään tai harvempaan jä-
teastioiden tyhjennysväliin. Jätteen keräys ja 
kuljetus olisi järjestettävä ja mitoitettava si-
ten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin 
kiinteistöillä syntyvän jätteen määrää ja laa-
tua. Soveltuvaa jäteastioiden kokoa ja tyh-
jennystiheyttä määriteltäessä olisi varmistet-
tava, ettei jätteen säilyttämisestä astioissa ai-
heudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympä-
ristölle ja että jätehuoltojärjestelyt kiinteistöl-
lä ovat muutoinkin asianmukaiset. 

Momentin 5 kohdan säännöksellä pyrittäi-
siin varmistamaan asiakkaiden riittävä tie-
donsaanti kiiinteistöittäisen jätteenkuljetuk-
sen ja jätteen alueellisen vastaanoton järjeste-
lyistä. Vaikka kunnalla ei kunnan järjestä-
mässä jätteenkuljetuksessa lain mukaan olisi 
velvollisuutta palvelusopimuksen tekemiseen 
asiakkaidensa kanssa, tulisi kunnan käytän-
nössä olla asiakkaisiinsa yhteydessä ennen 
jätteenkuljetuksen aloittamista tai muuttamis-
ta sekä tiedotettava ja neuvoteltava palveluun 
liittyvistä keskeisistä seikoista. Jätteen halti-

jalla tulisi esimerkiksi olla riittävät mahdolli-
suudet vaikuttaa jäteastioiden sijoittamiseen 
tontillaan. Kunnan olisi tiedotettava myös 
järjestämiensä jätteen alueellisten vastaanot-
topaikkojen sijainnista, aukioloajoista sekä 
muista niihin liittyvistä olennaisista tiedoista. 

Keräysjärjestelyjen mitoittamisesta ja vas-
taanottopaikkojen määrästä voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä 2 momentin nojalla 
annettavalla valtioneuvoston asetuksella. 

35 §. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen 
järjestäminen. Pykälässä säädettäisiin kun-
nan käytettävissä olevista vaihtoehdoista jät-
teenkuljetuksen järjestämiseksi. 

Laissa ehdotetaan otettavaksi uutena termi-
nä käyttöön kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, 
joka korvaisi nykyisessä laissa käytetyn ter-
min järjestetty jätteenkuljetus. Kiinteistöittäi-
sellä jätteenkuljetuksella tarkoitettaisiin kun-
nan vastuulle säädetyn jätteen kuljettamista 
kiinteistön haltijan 40 §:n mukaisesti järjes-
tämästä vastaanottopaikasta kunnan määrää-
mään jätteen käsittelypaikkaan. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
kunta vastaisi siitä, että 32 §:ssä kunnan vas-
tuulle säädetty jäte kuljetetaan kiinteistöltä 
joko kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena 
36 §:n mukaisesti tai kiinteistön haltijan jär-
jestämänä jätteenkuljetuksena 37 §:n mukai-
sesti. 

Kunta voisi huolehtia myös erilliskerätyn 
pakkausjätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen 
järjestämisestä sellaisilta kiinteistöiltä, jotka 
32 §:n nojalla muutoinkin kuuluvat kunnan 
järjestämän jätehuollon piiriin. Kunnan tulisi 
toimittaa pakkausjäte tuottajan järjestämään 
jätehuoltoon. Jos kunta ei huolehtisi pakkaus-
jätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen järjes-
tämisestä, kiinteistön haltijalla olisi 41 §:n 
3 momentin perusteella oikeus järjestää pak-
kausjätteen kuljetus kiinteistöltä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 36 tai 
37 §:n mukaisesti järjestettyä kiinteistöittäis-
tä jätteenkuljetusta koskevista yleisistä vaa-
timuksista. Kuljetus olisi ensinnäkin järjes-
tettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetus-
palveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin. Kunnan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa vaatimus kohdistuisi 
kuntaan, jonka tulisi huolehtia kiinteistön 
haltijoiden tasapuolisesta kohtelusta muun 
muassa jätetaksan määräämisessä ja kuljetus-
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ten kilpailuttamiseen liittyvien tarjouspyyn-
töjen määrittelyissä. Urakkasopimusten kaut-
ta vaatimukset kohdistuisivat myös kunnan 
lukuun toimiviin jätteen kuljettajiin. 

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteen-
kuljetuksessa vaatimus palvelutarjonnan luo-
tettavuudesta, kohtuullisuudesta ja syrjimät-
tömyydestä kohdistuisi jätteen kuljetusyri-
tykseen. Vaikka kiinteistön haltijan järjestä-
mässä jätteenkuljetuksessa on kysymys yksi-
tyisoikeudellisesta sopimussuhteesta, jossa 
kiinteistön haltijalla on ainakin periaatteessa 
oikeus vapaasti valita haluamansa kuljettaja, 
sopimuksen tekeminen jätteen kuljettajan 
kanssa ei säännöksessä tarkoitetussa tapauk-
sessa ole vapaaehtoista. Ehdotettu säännös 
olisi siksi tarpeen kiinteistön haltijoiden etu-
jen ja oikeuksien sekä palvelujen saatavuu-
den turvaamiseksi kaikilla alueilla ja kaikissa 
tilanteissa. 

Vaatimus palvelun kohtuullisuudesta ja 
syrjimättömyydestä tarkoittaisi muun ohella 
sitä, että eri asiakkaita, asiakasryhmiä tai eri 
alueita ei saisi asettaa esimerkiksi palvelun 
hinnoittelussa perusteettomasti toisistaan 
poikkeavaan asemaan. Mahdollista määrää-
vää markkina-asemaa ei saisi käyttää kilpai-
lunrajoituslain vastaisesti hinnoittelussa hy-
väksi. 

Toiseksi kiinteistöittäisessä jätteenkulje-
tuksessa olisi 2 momentin mukaan noudatet-
tava kunnan jätehuoltomääräyksiä. Tällaisia 
olisivat esimerkiksi määräykset jätteiden eril-
liskeräysvelvollisuuksista, eri jätelajeille käy-
tettävistä keräysvälineistä ja niiden sijoitta-
misesta ja kunnossapidosta sekä jäteastioiden 
tyhjennysvälistä ja sallituista kuljetusajan-
kohdista. Kiinteistön haltijan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa jätehuoltomääräykset tu-
lisi ottaa huomioon kiinteistön haltijan ja kul-
jetusyrityksen välisissä sopimuksissa. Kun-
nan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäte-
huoltomääräykset olisi otettava huomioon 
jätteen kuljetusten kilpailutuksissa ja jätteen 
kuljettajan kanssa solmittavissa urakkasopi-
muksessa. 

Kolmanneksi pykälän 2 momentissa sää-
dettäisiin, että kiinteistöittäiseen jätteenkulje-
tukseen kuuluva jäte olisi toimitettava kun-
nan määräämään loppukäsittelyyn tai hyö-
dyntämiseen. Säännös vastaisi nykyisen jäte-
lain 13 §:n 1 momentin mukaista säännöstä. 

Säännöksen tarkoituksena olisi varmistaa 
kunnan oikeus ja mahdollisuudet huolehtia 
sille säädetyn jätehuoltotehtävän hoitamises-
ta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 
jätteen toimituspaikka määrättäisiin yleensä 
urakkasopimuksessa. Kiinteistön haltijan jär-
jestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen toimi-
tuspaikka voitaisiin määrätä esimerkiksi 
37 §:ssä tarkoitetussa kunnan päätöksessä tai 
kunnan jätehuoltomääräyksissä. Toimitus-
paikan määrääminen olisi tarvittaessa tehtävä 
julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön 
mukaisia menettelyjä noudattaen. 

Kunta voisi 3 momentin nojalla päättää, 
ettei kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta järjes-
tetä, jos se olisi alueen hankalien kulkuyhte-
yksien taikka jätteen haltijoiden tai kuljetet-
tavan jätteen vähäisen määrän vuoksi perus-
teltua. Tällöin kunnan tulisi järjestää tarvitta-
va jätteen alueellinen vastaanotto 34 §:n mu-
kaisesti. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus tu-
lisi tällaisissakin tapauksissa järjestää, jos sen 
arvioitaisiin olevan terveys- tai ympäris-
tösyistä tarpeellista. Ehdotettu säännös vas-
taisi osittain nykyisen jätelain 10 §:n 3 mo-
mentin säännöstä jätteen alueellisesta kerä-
yksestä. 

Käytännössä kiinteistön jättäminen kiin-
teistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle 
tulisi kysymykseen lähinnä harvaan asutuilla 
alueilla sekä taajama-alueilla eräiden hyö-
dynnettävien jätejakeiden keräyksessä. 
Myöskään esimerkiksi loma-asunnoille, joilla 
asutaan epäsäännöllisesti ja lyhyitäkin aikoja 
kerrallaan, ei olisi yleensä perusteltua edel-
lyttää säännönmukaista kiinteistöittäistä jät-
teenkuljetusta. Harvaan asutuilla seuduilla 
kuten pientaloalueilla kiinteistön haltijoita 
voitaisiin esimerkiksi ohjata kiinteistöjen yh-
teisten jäteastioiden käyttöön, mikä puoles-
taan vähentäisi tarvetta alueellisten vastaan-
ottopaikkojen perustamiseen. Kiinteistöjä ei 
kuitenkaan voida velvoittaa yhteisten jäteas-
tioiden käyttöönottoon. Tarjottavien jätehuol-
topalvelujen tarve ja saavutettavuus tulisi ot-
taa huomioon jätetaksan ja –maksujen mää-
rittelyssä. 

36 §. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus. 
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan kun-
nan olisi järjestettävä kiinteistöittäinen jät-
teenkuljetus, jollei 37 tai 41 §:stä muuta joh-
tuisi. Tämän mukaisesti kunta ei järjestäsi 
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jätteenkuljetusta sellaisilla kunnan alueilla, 
joilla on kunnan päätöksen mukaisesti käy-
tössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteen-
kuljetus eikä sellaisille jätteen tai kiinteistön 
haltijoille, jotka 41 §:n perusteella eivät olisi 
velvollisia luovuttamaan jätettä kiinteistöit-
täiseen jätteenkuljetukseen. 

Kunta järjestäisi kuljetuksen omana toimin-
tanaan tai hankkimalla palvelut yksityiseltä 
yrittäjältä julkisia hankintoja koskevan lain 
mukaisesti. Käytännössä kunnilla ei ole omaa 
kuljetuskalustoa, vaan kuljetukset järjeste-
tään hankkimalla palvelut yksityisiltä kulje-
tusyrityksiltä. 

Pykälän 2 momentissa täsmennettäisiin, et-
tä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 
kukaan muu kuin kunta tai kunnan lukuun 
toimiva jätteen kuljettaja ei saisi ottaa jätettä 
kuljetettavakseen. Tällä selvennettäisiin eri 
toimijoiden vastuita ja oikeuksia jätehuollon 
järjestämisessä. Vastaavaa nimenomaista 
säännöstä ei ole nykyisessä jätelaissa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin jätteen 
kuljetusten kilpailuttamisessa noudatettavista 
periaatteista viittaamalla julkisista hankin-
noista annettuun lakiin, jossa säädetään muun 
ohella kilpailuolosuhteiden hyödyntämisestä, 
tarjouskilpailuun osallistuvien syrjimättö-
mästä kohtelusta ja hankintojen riittävästä 
avoimuudesta. Pykälällä pyrittäisiin varmis-
tamaan, että kuljetusyrittäjillä — myös uusil-
la yrittäjillä — olisi tasapuoliset mahdolli-
suudet osallistua kunnan jätteenkuljetuspal-
velujen tuottamiseen. Tähän voitaisiin vai-
kuttaa esimerkiksi määrittelemällä kilpailu-
tettavat urakka-alueet ja sopimusajat sellai-
siksi ja toteuttamalla kilpailutukset eriaikai-
sina siten, että tämä mahdollistaisi investoin-
nit keräyskalustoon ja liiketoiminnan pitkä-
jänteisen suunnittelun. Kilpailutusaikataulun 
tulisi myös olla yrittäjien tiedossa riittävän 
ajoissa. 

Kunnan olisi 4 momentin mukaan annetta-
va kiinteistön haltijalle tiedot kiinteistöltä 
kuljetetun jätteen määrästä ja toimituspai-
koista, jos kiinteistön haltija tällaisia tietoja 
pyytää. Tiedot voisivat olla tarpeen esimer-
kiksi julkisyhteisöjen tai terveys-, sosiaali- ja 
koulutustoiminnan harjoittajien luomien ym-
päristöhallintajärjestelmien toteuttamiseksi.  

37 §. Kiinteistön haltijan järjestämä jät-
teenkuljetus. Pykälän mukaan kunta voisi 

päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 
järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että 
kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljetta-
jan kanssa. Järjestely vastaisi periaatteiltaan 
nykyisen jätelain 10 §:n 2 momentin sään-
nöstä sopimusperusteisesta jätteenkuljetuk-
sesta. 

Kunnan olisi tehtävä asiasta kuntalain mu-
kainen hallintopäätös. Toisin kuin nykyisessä 
laissa säädetään, päätös voitaisiin kuitenkin 
tehdä vain, jos pykälän 1 momentissa sääde-
tyt edellytykset täyttyvät. Kunnan päätösval-
lan rajaaminen ehdotetulla tavalla olisi tar-
peen sen varmistamiseksi, että kunta varmis-
tuu 32 §:ssä vastuulleen säädetyn jätteen 
osalta jätteenkuljetuspalvelujen saatavuudes-
ta, laadukkuudesta ja toimivuudesta myös sil-
loin, kun kuljettajan valinta jätetään ehdote-
tun pykälän mukaisesti kiinteistön haltijan 
päätettäväksi. 

Kunta voisi 1 momentissa säädetyn mukai-
sesti päättää kiinteistön haltijan järjestämän 
jätteenkuljetuksen käyttöönotosta ensiksikin 
vain, jos voidaan perustellusti olettaa, että 
alueella on tarjolla kuljetuspalveluja luotetta-
vasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin eh-
doin. Päätöksen edellytykset olisivat yhden-
mukaiset 35 §:n 2 momentissa ehdotettujen 
kiinteistöittäiselle jätteenkuljetukselle asetet-
tavien yleisten vaatimusten kanssa. Toiseksi 
kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus-
ta ei voisi ottaa käyttöön, jos se heikentää jä-
tehuollon yleistä toimivuutta alueella tai lisää 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 
verrattuna kunnan järjestämään jätteenkulje-
tukseen. Kolmanneksi päätöksen vaikutukset 
tulisi arvioida kokonaisuutena myönteisiksi 
ottaen erityisesti huomioon vaikutukset koti-
talouksien asemaan sekä yritysten ja viran-
omaisten toimintaan. Arvioitavia seikkoja 
tällöin olisivat muun muassa vaikutukset eri 
toimijoiden jätehuoltokustannuksiin ja työ-
määrään. Kokonaisarviossa kunta voisi pai-
nottaa niitä tekijöitä, joita se pitää alueelli-
sesti tärkeinä näkökohtina. 

Kunta voisi 2 momentin mukaan rajata 
päätöksen koskemaan vain tiettyä jätelajia tai 
tietynlaatuista jätettä. Voimassa olevassa jä-
telaissa olevaa kunnan mahdollisuutta määrä-
tä ehtoja kuljetuksesta perittävästä kohtuulli-
sesta ylimmästä maksusta taikka alueesta, 
jolla kuljettajan on tarjottava kuljetuspalve-
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lua, ei lakiin ehdoteta sisällyttäviksi, koska 
mainitut seikat tulevat otetuiksi huomioon 
1 momentin mukaisten edellytysten täyttymi-
sen arvioinnissa ja seurannassa. Edellytysten 
täyttymisen arvioimiseksi ja seuraamiseksi 
kunnan jätehuoltoviranomaisella olisi oikeus 
122 §:n nojalla pyytää jätteenkuljettajalta tie-
toja muun muassa kuljetushinnoista. 

Ehdotetussa 3 momentissa kunta velvoitet-
taisiin seuraamaan ja valvomaan kiinteistön 
haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta 
tehdyn kunnan päätöksen täytäntöönpanoa ja 
sen edellytysten täyttymistä. Jos edellytykset 
eivät enää täyttyisi, olisi kunnan muutettava 
päätöstä. Päätöksen muuttamiseen sovellet-
taisiin samoja menettelyjä ja edellytyksiä 
kuin muutettavan päätöksen valmistelussa. 

Ehdotetut kiinteistön haltijan järjestämän 
jätteenkuljetuksen käyttöönoton edellytykset 
olisivat tiukemmat kuin nykyisin voimassa 
olevan lain mukaisen sopimusperusteisen jät-
teenkuljetuksen käyttöönoton edellytykset. 
Tämä olisi tarpeen erityisesti kiinteistön hal-
tijoiden oikeussuojan turvaamiseksi. Jätteen-
kuljetuksen järjestäminen 37 §:n mukaisesti 
johtaa siihen, että kiinteistön haltija on vel-
vollinen solmimaan sopimuksen jätteen kul-
jettamisesta. Se siis lisää kiinteistön haltijan 
velvollisuuksia verrattuna kunnan järjestä-
mään jätteenkuljetukseen. 

Ehdotettujen 152 §:n siirtymäsäännösten 
mukaan kunnan, jossa tämän lain voimaan 
tullessa on käytössä nykyisen lain mukainen 
sopimusperusteinen jätteenkuljetus, olisi jär-
jestettävä jätteenkuljetukset 37 §:n mukaisik-
si tai siirryttävä kunnan järjestämään jätteen-
kuljetukseen viiden vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

38 §. Kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta 
koskeva kunnan päätöksenteko. Pykälässä 
säädettäisiin kunnan päätöksenteon valmiste-
lussa ja tekemisessä noudatettavasta menette-
lystä silloin, kun kysymys on 35 §:n 3 mo-
mentin mukaisesta päätöksestä jättää tietty 
kunnan alue kiinteistöittäisen jätteenkulje-
tuksen ulkopuolella taikka 37 §:ssä tarkoite-
tusta päätöksestä järjestää jätteenkuljetus 
kunnassa tai sen osassa kiinteistön haltijan 
järjestämänä jätteenkuljetuksena. Vastaavaa 
säännöstä ei ole nykyisessä jätelaissa. Sään-
nös on katsottu tarpeelliseksi, koska kuntien 
käytännöt jätteen kuljetusta koskevien pää-

tösten valmistelussa ovat vaihdelleet ja tästä 
on aiheutunut ongelmia kiinteistön haltijoi-
den ja osin myös jätteen kuljetuksesta huo-
lehtivien yrittäjien oikeusturvan kannalta. 
Säännöksen avulla pyritään takaamaan, että 
kaikilla, joihin ratkaisulla voi olla huomatta-
va vaikutus, on mahdollisuus saada tietoa ja 
vaikuttaa jätteenkuljetuksen järjestämistä 
koskevaan päätöksentekoon. 

Kunnan päätökseen haettaisiin muutosta 
kuntalain mukaan kunnallisvalituksella. 

39 §. Tiedot kiinteistöittäisestä jätteenkul-
jetuksesta. Pykälässä säädettäisiin jätteen 
kuljettajan tiedonantovelvollisuuksista. Vel-
vollisuudet koskisivat sekä kunnan järjestä-
mää että kiinteistön haltijan järjestämää jät-
teenkuljetusta.  

Kuljetusyrittäjän olisi 1 momentin mukaan 
tarvittaessa annettava kiinteistön haltijan tai 
kunnan nähtäväksi 98 §:ssä tarkoitettu ote jä-
tehuoltorekisteristä tai osoitettava muulla ta-
voin, että kuljetustoiminta on hyväksytty 
11 luvussa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin. 
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkul-
jetuksessa olisi yleensä tarpeen osoittaa hy-
väksymispäätöksen voimassaolo kiinteistön 
haltijalle ennen sopimuksen tekemistä jätteen 
kuljetuksesta. Kunnan järjestämässä jätteen-
kuljetuksessa kuljettaja yleensä osoittaisi hy-
väksymispäätöksen voimassaolon tekemäs-
sään urakkatarjouksessa. 

Pykälän 2 momentin säännöksellä jätteen 
kuljettaja velvoitettaisiin antamaan jätteen 
kuljetuksia koskevat säännöksessä tarkoitetut 
tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Tie-
dot tulisi antaa neljännesvuosittain tai vuosit-
tain kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu 
sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteis-
töittäin ja jätelajeittain. Lisäksi olisi vuosit-
tain annettava jätelajeittain yhteenveto kiin-
teistöiltä kerättyjen jätteiden määristä ja toi-
mituspaikoista. Kunnan järjestämässä jät-
teenkuljetuksessa kunta voisi tarjouspyyn-
nössään ja kuljettajan kanssa tekemässään 
urakkasopimuksessa edellyttää ehdotettua 
vähimmäisvaatimustasoa tiheämpää rapor-
tointia, kuten ajoreittitietojen ajantasaista 
sähköistä toimittamista. Ilmoitettavista tie-
doista voitaisiin säätää tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 

Kunnan jätehuoltoviranomainen velvoitet-
taisiin merkitsemään jätteen kuljettajien 
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2 momentin mukaisesti toimittamat tiedot 
143 §:ssä säädettyyn jätteen kuljetuksia kos-
kevaan rekisteriin. Säännös olisi uusi ja sen 
tarkoituksena olisi luoda nykyistä toimi-
vammat edellytykset jätteenkuljetusten seu-
rantaan, mikä erityisesti kiinteistön haltijan 
järjestämän jätteenkuljetuksen osalta on ny-
kyisen lain nojalla osoittautunut ongelmalli-
seksi. Näin voitaisiin tehostaa kuljetusten 
seurantaa ja valvontaa sekä varmistaa ny-
kyistä paremmin kiinteistöjen jätehuollon ja 
jätteenkuljetusten toteutuminen lain edellyt-
tämällä tavalla. Saamiensa tietojen perusteel-
la kunnan jätehuoltoviranomainen voisi 
muun muassa arvioida 37 §:ssä tarkoitetun 
kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkulje-
tuksesta tekemänsä päätöksen edellytysten ja 
siihen liitettyjen määräysten toteutumista. 

40 §. Jätteen vastaanottopaikka kiinteistöl-
lä. Pykälässä säädettäisiin kiinteistöittäiseen 
jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön hal-
tijan velvollisuudesta huolehtia jätteen kerä-
yksestä kiinteistöllä. Pykälä vastaisi sisällöl-
tään nykyisen jätelain 7 §:n 2 momenttia. 

Pykälän mukaan kiinteistön haltijan olisi 
järjestettävä vastaanottopaikka kiinteistöittäi-
seen jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen ke-
räystä varten. Tämä tarkoittaisi muun muas-
sa, että kiinteistön haltijan tulisi hankkia tar-
vittavat astiat eri jätelajien keräystä varten ja 
järjestettävä tontille tarvittavat asianmukaiset 
tilat jäteastioiden sijoittamista varten. Jäteas-
tioiden hankinnassa ja sijoittamisessa kiin-
teistön haltijan tulisi ottaa huomioon kunnan 
jätehuoltomääräykset tai kunnan muutoin 
esittämät vaatimukset. Kiinteistön haltija 
voisi järjestää yhteisen vastaanottopaikan 
yhden tai useamman muun kiinteistön halti-
jan kanssa. Kiinteistöjen yhteisten jäteastioi-
den käyttö tulisi kysymykseen erityisesti 
harvaan asutuilla seuduilla sijaitsevien pien-
talojen ja loma-asuntojen jätehuollossa. Kiin-
teistöjä ei kuitenkaan voitaisi velvoittaa yh-
teisten jäteastioiden käyttöönottoon. 

41 §. Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäi-
seen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vas-
taanottopaikkaan. Pykälässä säädettäisiin 
kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan 
velvollisuudesta luovuttaa jäte alueella järjes-
tettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen 
tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaan-

ottopaikkaan sekä luovutusvelvollisuutta 
koskevista poikkeuksista. 

Asuinkiinteistön ja muun lain 32 §:n mu-
kaisesti kunnan vastuulle kuuluvan jätteen 
haltijan olisi pykälän 1 momentin mukaan 
luovutettava jäte 36 tai 37 §:n mukaisesti jär-
jestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetuk-
seen. Jollei alueella järjestetä kuljetusta kiin-
teistöltä, olisi jäte toimitettava kunnan järjes-
tämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. 
Säännös vastaisi nykyisen jätelain 11 §:ää, 
jonka mukaan jätteen haltijan on liityttävä 
järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Liittymis-
velvollisuuden korvaaminen luovutusvelvol-
lisuudella kuvaisi paremmin jätteen haltijan 
velvollisuuden tosiasiallista luonnetta. Vel-
vollisuus ei 32 §:n 3 momentin perusteella 
koskisi jätettä, joka toimitetaan 6 tai 7 luvun 
mukaisesti tuottajan järjestämään jätehuol-
toon. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin eräistä 
vähäisistä, mutta eräiden kiinteistöjen jäte-
huoltojärjestelyjen kannalta tarpeellisista 
poikkeuksista 1 momentissa säädetystä luo-
vutusvelvollisuudesta. Kiinteistöllä syntynyt-
tä jätettä ei tarvitsisi luovuttaa kiinteistöittäi-
seen jätteenkuljetukseen, jos jäte poikkeuk-
sellisen kokonsa, suuren määränsä tai muun 
ominaisuutensa vuoksi ei sovellu kuljetetta-
vaksi tavanomaisessa, esimerkiksi pakkaavil-
la jäteautoilla säännönmukaisesti toteutetta-
vassa jätteenkuljetuksessa. Tällaisia jätteitä 
voisivat olla esimerkiksi käytöstä poistetut 
huonekalut ja muut suurikokoiset esineet se-
kä puutarha- ja remonttijätteet. Luovutusvel-
vollisuus ei koskisi myöskään tiettyjä jätteitä, 
jotka jätteen tuottaja käsittelee itse kiinteis-
töllään. Käytännössä poikkeus rajautuisi lä-
hinnä biojätteen, puutarhajätteen ja muun 
kasviperäisen jätteen kompostointiin sekä 
puhtaan puun ja muun vastaavan jätteen 
käyttöön vähäisinä määrinä polttoaineena 
kiinteistön tulisijassa. Luovutusvelvollisuu-
desta poikkeamisen edellytyksenä olisi lisäk-
si, että omatoiminen jätteen kuljetus tai pie-
nimuotoinen jätteen käsittely olisi sallittu 
kunnan jätehuoltomääräyksissä tai ympäris-
tönsuojelulain 19 §:n nojalla annetuissa kun-
nan ympäristönsuojelumääräyksissä ja että se 
muutoinkin voitaisiin toteuttaa jätelain ja 
ympäristönsuojelulain mukaisesti aiheutta-
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matta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympä-
ristölle. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kiin-
teistöllä erilliskerättyä pakkausjätettä koske-
vasta erityisestä poikkeuksesta 1 momentissa 
tarkoitetusta luovutusvelvollisuudesta. Ehdo-
tetun 34 §:n mukaan kunta velvoitettaisiin 
turvaamaan etusijajärjestyksen mukaiset 
mahdollisuudet pakkausjätteen ja muun jät-
teen erilliskeräykseen. Jos kunnassa ei kui-
tenkaan järjestettäisi erilliskerätyn pakkaus-
jätteen kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta 
35 §:n mukaisesti, kiinteistön haltija voisi ha-
lutessaan järjestää kuljetuksen itse hankki-
malla palvelun yksityisiltä yrittäjiltä. Täl-
löinkin pakkausjäte olisi kuljetettava tuotta-
jan järjestämään vastaanottoon. Tällaisissa 
pakkausjätteen kuljetuksissa olisi muutoin 
noudatettava samoja vaatimuksia ja menette-
lyjä kuin mitä muun muassa 37, 39 ja 
85 §:ssä säädetään kiinteistöittäisestä jätteen-
kuljetuksesta. 

42 §. Poikkeus velvollisuudesta luovuttaa 
jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon. Kun-
ta voisi pykälän nojalla tietyin edellytyksin 
vapauttaa terveys- ja sosiaalipalveluissa ja 
koulutustoiminnassa sekä julkisessa toimin-
nassa syntyvän yhdyskuntajätteen velvolli-
suudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään 
jätehuoltoon. Päätös tehtäisiin jätteen haltijan 
hakemuksesta. Edellytyksenä vapautukselle 
olisi, että vaihtoehtoinen jätehuoltojärjestely 
johtaisi etusijajärjestyksen parempaan nou-
dattamiseen ja että se olisi muusta syystä pe-
rusteltua kiinteistön jätehuollon järjestämi-
seksi. Vapauttaminen voisi olla perusteltua 
esimerkiksi silloin, kun yhdyskuntajäte muo-
dostaa vain vähäisen osan toiminnassa syn-
tyvästä jätteestä ja siitä huolehditaan osana 
kiinteistön muuta jätehuoltoa. Vaihtoehtoi-
nen järjestely ei saisi aiheuttaa vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen 
haltijan olisi annettava tietoja vuosittain kun-
nan jätehuoltoviranomaiselle toiminnan seu-
raamiseksi. Kunnan päätöksen valmistelussa 
ja tiedoksi antamisessa noudatettaisiin hallin-
tolakia. Päätökseen voitaisiin hakea muutosta 
137 §:n mukaisesti. Päätös olisi määräaikai-
nen ja se voitaisiin tehdä enintään viideksi 
vuodeksi. 

43 §. Kunnan jätehuollon palvelutehtävien 
siirtäminen kuntien omistamalle yhtiölle. Py-

kälässä säädettäisiin kunnan jätehuollon pal-
velutehtävien siirtämisestä kuntien yhteisesti 
omistamalle yhtiölle. Säännöksen tarkoituk-
sena olisi varmistaa, että kuntien jätehuolto-
palvelujen tuotantoa koskevat yhtiöittämis-
järjestelyt vastaavat perustuslain vaatimuk-
sia. Kunnat ovat käytännössä jo pitkään hoi-
taneet jätehuoltoon liittyvät tehtävänsä osa-
keyhtiöiden, liikelaitosten tai kuntayhtymien 
kautta. Näistä vain osakeyhtiöt ovat perustus-
lain 124 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksityisiä. 

Säännöksessä tarkoitetun siirron kohteena 
voisivat olla vain jätehuollon operatiiviseen 
järjestämiseen liittyvät palvelutehtävät: jät-
teen vastaanotto, jätteen kuljetukset, jätteen 
käsittely, 93 §:n 1 momentin mukainen jäte-
neuvonta, jätehuoltopalveluihin liittyvän käy-
tännön rahaliikenteen hoitaminen sekä näihin 
välittömästi liittyvät muut hallinnolliset teh-
tävät, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä. 
Esimerkiksi asiakasrekisterin ylläpitäminen 
olisi säännöksessä erikseen mainittuihin teh-
täviin liittyvä muu tehtävä. Sen sijaan sään-
nöksessä mainittuihin kunnan palvelutehtä-
viin liittyvää julkisen vallan käyttöä, kuten 
esimerkiksi jätehuoltomaksujen perusteita 
koskevaa päätöksentekoa, kuljetusjärjestel-
mästä päättämistä tai jätehuoltomääräysten 
antamista, ei säännöksen nojalla voitaisi siir-
tää kuntien omistamalle yhtiölle. Vaikka 
säännöksessä tarkoitettu yhtiö voisi hoitaa 
sille siirretyt tehtävät hankkimalla ne yksityi-
siltä yrittäjiltä — kuten jätteenkuljetusten 
osalta on käytännössä poikkeuksetta tehty — 
yhtiö olisi esimerkiksi tarjouspyynnön arvi-
ointiperusteita määrittäessään sidottu kunnan 
jätehuoltomääräysten toteuttamiseen ja muu-
hun kunnan antamaan ohjaukseen. Kunta 
myös vastaisi siitä, että sille säädetyt jäte-
huollon palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi 
silloinkin, kun tehtävät olisi ehdotetun pykä-
län mukaisesti siirretty kuntien omistamalle 
yhtiölle. 

Ehdotetun säännöksen mukaan tehtävien 
siirtämisen edellytyksenä olisi, että kunnat 
yhdessä hallitsevat ja omistavat perustettavaa 
yhtiötä. Näin pyrittäisiin varmistamaan, että 
julkisen hallintotehtävän siirron kohteena 
oleva yhtiö on viime kädessä kuntien val-
vonnassa. Kunnan omistajuutta koskeva 
edellytys kytkeytyy myös julkisista hankin-
noista annetun lain mukaisen yhtiön sidosyk-
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sikköaseman säilyttämiseen. Sidosyksiköiltä 
hankittavia palveluja ei tarvitse kilpailuttaa 
mainitun lain mukaisessa hankintamenette-
lyssä, koska sidosyksikkö rinnastetaan han-
kinnan suorittavaan viranomaiseen. Tehtävä-
kokonaisuuden siirron seurauksena kuntien 
omistama yhtiö samaistuisi kuntaan jätehuol-
lon palvelutehtävien järjestäjänä ja tällöin 
yhtiö voisi myös itse toimia sille siirrettyjen 
tehtävien hankkijana ja kilpailuttajana. EU-
tuomioistuimen mukaan sidosyksikössä ei tu-
lisi olla lainkaan yksityistä omitusta ja mu-
kana olevien hankintayksiköiden tulisi muu-
toinkin hallita yhtiön toimintaa (C-295, Trag-
sa). Käytännössä yksityinen omistus olisi 
selkeintä kieltää kuntien välisessä osakasso-
pimuksessa. 

Kunnan tulisi tehtävien siirtoa koskevassa 
päätöksessä määritellä yhtiölle siirretyt teh-
tävät mahdollisimman täsmällisesti. Kunnan 
järjestämällä jätehuollolla on vaikutuksia 
alan kilpailutilanteeseen ja yritysten toimin-
taan. Tämä olisi otettava huomioon siirrettä-
essä kunnan jätehuoltotehtäviä ehdotetussa 
säännöksessä ja perustuslain 124 §:ssä tar-
koitetulla tavalla. Selkeintä olisi, jos kunnan 
päätöksessä olisi erikseen maininta esimer-
kiksi siitä, onko yhtiöllä – ja missä määrin – 
toimivalta tuottaa myös muita kuin kunnan 
lainmukaisiin velvollisuuksiin perustuvia jä-
tehuoltopalveluja. 

Ehdotetusta säännöksestä seuraisi, että 
omistajakuntien saattaisi joissakin tapauksis-
sa olla tarpeen rajata nykyistä tarkemmin jä-
tehuoltoyhtiöiden toimivaltaa sen varmista-
miseksi, että niiden tehtäviin ei sisältyisi jul-
kisen vallan käyttöä ja että ne hoitavat vain 
sellaisia palvelutehtäviä, jotka sisältyvät 
omistajakuntien toimeksiantoon. 

Ehdotettu säännös ei koskisi tehtävien siir-
toa viranomaiselta toiselle. Kuntien yhteisel-
le jätehuollon tehtävistä huolehtiville viran-
omaiselle pykälässä tarkoitetut tehtävät voi-
daan siirtää ilman laissa olevaa säännöstä. 
Esimerkiksi kuntayhtymälle voidaan siirtää 
kaikki kunnan jätehuoltoon liittyvät, myös 
merkittävää julkisen vallan käyttöä koskevat 
tehtävät. Ehdotettu säännös ei myöskään so-
veltuisi kunnan tekemiin yksittäisin operatii-
visiin hankintoihin. Esimerkiksi jätteen käsit-
telyä koskevan palvelun ostaminen ei olisi 
säännöksessä ja perustuslain 124 §:ssä tar-

koitettu julkisen hallintotehtävän siirtäminen 
yksityiselle. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan jätehuoltoa 
hoitavan yhtiön työntekijöihin sovellettaisiin 
keskeisiä virkavastuuta ja hallintoimintaa 
koskevia säännöksiä. Säännös olisi lähinnä 
informatiivinen. Perustuslakivaliokunnan 
kannanoton mukaan oikeusturvan ja hyvän 
hallinnon vaatimusten toteutuminen perus-
tuslain 124 §:ssä tarkoitetussa merkityksessä 
edellyttää, että julkisia hallintotehtäviä hoi-
dettaessa noudatetaan hallinnon yleislakeja ja 
että asioita käsittelevät toimivat virkavastuul-
la (PeVL 20/2006 vp.). Pykälän 3 momentis-
sa viitattaisiin julkisista hankinnoista annet-
tuun lakiin, jota olisi noudatettava kunnan ja 
kuntien omistaman yhtiön palveluhankin-
noissa. 

Kunnan jätehuollon palvelutehtävien siir-
tämistä koskevia säännösehdotuksia on tar-
kasteltu perustuslain 124 §:n kannalta esityk-
sen yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 
4 (suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys). 

44 §. Kirjanpito jätehuoltopalvelusta ja 
kuljettajan tiedonantovelvollisuus. Pykälässä 
säädettäisiin, että kunnan tai kunnan lukuun 
jätehuoltopalveluja tuottavan yhtiön olisi eri-
teltävä kirjanpidossaan kunnan lakisääteisten 
jätehuollon palvelutehtävien ja mahdollisten 
muiden kuin lakisääteisten palvelutehtävien 
hoito. Näistä olisi tilikausittain laadittava 
erilliset laskelmat, jotka kuvaisivat toiminnan 
taloudellista tulosta. Säännös ei estäisi järjes-
tämästä muiden toimintojen kirjanpitoa yh-
dessä pääkirjanpidon kanssa, mutta kirjanpi-
dossa olisi osoitettava omat tilit tätä varten. 
Tilintarkastuksessa olisi voitava tarkastaa 
erikseen muiden toimintojen kirjanpito osana 
kunnan tai yhtiön tilintarkastusta. Laskel-
maan sisällytettävistä tiedoista voitaisiin an-
taa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella. Velvollisuus koskisi myös osana 
kunnan organisaatioita toimivaa kunnallista 
liikelaitosta. 

Ehdotetut uudet vaatimukset olisivat tar-
peen kunnan ja yhtiön toiminnan ja hinnoitte-
lun läpinäkyvyyden seuraamiseksi sekä laki-
sääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan vä-
lisen ristiinsubvention ehkäisemiseksi. Näin 
voitaisiin osaltaan turvata kilpailuneutralitee-
tin toteutuminen jätealalla, ehkäistä määrää-
vän markkina-aseman väärinkäytöksiä ja yli-
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päätään parantaa luottamusta ja yhteistyötä 
eri jätealan toimijoiden välillä. 

Kirjanpidon toteuttaminen ja erillisten las-
kelmien laatiminen 1 momentin mukaisesti 
olisi jätettä vastaanottavalle kunnan tai kun-
tien yhtiön käsittelylaitokselle käytännössä 
mahdollista vain, jos tiedot vastaanotetun jät-
teen alkuperästä voidaan eritellä riittävällä 
tarkkuudella. Jätteen kuljettajan kerätessä 
samaan kuormaan yhdyskuntajätettä sekä 
kunnan lakisääteisen velvollisuuden piiriin 
kuuluvilta kiinteistöiltä (kuten kotitalouksis-
ta) että kunnan vastuun ulkopuolelle rajatuis-
ta kiinteistöistä (kuten liikekiinteistöistä), tu-
lisi kuljettajan antaa jätteen vastaanottajalle 
tiedot jätteen alkuperästä eriteltyinä kunnan 
lakisääteisen velvollisuuden piiriin kuuluviin 
ja muihin jätteisiin. 

45 §. Jätteen kuljettajan kirjanpito eräissä 
tapauksissa. Pykälässä säädettäisiin jätteen 
kuljettajan velvollisuudesta pitää eräissä ta-
pauksissa kirjaa kiinteistön haltijan sopimista 
jätteenkuljetuksista. Kirjanpito olisi tarpeen 
jätteen kuljetusmaksujen läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi silloin, kun kunta perii jät-
teen käsittelystä maksun jätteen kuljettajalta 
80 §:n 2 momentin mukaisesti. Tällaisissa 
tapauksissa kuljettajan tulisi pitää kirjaa asi-
akkailta perityistä käsittelymaksuista. Ehdo-
tetun 85 §:n mukaan jätteen kuljettajan tulisi 
myös jätteen kuljetusta koskevassa tarjouk-
sessaan ja laskussa eritellä jätteen kuljetuk-
sen ja käsittelyn osuus. Jätteen kuljettajan tu-
lisi antaa kirjanpitoa koskevat tiedot kunnan 
jätehuoltoviranomaisen nähtäväksi, jos tämä 
sitä pyytää käsittelymaksujen kustannusvas-
taavuuden seuraamiseksi. 
 
6 luku. Tuottajavastuu 

46 §. Tuottajan vastuu jätehuollosta ja sen 
kustannuksista. Pykälän 1 momentissa määri-
tettäisiin tuottajan vastuu jätehuollosta ja sen 
kustannuksista. Tuottajavastuussa jätehuol-
lon järjestämisvelvollisuus (keräys, kuljetus, 
hyödyntäminen ja loppukäsittely sekä näiden 
toimintojen tarkkailu ja jälkihoito) ja vastuu 
siitä aiheutuvista kustannuksista kohdennet-
taisiin lähtökohtaisesti tuotteet markkinoille 
saattaneisiin valmistajiin ja maahantuojiin. 
Tämä merkitsisi poikkeusta 4 luvussa sääde-

tystä jätteen haltijan ja 5 luvussa säädetystä 
kunnan jätehuoltovastuusta. 

Tuottajan vastuu jätehuollosta rajoittuisi 
niihin käytöstä poistettuihin tuotteisiin, jotka 
on luovutettu tuottajan tai tuotteen jakelijan 
ylläpitämään vastaanottoon. Tuottajan järjes-
tämästä vastaanotosta ja vaadittavien vas-
taanottopaikkojen määrästä säädettäisiin 
49 §:ssä. Tuottajan olisi muulla kuin pienta-
lo- ja haja-asutusalueella lisäksi järjestettävä 
käytöstä poistettujen paperituotteiden kulje-
tus kiinteistön haltijan järjestämästä vastaan-
ottopaikasta. Tuottajan ohella tuotteen jakeli-
jalla olisi 56 §:ssä säädetyissä tapauksissa 
velvollisuus ottaa vastaan käytöstä poistettu 
tuote maksutta sen viimeiseltä haltijalta. 
Eräiden tuottajavastuun piiriin kuuluvien 
tuotteiden keräys perustuisi yhtäältä tuottaji-
en itse järjestämiin vastaanottopaikkoihin ja 
toisaalta tuotteiden jakelijoiden ylläpitämään 
vastaanottoon. Käytännössä osa käytöstä 
poistetuista tuotteista päätyisi myös jätteen 
haltijan tai kunnan 4 ja 5 luvun mukaisesti 
järjestämään jätehuoltoon. 

Ehdotettu 2 momentti vastaisi pääosin ny-
kyisen jätelain 18 c pykälän 2 momenttia. 
Säännöksen selkiyttämiseksi voimassa ole-
vassa jätelaissa oleva viittaus tuotteiden mää-
rään poistettaisiin. Ehdotuksen mukaan tuot-
taja vastaisi ensisijaisesti markkinoille saat-
tamiensa tuotteiden jätehuollosta. Lisäksi 
tuottajalla olisi toissijainen vastuu sellaisten 
muiden vastaavien tuotteiden jätehuollosta, 
joiden tuottajat ovat lakanneet olemasta tai 
eivät ole ammattimaisia. Pakkausjätteen osal-
ta toissijainen vastuu koskisi myös alle 
1 000 000 euron liikevaihdon yritysten 
markkinoille saattamia pakkauksia. Käytän-
nössä tuottajan toissijaisen vastuun piiriin 
kuuluisivat lisäksi laissa säädetyt velvoit-
teensa hoitamatta jättäneiden tuottajien eli 
niin sanottujen vapaamatkustajien markki-
noille saattamien tuotteiden jätehuolto. Yk-
sittäisen tuottajan toissijainen vastuu muiden 
vastaavien tuotteiden jätehuollosta rajoittuisi 
tuottajan sen hetkisen markkinaosuuden mu-
kaiseen osuuteen. Tuottajan jätehuoltovastuu 
sekä omista että muiden vastaavista tuotteista 
kattaisi myös ennen tuottajavastuuta koske-
vien säännösten voimaantuloa markkinoille 
saatettujen tuotteiden jätehuollon ja siitä ai-
heutuvat kustannukset. Tuottajilla olisi vel-
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vollisuus huolehtia keskenään siitä, että jäte-
huollon kustannukset jakaantuvat tuottajien 
kesken tasapuolisesti niin, ettei kilpailun vää-
ristymiä synny. 

Ehdotus muuttaisi käytöstä poistettujen 
pakkausten jätehuoltoa koskevaa vastuunja-
koa. Nykyisen jätelain 18 j §:n mukaan tuot-
tajan tulee "omalta osaltaan huolehtia siitä, 
että kaikesta pakkausjätteestä hyödynnetään 
keskimäärin yhteensä 61 painoprosenttia". 
Muilta osin vastuu jätehuollosta on jätteen 
haltijalla ja kunnalla. Säännös on osoittautu-
nut jätehuollon käytännön vastuunjaon kan-
nalta epäselväksi eikä se määrittele riittävän 
selkeästi kansalaisen oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteita lain tasolla. Ehdotetulla 
muutoksella vastuu pakkausjätehuollosta ja 
sen kustannuksista olisi kokonaisuudessaan 
tuottajilla siltä osin kuin on kysymys pak-
kausjätteistä, jotka käytännössä päätyvät 
tuottajan 49 §:n perusteella järjestämään alu-
eelliseen vastaanottoon. Tuottaja vastaisi 
pakkausten jätehuollosta riippumatta siitä, 
päätyykö jäte lopulta kierrätettäväksi, hyö-
dynnettäväksi muulla tavalla tai loppukäsitel-
täväksi. Muutoksella toteutettaisiin tuottaja-
vastuun perustarkoitus täysimääräisesti myös 
pakkausten osalta ja selkiytettäisiin samalla 
jätehuollon vastuunjakoon liittyvää sääntelyä 
kokonaisuutena. 

47 §. Kielto vaikeuttaa tuottajan järjestä-
mää jätehuoltoa. Tuottajavastuujärjestelmän 
tehokkaan täytäntöönpanon edellytyksenä on, 
että tuottajalle taataan mahdollisuus jätehuol-
lon järjestämiseen. Voimassa olevan jätelain 
18 h §:n 5 momentin mukaan kunnan on toi-
mittava siten, ettei tuottajan mahdollisuus 
huolehtia tuottajavastuuvelvoitteista vaaran-
nu. Yksipuolisesti vain kuntaa koskenut 
säännös ei ole vastannut käytännön tarvetta. 
Tuottajavastuun piiriin kuuluvia jätteitä pää-
tyy myös sellaisten yksityisten toimijoiden 
haltuun, joilla ei ole jätehuollon järjestämis-
velvollisuutta ja jotka eivät ole sopimussuh-
teessa tuottajaan. Nämä toimijat keräävät 
käytöstä poistettuja tuotteita niiden taloudel-
lisen arvon vuoksi ja pääosin vain alueilta, 
joilla toiminta on kannattavaa. Kustannuksia 
aiheuttava jätehuolto jää tuottajien järjestet-
täväksi. Ehdotettu säännös korostaisi tuotta-
jan ensisijaista oikeutta tuottajavastuun pii-

riin kuuluvien käytöstä poistettujen tuottei-
den jätehuollon järjestämisessä. 

Pykälän 1 momentissa vahvistettaisiin tuot-
tajan ensisijainen oikeus tuottajavastuun pii-
riin kuuluvien jätteiden jätehuollon järjestä-
miseen 46 §:ssä määritellyn tuottajavastuun 
perusteella. Momentin mukaan muu kuin 
tuottaja saisi järjestää vastaavaa jätehuoltoa 
tai tarjota tähän liittyviä palveluja vain, jos se 
ei vaikeuta tuottajavastuun toteuttamista. Eh-
dotettu säännös täsmentäisi tuottajan oikeutta 
saada hallintaansa vastuullaan olevien käy-
töstä poistettujen tuotteiden jätevirrat. 

Ehdotetussa 2 momentissa tuotteiden uu-
delleenkäyttöön tai sen valmisteluun liittyvi-
en palveluiden tarjoaminen rajattaisiin 
1 momentissa tarkoitetun vaikeuttamiskiellon 
ulkopuolelle. Jos tuottajalla olisi ensisijainen 
oikeus myös uudelleenkäytön järjestämiseen 
ja sen valmisteluun, tämä voisi vaikeuttaa 
käytöstä poistettujen tuotteiden uudelleen-
käytön toteuttamista. Tuottajalla ei olisi 
1 momenttiin vetoamalla oikeutta estää esi-
merkiksi sitä, että laitteita uudelleenkäyttöä 
varten korjaavat kaupalliset tai yleishyödylli-
set toimijat ottavat kuluttajilta vastaan näiden 
käytöstä poistamia tuotteita ja toimittavat nii-
tä edelleen korjattuina kuluttajille tai vähit-
täismyyntiin. 

Ehdotetussa 3 momentissa täsmennettäisiin 
myös kunnan oikeus järjestää käytöstä pois-
tettujen tuotteiden vastaanottoa osana 5 lu-
vun mukaisesti järjestämäänsä muuta yhdys-
kuntajätehuoltoa. Kunnan järjestämä käytöstä 
poistettujen tuotteiden vastaanotto täydentäi-
si tuottajan 49 §:n perusteella järjestämää 
vastaanottoa. Kunnan olisi toimitettava vas-
taanottamansa käytöstä poistetut tuotteet 
tuottajan järjestämään jätehuoltoon. 

48 §. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat tuot-
teet ja tuottajat. Pykälä pohjautuisi voimassa 
olevan jätelain 18 b §:ään. Kuten nykyisin, 
tuottajavastuun soveltamisalaan kuuluisivat 
ajoneuvojen renkaat, ajoneuvot, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet, paristot ja akut, paperi-
tuotteet ja pakkaukset. Uusia tuoteryhmiä ei 
ehdotettaisi otettavaksi tuottajavastuun pii-
riin. Tuottajia olisivat näitä tuotteita markki-
noille saattavat ammattimaiset valmistajat, 
maahantuojat sekä pakkausten osalta tuottei-
den pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maa-
hantuojat. 
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Tuoteryhmäkohtaisiin soveltamisalasään-
nöksiin esitetään joitakin teknisluontoisia 
muutoksia verrattuna voimassa olevan jäte-
lain 18 b §:ään. Renkailla kulkevan ajoneu-
von tai laitteen valmistajan tuottajavastuu 
poistettaisiin, koska velvollisuus olisi pääl-
lekkäinen ajoneuvon tai laitteen valmistuk-
sessa käytettävien renkaiden valmistajan tai 
maahantuojan velvollisuuden kanssa. Tuotta-
javastuussa olisi tällaiseen liitettävän renkaan 
valmistaja, maahantuoja tai pinnoittaja. Ren-
kailla varustetun ajoneuvon tai laitteen maa-
hantuoja olisi edelleen tuottajavastuussa. 
Nykyisen jätelain 18 b §:ssä oleva sotilas-
käyttöön tarkoitettuja sähkö- ja elektroniik-
kalaitteita sekä akkuja ja paristoja koskeva 
soveltamisalan rajaus on sisällytetty yleisenä 
säännöksenä 1 lukuun jätelain soveltamista 
puolustusvoimissa koskevaan pykälään. Pa-
perituotteiden tuottajana pidettäisiin myös 
määritelmää vastaavien painettujen paperi-
tuotteiden ammattimaista maahantuojaa. Li-
säys olisi tarpeen, koska tuottajavastuu ei 
nykyisin koske esimerkiksi valmiina lehtinä 
tai katalogeina Suomeen tuotavien paperi-
tuotteiden maahantuojia. Säännöksessä lue-
teltuihin paperituotteisiin rinnastettavina pa-
perituotteina pidettäisiin muun muassa suo-
ramainontajulkaisua, postimyyntiluetteloa ja 
kirjekuoria. 

Pykälän 2 momentin mukaan 6 luvun sään-
nöksiä ei tuotteen uudelleenkäytön edistämis-
tä koskevaa 52 §:ää lukuun ottamatta sovel-
lettaisi lainkaan sellaisten pakkausten tuotta-
jiin, joiden koko yritystoiminnan liikevaihto 
olisi edellisenä vuonna ollut alle 1 000 000 
euroa. Tuotteiden, mukaan lukien pakkausten 
koostumusta, uudelleenkäytettävyyttä ja 
hyödynnettävyyttä sekä merkitsemistä kos-
kevat 9 §:n samoin kuin 10 §:n nojalla val-
tioneuvoston asetuksella säädettävät vaati-
mukset koskisivat sen sijaan kaikkia pakka-
usten tuottajia. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetun valtuus-
säännöksen mukaan valtioneuvosto antaisi 
tarkempia säännöksiä tuottajavastuun sovel-
tamisen piiriin kuuluvista tuotteista ja tuotta-
jista. Nykyisinkin tuottajavastuun sovelta-
misala täsmentyy alakohtaisissa valtioneu-
voston päätöksissä ja asetuksissa. Etenkin 
tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden 
määritteleminen on teknisluontoista ja usein 

sidoksissa vastaavaan EU-sääntelyyn. Tuot-
tajavastuun piiriin kuuluvat tuottajat määri-
teltäisiin mahdollisimman tyhjentävästi lais-
sa. Asetuksenantovaltuutus säilytettäisiin 
kuitenkin myös tältä osin siltä varalta, että 
tuottajan määritelmään on tarpeen tehdä tek-
nisluontoisia täsmennyksiä lähinnä Euroopan 
unionin säädösten täytäntöönpanemiseksi. 

49 §. Käytöstä poistettavien tuotteiden vas-
taanotto ja kuljetus. Pykälässä säädettävän 
tuottajan vastaanottovelvoitteen laajuus mää-
rittäisi oleellisesti tuottajan jätehuoltovastuu-
ta, koska 46 §:n 1 momentin mukaan tuotta-
jan velvollisuus järjestää kuljetus ja käsittely 
koskisi vain tuottajan järjestämään vastaanot-
toon tai kuljetukseen ja tuotteen jakelijoiden 
järjestämään vastaanottoon palautettuja käy-
töstä poistettuja tuotteita. Ehdotetussa 1 mo-
mentissa tarkoitettu vastaanotto voitaisiin to-
teuttaa esimerkiksi alueellisilla vastaanotto-
paikoilla tai niin sanotulla mobiilikeräyksel-
lä. Vastaanottopaikkojen vähimmäismäärästä 
voitaisiin säätää tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. Ehdotetulla säännöksellä koko 
maan kattava alueellinen keräysverkko ulo-
tettaisiin myös käytöstä poistettuihin pakka-
uksiin. 

Pykälän 1 momentin perusteella ei voitaisi 
määrätä kiinteistökohtaisesta keräyksestä 
minkään tuottajavastuun piiriin kuuluvan 
tuoteryhmän osalta. Tuottaja voisi kuitenkin 
vapaaehtoisesti järjestää omien tuotteidensa 
kiinteistökohtaisen keräyksen sopimalla jär-
jestelyistä kiinteistön haltijan ja tarvittaessa 
kunnan kanssa. Tuottajan järjestämän kerä-
yksen tulisi myös näissä tapauksissa olla 
tuotteen viimeiselle haltijalle maksuton. 

Pykälän 1 momentin pääsääntö määrittäisi 
muiden kuin paperituotteiden tuottajien vas-
taanottovelvoitteen laajuuden. Lähtökohtana 
olisi, että tuotteen viimeiselle haltijalle turva-
taan koko maassa tietty vähimmäispalveluta-
so. Eduskunnan ympäristövaliokunnan 
(YVM 4/2004 vp.) mukaan tuottajavastuun 
piiriin kuuluvien tuotteiden jätehuolto tulee 
nähdä välttämättömyyspalveluna, jonka saa-
tavuus ja laatu on turvattava kaikissa olosuh-
teissa. Jätteiden kerääminen on siten hoidet-
tava asianmukaisesti myös kustannuksiltaan 
epäedullisimmista paikoista. Valiokunnan 
mukaan tuottajavastuun toiminnan kannalta 
on olennaisen tärkeää, että tuotteen haltijalla 
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on käytännössä kohtuullinen mahdollisuus 
luovuttaa käytöstä poistettava tuote järjes-
telmään. Kohtuullisuus edellyttää valiokun-
nan mielestä koko maan kattavaa vastaanot-
topaikkojen verkostoa niin, että matka vas-
taanottopisteeseen vastaa normaalia matkaa 
erityisjätteen vastaanottopaikalle tai kyseis-
ten tuotteiden myymälään. Tuotteen luovut-
tamisen tulisi olla sen viimeiselle haltijalle 
maksutonta. 

Tuottajalta vaadittavien vastaanottopaikko-
jen määrä määritettäisiin käytännössä 11 lu-
vun mukaisen rekisteröintimenettelyn yhtey-
dessä valvontaviranomaisen hyväksyessä 
tuottajan tai tuottajayhteisön tuottajarekiste-
riin. Tuottajilta vaadittavien vastaanottopaik-
kojen vähimmäismäärästä voitaisiin säätää 
tarkemmin myös 1 momentin nojalla annet-
tavalla valtioneuvoston asetuksella, jolloin 
erillistä jokaiseen tuottajaan tai tuottajayh-
teisöön kohdistuvaa valvontaviranomaisen 
määräystä ei välttämättä tarvittaisi. 

Valvontaviranomainen ja valtioneuvosto 
asetusta antaessaan arvioisivat tarvittavien 
vastaanottopaikkojen määrää alueellisesti. 
Tällöin tulisi tarkastella vastaanottopaikkoi-
hin luovutettavien käytöstä poistettavien 
tuotteiden lajia, laatua ja todennäköistä mää-
rää sekä vastaanotosta ja kuljetuksesta aiheu-
tuvia ympäristövaikutuksia. Arvioitaessa pe-
rustettaviin vastaanottopaikkoihin luovutet-
tavien käytöstä poistettavien tuotteiden mää-
rää voitaisiin tarkastella muun ohella alueen 
väestötiheyttä. Vastaanoton ja kuljetuksen 
ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida ylei-
sellä tasolla esimerkiksi käytöstä poistettavi-
en tuotteiden määrän ja kuljetusmatkojen pe-
rusteella. Säännös muodostaisi yhteisen pe-
rusvelvoitteen kaikille tuottajavastuualoille, 
mutta mahdollistaisi samalla niiden välisten 
erojen huomioon ottamisen vastaanottover-
koston laajuutta määritettäessä. Säännös vas-
taisi nykykäytäntöä useimpien tuottajavas-
tuualojen osalta. Esimerkiksi kotitalouksista 
ja yrityksistä peräisin oleville tuotteille voi-
taisiin tarvittaessa säätää erilaiset vaatimuk-
set. Yritysten käyttämien tuotteiden osalta ei 
aina tarvita yhtä kattavaa verkostoa kohtuul-
lisen palautusmahdollisuuden toteuttamisek-
si. Käytöstä poistetun tuotteen vastaanotto 
saattaa esimerkiksi suurten sairaala- tai teol-
lisuuslaitteiden osalta edellyttää erityistoi-

mia. Tuottaja voisi halutessaan järjestää alu-
eelle enemmän vastaanottopaikkoja kuin mi-
tä säännöksessä tai valvovan viranomaisen 
antamassa määräyksessä vaaditaan, jos esi-
merkiksi kierrätys- tai hyödyntämistavoittei-
den saavuttaminen tätä edellyttää. 

Valtioneuvoston asetuksella säädettävät 
vaatimukset vastaanottopaikkojen määrästä 
olisivat käytännössä tuoteryhmäkohtaisia. 
Vaatimuksissa tulisi ottaa huomioon jäte-
huollon alueelliset erityisolosuhteet. Tällöin 
vastaanottoverkon tiheysvaatimus voisi olla 
taajamissa eri kuin haja-asutusalueilla. Vaa-
timusten taso voisi vaihdella myös tuotteit-
tain, kuten eri pakkauslajeittain tai sähkölai-
tetyypeittäin. Nykyisen jätelain 18 d §:n no-
jalla on annettu tarkempia säännöksiä paris-
tojen ja akkujen keräyksestä valtioneuvoston 
asetuksella. 

Pykälän 2 momentin mukaan muista tuote-
ryhmistä poiketen paperituotteet kerättäisiin 
lähtökohtaisesti jokaiselta kiinteistöltä erik-
seen. Poikkeuksen muodostaisivat pientalo- 
ja haja-asutusalueet, joilla tuottaja järjestäisi 
kuljetuksen alueellisilta vastaanottopaikoilta. 
Tällöin jätteen haltijat toimittaisivat paperi-
tuotteet alueellisiin vastaanottopaikkoihin. 
Tuottajan velvollisuus kiinteistökohtaiseen 
keräykseen ei olisi sidottu kustannusten koh-
tuullisuuteen, kuten nykyisin. Tarkoituksena 
olisi yksinkertaistaa lain tulkintaa. Pientalo- 
ja haja-asutusalueella kiinteistökeräyksen 
kustannukset muodostuvat usein kerättyyn 
jätteeseen nähden suuriksi. Tuottaja voisi ha-
lutessaan järjestää kiinteistökohtaisen kerä-
yksen myös pientalo- ja haja-asutusalueilla 
sovittuaan siitä ensin kiinteistön haltijan 
kanssa. 

Ehdotetussa 3 momentissa säädettäisiin 
56 §:ssä tarkoitettujen käytöstä poistettujen 
tuotteiden kuljetuksesta jakelijan vastaanot-
topaikasta. Velvollisuudesta on käytännössä 
ollut epäselvyyttä. Säännöksellä täsmennet-
täisiin tuottajavastuun yleisperiaatetta nou-
dattaen, että tuottajan on järjestettävä kulje-
tus jakelijan vastaanottopisteestä. 

50 §. Kiinteistön haltijan velvollisuus pa-
perituotteiden keräyksessä. Pykälän mukaan 
kiinteistön haltijan olisi järjestettävä tuottaja-
vastuun piiriin kuuluvien paperituotteiden 
keräys. Velvollisuus ei koskisi tuottajan jär-
jestämän alueellisen vastaanoton piiriin kuu-
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luvia kiinteistöjä pientalo- tai haja-
asutusalueella. Käytännössä kiinteistön halti-
ja järjestäisi tarvittavat tilat ja jäteastian, jos-
ta tuottaja 49 §:n 2 momentin mukaisesti 
noutaisi jätteen. Kiinteistön haltija voisi 
myös sopia yhteisestä keräyksestä naapuri-
kiinteistöjen kanssa. Säännöksen yksinker-
taistamiseksi eri kiinteistötyyppejä ei luetel-
taisi kuten nykyisen lain 18 h §:ssä. Sään-
nökseen ei myöskään sisältyisi enää kustan-
nusten arviointiin liittyvää viittausta. 

51 §. Tuottajan velvollisuus tiedottaa vas-
taanotosta. Säännöksen mukaan tuottajan 
olisi tiedotettava käytöstä poistettavien tuot-
teiden haltijoille järjestämästään vastaanotos-
ta sekä toimitettava vuosittain selvitys val-
vontaviranomaiselle järjestämästään tiedo-
tuksesta. Erillinen säännös tiedottamisesta on 
tarpeen, jotta käytöstä poistettujen tuotteiden 
toimittamista tuottajavastuujärjestelmään 
voitaisiin lisätä. 

52 §. Toimet uudelleenkäytön edistämisek-
si. Tuottajavastuuseen kuuluu jätedirektiivin 
11 artiklan mukaan velvollisuus edistää tuot-
teiden uudelleenkäyttöä. Käytännössä uudel-
leenkäyttöä voidaan edistää tuotteita suunni-
teltaessa ja valmistettaessa sekä niiden jäte-
huoltovaiheessa. Ehdotettu pykälä liittyisi lä-
hinnä jätehuoltovaiheessa tapahtuvaan uudel-
leenkäytön valmisteluun. Muuta tuotteita 
koskevaa sääntelyä olisi lain 2 luvussa. 

Käytöstä poistetut laitteet tulisi tarpeen 
mukaan kerätä siten, että ne eivät rikkoudu ja 
että uudelleenkäyttöön soveltuvat laitteet ote-
taan jätevirrasta erikseen ja ohjataan uudel-
leenkäyttöön kysynnän mukaisesti. Erottelus-
sa voitaisiin ottaa huomioon, onko erotelluil-
le laitteille tai osille markkinoita. Tuottajan 
olisi mahdollisuuksien mukaan myös huo-
lehdittava siitä, että tuotteen käyttäjät ja sen 
jätehuoltoa järjestävät toimijat saavat tarvit-
tavat tiedot tuotteen ja sen osien uudelleen-
käyttömahdollisuuksista ja purkamisesta sekä 
vaarallisten aineiden ja osien sijainnista tuot-
teessa. 

Käytännössä tuottajavastuun piiriin kuulu-
vat tuotteet ja niistä syntyvät jätteet ovat var-
sin erilaisia uudelleenkäytön kannalta. Hyvin 
uudelleenkäyttöön soveltuvien tuotteiden, 
kuten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuotta-
jien olisi myös muutoin edistettävä uudel-
leenkäyttöä esimerkiksi tekemällä yhteistyötä 

tuotteen uudelleenkäyttöä harjoittavien yri-
tysten kanssa. 

53 §. Poikkeukset eräiden muualla kuin ko-
titaloudessa käytettävien tuotteiden tuottajan 
kustannusvastuusta. Pykälässä säädettäisiin 
poikkeuksista 46 §:ssä määriteltyyn tuottaja-
vastuuseen eräiden tuoteryhmien osalta. Yri-
tys- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden sekä vastaavien pa-
ristojen ja akkujen tuottajan vastuuta jäte-
huollon kustannuksista rajattaisiin. Rajaukset 
eivät koskisi tuottajan operatiivista jätehuol-
lon järjestämisvastuuta. Käytännössä tuotta-
jan olisi esimerkiksi ylläpidettävä käytöstä 
poistettujen tuotteiden vastaanottopaikkoja 
myös pykälässä tarkoitetuille tuotteille. Kus-
tannusvastuuta koskevat rajaukset perustuvat 
asianomaisiin direktiiveihin ja vastaavat 
voimassa olevaa jätelakia. Jaottelu kotitalou-
dessa ja muualla käytettävän laitteen välillä 
tehtäisiin laitteen ominaisuuksien, ei sen to-
siasiallisen käyttäjän mukaan. 

Ehdotetun 1 momentin mukaan tuottaja 
vastaisi ennen 13 päivää elokuuta 2005 
markkinoille saatetun yrityskäyttöön tarkoi-
tetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen jätehuol-
lon kustannuksista vain, jos laite korvataan 
vastaavalla tai saman käyttötarkoituksen 
omaavalla laitteella. Tuottajan kustannusvas-
tuun ulkopuolelle rajatun sähkö- ja elektro-
niikkalaiteromun jätehuollon kustannuksista 
vastaisi laitteen viimeinen haltija. Tuottaja ja 
laitteen viimeinen haltija voisivat edelleen 
sopia, että vastuu pykälässä tarkoitettujen 
laitteiden jätehuollon kustannuksista järjeste-
tään toisin kuin 1 momentissa säädetään. Täl-
löin esimerkiksi laitteen viimeinen haltija 
voisi käytännössä vastata myös 13 päivän 
elokuuta 2005 jälkeen markkinoille saatettu-
jen tuotteiden jätehuollon kustannuksista. 

Pykälän 2 momentti koskisi teollisuusparis-
toja ja -akkuja sekä muuhun kuin yksityis-
käyttöön tarkoitettuja ajoneuvoparistoja ja -
akkuja. Tuottaja ja niiden viimeinen haltija 
voisivat sopia jätehuollon kustannusten ja-
kamisesta samaan tapaan kuin 1 momentissa 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta. 

54 §. Tuottajan kirjanpito- ja tiedonanto-
velvollisuus. Pykälässä säädettäisiin tuottajan 
velvollisuudesta pitää kirjaa markkinoille 
saattamistaan tuotteista ja käytöstä poistettu-
jen tuotteiden jätehuollosta sekä velvollisuu-
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desta toimittaa tiivistelmä kirjanpitotiedoista 
valvontaviranomaiselle. Säännös täsmentäisi 
tuottajan velvollisuuksia verrattuna voimassa 
olevan jätelain 18 f §:ään. Tuottajan kirjanpi-
to käsittäisi tuotteiden määrään ja laatuun 
liittyviä tietoja, jotka ovat tarpeellisia tuotta-
javastuusäännösten valvonnan kannalta. 
Tuottajan olisi pidettävä kirjaa myös vas-
taanotetuista sekä uudelleenkäytön valmiste-
luun, uudelleenkäyttöön, kierrätykseen, 
muuhun hyödyntämiseen ja loppukäsittelyyn 
päätyneistä tuotteista ja niiden osista, tarvit-
taessa toimituskohteittain eriteltynä. Ajoneu-
vojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
osalta kirjanpidon tulisi asianomaisten direk-
tiivien vaatimusten mukaisesti sisältää vas-
taavat tiedot myös tuotteiden osista. Toiseen 
maahan viedyistä käytöstä poistetuista tuot-
teista olisi kirjanpidossa oltava pykälässä 
luetellut tiedot. 

Jätehuoltoa koskevien tietojen lisäksi tuot-
tajan tulisi pykälän mukaan ylläpitää tietoja 
muista valvonnan kannalta olennaisista asi-
oista, kuten käytöstä poistettujen tuotteiden 
vastaanottopaikkojen sijainnista ja niitä kos-
kevasta tiedottamisesta. 

Tiivistelmä kirjanpitotiedoista tulisi 2 mo-
mentin mukaan toimittaa vuosittain valvon-
taviranomaiselle. Tämä voisi kuitenkin mää-
rätä, että tiedot on toimitettava sille tätä use-
ammin, jos säännösten noudattamisen val-
vonta sitä edellyttää. Tietoja voitaisiin vaatia 
useammin esimerkiksi juomapakkausten pa-
lautusjärjestelmän ylläpitäjältä, joka ei ole 
saavuttanut uudelleenkäyttö- tai kierrätysta-
voitteitaan, jotta tilanteen korjaantumista voi-
taisiin seurata ja tarvittaessa ryhtyä muihin 
toimenpiteisiin. Tuottajayhteisö ja jäseniä ot-
tava juomapakkausten palautusjärjestelmän 
ylläpitäjä toimittaisi keskitetysti jäseniltään 
ja muista lähteistä keräämänsä ja kokoaman-
sa tiedot valvontaviranomaiselle. Niiden jä-
senet olisivat kuitenkin vastuussa tuottajayh-
teisölle tai palautusjärjestelmän ylläpitäjälle 
ilmoittamistaan tiedoista. Tarvittaessa val-
vontaviranomaisella olisi oikeus saada myös 
yksittäisten jäsenten tietoja esimerkiksi tieto-
jen oikeellisuuden varmistamiseksi. Tämän 
lisäksi valvontaviranomainen voisi ehdotetun 
122 §:n nojalla pyytää myös muita lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 

valvontaa tai täytäntöönpanoa varten tarpeel-
lisia tietoja. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin antaa tuotekohtai-
sesti tarkempia säännöksiä kirjanpitoon sisäl-
lytettävistä ja viranomaiselle toimitettavista 
tiedoista sekä tietojen toimittamisen ajan-
kohdasta. Valtuussäännös olisi tarpeellinen, 
koska eri tuoteryhmissä vaadittavat tiedot 
saattavat poiketa toisistaan olennaisesti. 

55 §. Tuottajan velvollisuus ilmoittaa jake-
lijalle kuulumisestaan tuottajarekisteriin. 
Pykälän mukaan tuottajan olisi toimittaes-
saan tuotteen jakelijalle ilmoitettava tälle 
kuulumisestaan tuottajarekisteriin. Säännök-
sellä pyrittäisiin osaltaan tehostamaan tuotta-
javastuusäännösten toimeenpanoa ja erityi-
sesti ehkäisemään niin sanottua vapaamat-
kustusta. 

56 §. Tuotteen jakelijan vastaanottovelvol-
lisuus. Pykälässä säädettäisiin tuotteen jakeli-
jan velvollisuudesta ottaa vastaan käytöstä 
poistettuja tuotteita ja vastata tästä aiheutu-
vista kustannuksista. Voimassa olevassa jäte-
laissa tuoteryhmittäin erillään oleva jakeli-
joiden vastaanottovelvollisuutta koskeva 
sääntely koottaisiin ehdotettuun pykälään. 
Jakelijan vastaanottovelvoite olisi osin EU-
sääntelystä johtuen erilainen kaikissa tuote-
ryhmissä. Vastaanottovelvoite ei koskisi pa-
perituotteiden, pakkausten eikä ajoneuvojen 
jakelijoita. Oikeustilassa ei tapahtuisi merkit-
täviä muutoksia. 

Jakelija ei voisi periä vastaanoton kustan-
nuksia tuottajalta eikä pyytää käytöstä pois-
tettavan tuotteen palauttajalta maksua vas-
taanotosta. 

Kannettavien paristojen ja akkujen myyjän 
tai muun jakelijan olisi otettava vastaan käy-
töstä poistettavat kannettavat paristot ja akut. 
Vastaanoton edellytyksenä ei saisi vaatia uu-
den pariston tai akun taikka muunkaan tuot-
teen ostamista. Velvollisuus on tiukempi 
kuin muissa tuoteryhmissä ja perustuu vas-
taavaan direktiivin vaatimukseen. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jakelijan 
olisi otettava ostajalta vastaan kotitaloudesta 
tuleva ja siihen rinnastettava käytöstä poistet-
tava laite, jonka tilalle ostetaan uusi vastaava 
laite. Vastaanotto tulisi järjestää ensisijaisesti 
jakelijan omissa tiloissa. Vaihtoehtoisesti 
vastaanotto voitaisiin järjestää muussa pai-
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kassa, joka on laitteen haltijan kannalta vä-
hintään yhtä helposti saavutettavissa kuin ja-
kelijan myyntipiste ja jos tämä on tuottajan 
järjestämän kuljetuksen kannalta tarkoituk-
senmukaista. Säännöksessä tarkoitettu muu 
paikka voisi olla esimerkiksi samassa kaup-
pa- tai ostoskeskuksessa oleva useamman ja-
kelijan yhteinen vastaanottopaikka. Vaihto-
ehtoinen paikka tulisi kuitenkin olla jakelijan 
järjestämä. Useamman jakelijan yhdessä jär-
jestämä vastaanottopaikka voi palvella lait-
teiden haltijoita paremmin kuin uuden lait-
teen ostovelvoitteeseen perustuva jokaisessa 
myyntipisteessä tapahtuva vastaanotto. 

Muutoksen taustalla on sähkö- ja elektro-
niikkalaiteromusta annetun direktiivin 5 ar-
tiklan tehokkaan toimeenpanon varmistami-
nen, jossa lähtökohdaksi on otettu jakelijan 
velvollisuus ottaa maksutta vastaan käyttö-
tarkoitukseltaan ostettavaa laitetta vastaava 
vanha laite. Jäsenvaltiot voivat poiketa tästä 
säännöksestä vain, jos varmistetaan, että säh-
kö- ja elektroniikkalaiteromun palauttaminen 
ei tule loppukäyttäjän kannalta vaikeammak-
si ja säilyy maksuttomana. Jätelain nykyinen 
18 h §:n 2 momentin mukainen säännös ei 
ole taannut direktiivin tehokasta toimeenpa-
noa, koska jakelija on käytännössä voinut 
osoittaa vastaanottopaikan, joka on etäisyy-
deltään, kulkuyhteyksiltään tai aukioloajoil-
taan selvästi vaikeammin saavutettavissa 
kuin myymälä. 

Renkaiden jakelijan vastaanottovelvolli-
suus olisi sidottu siihen, että palauttaja ostaa 
uudet renkaat tilalle. Vastaanottovaatimus 
lieventyisi hieman nykyiseen jätelakiin ver-
rattuna, koska jakelija olisi velvoitettu otta-
maan vastaan vain vastaavan määrän renkaita 
kuin mitä ostetaan tilalle. Jakelijan vastaanot-
tovelvollisuus kattaisi edelleen vain saman-
tyyppiset renkaat kuin mitä tämä itse myy. 
Henkilöautojen renkaiden jakelija ei esimer-
kiksi olisi velvollinen ottamaan vastaan trak-
torin renkaita. 

Pykälän 3 momentin mukainen yksityis-
käyttöön tarkoitettujen ajoneuvoparistojen ja 
-akkujen vastaanotto olisi jakelijalle vapaa-
ehtoista. Jos jakelija kuitenkin ottaa vastaan 
tässä tarkoitettuja ajoneuvoparistoja ja -
akkuja, vastaanotto tulisi järjestää vastaavalla 
tavalla kuin mitä 1 momentissa säädetään 
kannettavien paristojen ja akkujen osalta, toi-

sin sanoen vastaanoton olisi oltava maksu-
tonta eikä sen edellytyksenä saisi vaatia uu-
den tuotteen ostamista. Pykälä vastaisi voi-
massa olevan jätelain 18 h §:n 6 momenttia 
ja kattaisi myyntipisteiden lisäksi myös muut 
vastaanottopisteet. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
jakelijan on vastattava järjestämänsä vas-
taanoton kustannuksista sekä täsmennettäi-
siin muutoinkin jakelijan velvollisuuksia suh-
teessa tuottajaan. Jakelijan tulisi edesauttaa 
jätehuoltoketjun toimivuutta esimerkiksi jär-
jestämällä vastaanottamansa käytöstä poiste-
tut tuotteet ja niiden osat kuljetuksen kannal-
ta sopiviin astioihin tarvittaessa niin, että eri 
tuotteet ja osat on eroteltu. Jakelija ei saisi 
luovuttaa jätteenä käytöstä poistettuja tuottei-
ta muille kuin tuottajan lukuun toimiville 
kuljettajille tai käsittelijöille. Tuottajan tulisi 
46 §:n nojalla ottaa vastaan kaikki jakelijan 
vastaanottamat tuotteet vähintään maksutta. 
Säännöksellä pyrittäisiin osaltaan varmista-
maan, että myös jakelijan vastaanottoon pää-
tyneet tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet 
tulevat käsitellyksi tuoteryhmäkohtaisten 
säädösten vaatimalla tavalla. Tuottajan vas-
tuu jätehuollosta alkaisi vasta, kun jakelija on 
toiminut säännöksessä edellytetyllä tavalla. 

57 §. Tuotteen jakelijan tiedottamisvelvol-
lisuus. Ehdotetussa pykälässä jakelija velvoi-
tettaisiin tiedottamaan tuotteiden haltijoille 
järjestämästään käytöstä poistettujen tuottei-
den vastaanotosta. Tiedotus voisi tapahtua 
esimerkiksi myyntipisteissä olevin kilvin ja 
myymälän muussa markkinoinnissa. Laittei-
den vastaanottoa koskevan tiedotuksen tehos-
tamiseksi jakelijan vastaanottoon liittyvästä 
tiedotusvelvollisuudesta on katsottu tarpeelli-
seksi säätää omassa pykälässään.  

58 §. Ajoneuvon toimittaminen romutetta-
vaksi. Ajoneuvon haltijan olisi toimitettava 
romuajoneuvo sellaiselle käsittelijälle tai ke-
rääjälle, joka toimii tuottajan lukuun. Sisäl-
löllisesti nykyisen jätelain 18 l §:n 1 mo-
menttia vastaavalla säännöksellä pyrittäisiin 
varmistamaan, että ajoneuvo päätyisi tuotta-
javastuujärjestelmän piiriin ja poistettaisiin 
ajoneuvorekisteristä asianmukaisesti. Tuot-
teiden päätyminen tuottajavastuujärjestelmän 
ulkopuolisille laittomille toimijoille on osoit-
tautunut ongelmaksi käytöstä poistettujen 
ajoneuvojen osalta. 
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59 §. Romutustodistus ja ajoneuvon lopul-
linen rekisteristä poistaminen. Pykälässä 
säädettäisiin nykyisen jätelain 18 l §:n 
1 momenttia vastaavasti romutetun ajoneu-
von rekisteristä poistamisesta. Käsittelijän tai 
kerääjän olisi annettava ajoneuvon haltijalle 
romutustodistus. Ennen romutustodistuksen 
antamista kerääjän tai käsittelijän olisi tarkis-
tettava ajoneuvon haltijan oikeus luovuttaa 
romuajoneuvo. Liikenteen turvallisuusvirasto 
poistaisi ajoneuvon lopullisesti rekisteristä 
kerääjän tai käsittelijän tekemän ilmoituksen 
perusteella. Rekisteristä poistamisesta voitai-
siin periä tuottajalta kohtuullinen maksu. 

Pykälän 2 momentin mukaan rekisteristä 
poistamisesta ja romutustodistuksesta voitai-
siin antaa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella.  

60 §. Korvaus lisäkustannuksista. Tuotta-
jan lukuun toimiva kerääjä tai käsittelijä voisi 
kuten nykyisinkin periä kohtuullisen maksun 
romuajoneuvon haltijalta, jos ajoneuvoon on 
lisätty uudelleenkäyttöä tai jätehuoltoa mer-
kittävästi haittaavia esineitä tai aineita. La-
kiin ei sen sijaan ehdoteta sisällytettäväksi 
voimassa olevan lain mukaista mahdollisuut-
ta maksun perimiseen myös silloin, kun ajo-
neuvosta puuttuu oleellisia osia, sillä tämän 
arvioidaan tarpeettomasti vähentävän romu-
ajoneuvojen toimittamista tuottajan lukuun 
toimiville kerääjille tai käsittelijöille. 

61 §. Sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuotta-
jalta vaadittava vakuus. Pykälässä säädettäi-
siin sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuottajan 
velvollisuudesta asettaa vakuus kotitalouk-
sissa käytettävän tuotteen jätehuollon tur-
vaamiseksi asiaa koskevan direktiivin mukai-
sesti. Vakuuden määrää arvioitaessa otettai-
siin huomioon etenkin maanlaajuisen vas-
taanottopisteverkoston kiinteät kustannukset, 
kerättävää määrää vastaavat jätehuoltokus-
tannukset sekä laitteiden kestoikä (palautu-
minen jätehuoltoon). Vakuus asetettaisiin 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle. Vakuutta ei tarvitsisi asettaa, 
jos tuottaja olisi siirtänyt velvollisuutensa 
tuottajayhteisön hoidettavaksi. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan vakuudeksi 
hyväksyttäisiin takaus, vakuutus tai pantattu 
talletus. Vakuuden antajan tulisi olla luotto-, 
vakuutus- tai muu ammattimainen rahoitus-
laitos, jolla olisi kotipaikka Euroopan talous-

alueeseen kuuluvassa valtiossa. Lisäksi Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen tulisi saada vakuus käyttöönsä 
pelkän vaatimuksen nojalla (on demand) 
tuotteiden markkinoille saattamisen alettua. 

Pykälän 3 momentin mukaan Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi 
vaatia vakuuden käyttöönsä, jos tuottaja to-
dettaisiin maksukyvyttömäksi tai jos tämä ei 
kehotuksesta huolimatta olisi hoitanut vas-
tuulleen kuuluvan sähkö- ja elektroniikkalai-
teromun jätehuoltoa. Jos tuottaja poistuisi 
markkinoilta, realisoitu vakuus jaettaisiin lai-
teryhmäkohtaisen markkinaosuuden suhtees-
sa sillä hetkellä tuottajarekisteriin hyväksy-
tyille tuottajille ja tuottajayhteisöille, jotka 
käytännössä järjestäisivät markkinoilta pois-
tuneen tuottajan tuotteiden jätehuollon. 

Valtioneuvosto voisi antaa asetuksella tar-
kempia säännöksiä vakuuden määrän laske-
misesta ja vakuuden käyttöön ottamisesta. 

62 §. Tuottajayhteisön perustaminen ja 
tuottajavastuun siirtäminen. Pykälässä sää-
dettäisiin tuottajayhteisön perustamisesta 
huolehtimaan yksittäisten tuottajien velvolli-
suuksista. Pykälän 1 momentissa määriteltäi-
siin nykyistä täsmällisemmin tuottajayh-
teisöjen perustamisen tarkoitus ja edellytyk-
set. Tuottajayhteisö voitaisiin perustaa huo-
lehtimaan tuottajien 6 luvun mukaisista vel-
vollisuuksista. Yksittäinen tuottaja ei voisi 
perustaa tuottajayhteisöä eikä tuottajayh-
teisöön voisi kuulua muita kuin tuottajia. 
Säännöksellä olisi käytännön vaikutuksia, 
koska osassa nykyisen jätelain aikana hyväk-
sytyissä tuottajayhteisöissä on omistajana, 
osakkaana tai jäsenenä muitakin kuin tuotta-
jia. Muutoksella taattaisiin tuottajien vaiku-
tusvalta jätehuollon ja muiden tuottajavas-
tuusta seuraavien velvoitteiden toimeenpa-
nossa. 

Tuottaja voisi nykyiseen tapaan siirtää 
tuottajavastuuseen liittyvät velvollisuutensa 
tuottajayhteisölle. Tuottaja voisi siirron to-
teuttamiseksi käyttää kaikkia oikeudellisesti 
päteviä yhtiö- ja sopimusjärjestelyjä, joilla 
rekisteröity tuottajayhteisö ottaa tuottajan 
velvollisuudet huolehdittavakseen. Sääntelyä 
on yksinkertaistettu verrattuna voimassa ole-
van jätelain 18 g §:ään, jossa on mainittu 
erikseen ne yhteisö- ja sopimusoikeudelliset 
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järjestelyt, joilla tuottajat ovat voineet siirtää 
velvollisuutensa tuottajayhteisöille. 

Jos tuottajayhteisö ei täyttäisi pykälässä 
säädettyjä vaatimuksia, se voitaisiin poistaa 
tuottajarekisteristä. Tällöin tuottajayhteisölle 
siirretyt velvoitteet palautuisivat samalla ta-
kaisin tuottajille. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan tuottajayh-
teisön tulisi olla avoin kaikille tuottajayhtei-
sön toimialaan kuuluville tuottajille, jotka 
täyttävät tuottajayhteisön ehdot ja maksavat 
niille asetetut maksut. Uuteen tuottajaan tuli-
si soveltaa tasapuolisia ja yhdenvertaisia eh-
toja verrattuna tuottajayhteisön piirissä jo 
oleviin tuottajiin sovellettaviin ehtoihin. 

Pykälän 3 momentin mukaan pakkausten 
tuottaja voisi huolehtia juomapakkausten 
tuottajavastuuta koskevista velvollisuuksis-
taan myös liittymällä 68 §:ssä tarkoitettuun 
juomapakkausten palautusjärjestelmään. Pa-
lautusjärjestelmän ylläpitäjän vastuulla olisi 
järjestää järjestelmään kuuluvien juomapak-
kausten vastaanotto (tuotteen jakelijoiden 
kautta), uudelleenkäyttö ja kierrätys. Palau-
tusjärjestelmän ylläpitäjällä tulisi olla sopi-
mukset uudelleenkäytön, kierrätyksen ja 
muun jätehuollon järjestämisestä, kuten niiltä 
nykyisinkin on käytännössä vaadittu. Palau-
tusjärjestelmää ylläpitävän tai siihen kuulu-
van tuottajan ei tarvitsisi enää erikseen liittyä 
tuottajayhteisöön tai rekisteröityä Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle tuottajaksi näiden juomapakkausten 
osalta. Muutos nykytilaan selkiyttäisi vastui-
ta ja muun muassa seurantatietojen antamis-
velvollisuutta palautusjärjestelmän ylläpitä-
jän ja pakkausalan tuottajayhteisöiden välillä. 
Juomapakkausten palautusjärjestelmän yllä-
pitäjän antamat seurantatiedot riittäisivät. Li-
säksi muutos ehkäisisi 65 §:ssä tarkoitettujen 
kaksinkertaisten maksujen perimistä järjes-
telmän tuottajavastuussa olevilta jäseniltä. 
Säännös ei rajoittaisi palautusjärjestelmän yl-
läpitäjän yhteistyötä esimerkiksi pakkausalan 
muiden toimijoiden kanssa velvoitteiden 
toimeenpanossa. Toiminnassa olisi kuitenkin 
otettava huomioon 66 §:ssä säädetyt palve-
lunhankintaa koskevat vaatimukset. 

63 §. Tuottajayhteisön toiminta. Pykälässä 
säädettäisiin tuottajayhteisöjen toiminnasta. 
Ehdotettu 1 momentti merkitsisi muutosta 
nykyisen jätelain 18 g §:n 2 momenttiin. 

Velvoitteet tuottajayhteisössä olisi jaettava 
tasapuolisesti tuottajien kesken toiminnan 
laatu ja laajuus huomioon ottaen. Säännök-
sellä pyritään välttämään tuottajavastuun 
epäoikeudenmukaisen toimeenpanon seura-
uksena syntyvät kaupan esteet ja kilpailun 
vääristyminen. Velvoitteiden tasapuolisen ja-
kamisen keinot on haluttu jättää tuottajayh-
teisöjen itsensä päätettäväksi. Tuottajayh-
teisöjen tulisi kuitenkin entistä täsmällisem-
min jakaa jätehuollon kustannukset aiheut-
tamisperiaatteen mukaisesti. Käytännössä 
tämä voitaisiin toteuttaa muun ohella siten, 
että vastuiden jako on tuottajayhteisön sopi-
muksissa ja säännöissä yksiselitteisesti mää-
ritelty ja tuottajan helposti saatavilla. Tuotta-
jayhteisön toiminnan tulee muutoinkin olla 
avointa ja läpinäkyvää. 

Pykälän 2 momentin mukaan tuottajayhtei-
sön olisi ylläpidettävä julkisesti saatavilla 
olevaa, ajantasaista luetteloa tuottajista, jotka 
ovat siirtäneet sille tuottajavastuunsa. Luette-
lo olisi julkaistava myös tietoverkossa niin, 
että se olisi kenen tahansa käytettävissä ja 
esimerkiksi tuotteiden jakelijat voisivat vai-
vattomasti tarkistaa tuottajayhteisöön kuulu-
vat yritykset. Luettelo ei saisi olla maksulli-
sella palvelusivulla eikä salasanalla suojattu. 
Luettelosta olisi annettava tietoja jakelijoille 
myös puhelimitse. 

64 §. Tuottajayhteisön toiminnan turvaa-
minen. Säännöksen tarkoitus olisi tehostaa 
valvontaa ja parantaa tuottajayhteisöjen toi-
mintavarmuutta. Pykälän 1 momentin mu-
kaan tuottajayhteisöllä tulisi olla riittävät ta-
loudelliset voimavarat toimintansa asianmu-
kaiseksi järjestämiseksi. Lisäksi sen tulisi va-
rautua vastaamaan sille siirretyistä tuottaja-
vastuuvelvoitteista jatkuvasti vähintään kuu-
den kuukauden ajan. Tuottajien tulisi osallis-
tua tuottajayhteisöiden toiminnan turvaami-
seen esimerkiksi takaamalla niiden toiminnan 
rahoittamista. Turvatessaan toimintaansa 
tuottajayhteisön tulisi varautua esimerkiksi 
suhdannemuutoksista aiheutuviin poikkeus- 
tai häiriötilanteisiin. 

Toiminnan turvaamisesta ja vakavaraisuu-
desta sen osana olisi esitettävä valvontavi-
ranomaiselle selvitys vuosittain tai kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun toiminnassa on 
tapahtunut oleellisia muutoksia. Selvitys si-
sältäisi myös toimintasuunnitelman uudel-
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leenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä. 
Vakavaraisuuden arvioimiseksi tuottajayhtei-
sön tulisi toimittaa valvontaviranomaiselle 
vuosittain päättyneen tilikauden vahvistettu 
tilinpäätös ja alkaneen tilikauden toiminta-
suunnitelma, talousarvio ja tarvittaessa sen 
toteutuman perusteella laadittu välitilinpäätös 
tai tilinpäätösennuste. Jos tuottajayhteisössä 
tapahtuisi sen toimintaan tai vakavaraisuu-
teen oleellisesti vaikuttavia muutoksia, sen 
tulisi toimittaa talousarviomuutos ja välitilin-
päätös tai tilinpäätösennuste valvontaviran-
omaiselle kolmen kuukauden kuluessa muu-
toksesta. 

Vakavaraisuuden mittaamiseen yleisesti 
käytettävät tunnusluvut soveltuvat huonosti 
tuottajayhteisöiden vakavaraisuuden määrit-
tämiseen. Esimerkiksi omavaraisuusaste voi 
vaihdella huomattavasti samallakin tuottaja-
vastuualalla. Lisäksi vakavaraisuuslaskenta 
kohdistuu nykyhetkeen eikä sillä pystytä 
varmistamaan toimintaa esimerkiksi pitkä-
kestoisissa poikkeus- tai häiriötilanteissa. 
Tästä syystä erillinen säännös varautumisesta 
ja sen osoittamisesta on katsottu tarpeellisek-
si. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa tarkempia säännöksiä vakavaraisuuden 
osoittamisesta, toimintasuunnitelman sisäl-
löstä ja muusta vastaavasta toiminnan tur-
vaamiseen liittyvän selvityksen toimittami-
sesta. 

65 §. Tuottajien ja tuottajayhteisöjen yh-
teistyö. Pykälän 1 momentti vastaisi sisällöl-
tään pitkälti nykyisen jätelain 18 o §:n 3 
momenttia. Jos usean tuoteryhmän keräys ja 
muu jätehuolto järjestettäisiin yhteisesti, ei 
tästä saisi aiheutua tuottajille moninkertaisia 
maksuja, vaan maksujen tulisi vastata jäte-
huollon todellisia kustannuksia. 

Pykälän 2 momentti pohjautuisi nykyisen 
jätelain 18 g §:n 4 momenttiin. Nykyiseen 
sanamuotoon nähden lisättäisiin mahdolli-
suus määrätä tarkemmin yhteistoiminnalle 
asetettavista vaatimuksista. Määräävä taho 
olisi valtioneuvosto nykyiseen tapaan. Sään-
nöksen soveltamiseen voisi johtaa esimerkik-
si tilanne, jossa syntyy rinnakkaisia vastaan-
ottojärjestelmiä, jotka ottavat vastaan vain 
määrättyjä tuotemerkkejä tai tietyn ikäisiä 
tuotteita. Tämä johtaisi loppukäyttäjän kan-
nalta kohtuuttomaan tilanteeseen, koska hä-

nen pitäisi erikseen etukäteen selvittää, mil-
laisia laitteita missäkin vastaanottopaikassa 
otetaan vastaan. Myös vastaanottopistever-
kostoa koskevan tiedotuksen hajanaisuus 
voisi aiheuttaa loppukäyttäjälle kohtuutto-
man tilanteen. 

66 §. Tuottajayhteisöjen palvelunhankinta. 
Pykälä vastaisi pääosin voimassa olevan jäte-
lain 18 g §:n 3 momenttia. Säännöksen mu-
kaan tuottajayhteisön olisi otettava tasapuoli-
sesti huomioon kaikki taloudelliset toimijat 
ja heidän toimintamahdollisuutensa jätehuol-
lon ja uudelleenkäytön palvelumarkkinoilla. 
Tuottajayhteisö ei ole julkisista hankinnoista 
annetun lain mukainen hankintayksikkö, jo-
ten sillä ei myöskään ole palvelunhankinnas-
saan kilpailuttamisvelvoitetta. Ehdotetun 
velvoitteen tarkoituksena on välttää kaupan 
esteiden muodostuminen ja kilpailun vääris-
tyminen jätehuollon palvelumarkkinoilla. 

67 §. Asetuksenantovaltuus Euroopan 
unionin tuottajavastuuta koskevien säädösten 
täytäntöönpanemiseksi. Säännökseen on 
koottu Euroopan unionin säädöksiin sisälty-
vien eräiden teknisten määräysten täytän-
töönpanemiseksi tarpeelliset asetuksenanto-
valtuudet, joiden antamiseen ei ole katsottu 
aiheelliseksi ottaa aineellista perussäännöstä 
jätelakiin. EU:n tuottajavastuuta koskeva 
sääntely kattaa sähkö- ja elektroniikkalaite-
romun, romuajoneuvot, akut ja paristot sekä 
pakkaukset. Ehdotettujen asetuksenantoval-
tuuksien aineellisia perussäännöksiä ei ole 
otettu lakiin, koska valtuuksien nojalla voi-
maansaatettava sääntely rajoittuu yksittäiseen 
tuoteryhmään eikä sillä ole tuottajavastuujär-
jestelmän yleisen toiminnan kannalta juuri-
kaan merkitystä. Valtuutusten aineellisoikeu-
delliset perusteet on näin ollen jätetty asian-
omaisiin direktiiveihin. Esimerkiksi paristoja 
ja akkuja koskevan direktiivin mukaan jä-
senvaltion tulisi suosia toimijoita, jotka ovat 
ottaneet käyttöön sertifioituja ympäristöhal-
lintajärjestelmiä. Direktiivin vaatimus on 
pantu täytäntöön paristoja ja akkuja koske-
vassa asetuksessa tuottajien velvollisuutena 
suosia hankinnoissaan ympäristönhallintajär-
jestelmiä omaavia jätehuoltopalvelun tuotta-
jia. 
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7 luku. Juomapakkaukset 

Luvussa ehdotetaan juomapakkausten pa-
lautusjärjestelmiä koskevaa sääntelyä täs-
mennettäväksi verrattuna nykyiseen jätela-
kiin. Täsmennyksissä keskeistä olisi määri-
tellä jätelain säännösten suhde eräiden juo-
mapakkausten valmisteverosta annettuun la-
kiin. Juomapakkausten palautusjärjestelmän 
ylläpitäjän velvollisuuksia täsmennettäisiin 
laissa. Uutena velvollisuutena laissa säädet-
täisiin kuluttajien palautettaviksi luovutetta-
vien juomapakkausten merkintävelvollisuus. 

Juomapakkausten palauttamista edistetään 
Suomessa valmisteverotuksen avulla. Pant-
tiin perustuvaan juomapakkausten palautus-
järjestelmään kuuluminen tai sellaisen perus-
taminen on vapaaehtoinen tapa saada valmis-
teverotusta koskeva verottomuusetu eräiden 
juomapakkausten valmisteverosta annetun 
lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisille 
juomapakkauksille. Juomapakkausten palau-
tusjärjestelmää koskevista vaatimuksista ja 
palautusjärjestelmän ylläpitäjän rekisteröin-
nistä säädettäisiin ehdotetulla lailla ja sen no-
jalla annettavalla valtioneuvoston asetuksel-
la. 

Juomapakkaukset kuuluisivat kuten ny-
kyisinkin ehdotetussa 6 luvussa säädetyn 
tuottajavastuun piiriin. Ehdotetun 48 §:n pe-
rusteella tuottajavastuu koskisi juomien pak-
kaajaa tai pakattujen juomien maahantuojaa, 
jonka liikevaihto on vähintään 1 000 000 eu-
roa. Juomapakkausten palautusjärjestelmään 
kuuluminen olisi tuottajalta riittävä osoitus 
tuottajavastuun hoitamisesta järjestelmään 
kuuluvien juomapakkausten osalta. Jos juo-
mapakkausten tuottaja ei kuuluisi juomapak-
kausten palautusjärjestelmään, tulisi sen kuu-
lua juomapakkausten osalta ehdotetun 
103 §:n mukaisesti hyväksyttyyn pakkausten 
tuottajayhteisöön tai huolehtia 6 luvun mu-
kaisista velvollisuuksistaan itsenäisesti. 

Kaikilla verovelvollisilla olisi halutessaan 
oikeus perustaa juomapakkausten palautus-
järjestelmä tai liittyä sellaiseen riippumatta 
siitä, ovatko ne 48 §:n 1 momentin 6 kohdas-
sa tarkoitettuja tuottajia vai eivät. 

68 §. Juomapakkausten palautusjärjestel-
män perustaminen ja järjestelmään liittymi-
nen. Ehdotettu pykälä vastaisi ehdotettua 
tuottajayhteisöä ja sen toimintaa koskevaa 62 

ja 63 §:ää ottaen kuitenkin huomioon juoma-
pakkausten palautusjärjestelmien erityispiir-
teet. Juomapakkausten palautusjärjestelmä 
voisi edelleen olla yhden pakkaajan, maahan-
tuojan tai verovelvollisen oma järjestelmä tai 
palautusjärjestelmään voisi kuulua useita jä-
seniä. Jäsenet olisivat tuottajavastuussa ole-
via pakkaajia tai pakattujen tuotteiden maa-
hantuojia tai muita verovelvollisia, esimer-
kiksi pakkaajia tai pakattujen tuotteiden 
maahantuojia, joilla on alle yhden miljoonan 
euron liikevaihto. Muutos selkiyttäisi nykyti-
lannetta ja parantaisi myös tiedonsaantia ko-
ko maassa markkinoille saatetuista pakkauk-
sista. Juomapakkausverovelvollisella olisi 
mahdollisuus valita, maksaako se veron vai 
liittääkö se pakkaukset palautusjärjestelmään 
ja saisi siten verottomuusedun. Muutos lisäisi 
juomapakkausten järjestelmämerkintöjen tär-
keyttä. On oletettavaa, että kaikki verovel-
volliset eivät edelleenkään liittyisi juoma-
pakkausten palautusjärjestelmiin eikä kaikki-
en verovelvollisten tietoja olisi tuottajarekis-
teriotteessa. 

Verovelvollisuus määräytyisi edelleen 
eräiden juomapakkausten valmisteverosta 
annetun lain 4 §:n ja valmisteverotuslain 
12 §:n nojalla. Juomapakkausten valmisteve-
rosta annettua lakiin on tarkoitus lähiaikoina 
tehdä uuden valmisteverotuslain edellyttämät 
muutokset, jolloin myös verovelvollisen 
määritelmää muutettaneen. Verovelvollinen 
ei välttämättä ole sama taho kuin hyväksyt-
tyyn juomapakkausten palautusjärjestelmään 
kuuluva pakkaaja tai pakatun tuotteen maa-
hantuoja. Eräissä tapauksissa verovelvollinen 
voi olla myös esimerkiksi säännöllistä tuk-
kukauppaa harjoittava yritys, vähittäismyyjä 
tai tuotteiden käyttäjä. Näille verovelvollisil-
le ei asetettaisi tuottajavastuuta, ellei se niille 
jätelain 48 §:n nojalla kuuluisi. Tämä vastaisi 
myös nykyistä käytäntöä. 

Osa jäseniä ottavista järjestelmistä ei ole 
ottanut jäsenikseen verovelvollisia, jotka ei-
vät ole tuottajia. Jatkossa verovelvollisilla 
olisi mahdollisuus liittyä kaikkiin jäseniä ot-
taviin palautusjärjestelmiin. Järjestelmän jä-
senet ilmoitettaisiin Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle lain 
105 §:n perusteella merkittäviksi tuottajare-
kisteriin. 
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Järjestelmän tulisi olla asianmukaisesti hy-
väksytty tuottajarekisteriin ja toimia hyväk-
symispäätöksen mukaisesti. Pakkausten tuot-
taja voisi huolehtia juomapakkausten tuotta-
javastuuta koskevista velvollisuuksistaan 
63 §:n 2 momentin mukaisesti kuulumalla 
juomapakkausten palautusjärjestelmään. 
Tuottajan tai verovelvollisen katsottaisiin 
kuuluvan juomapakkausten palautusjärjes-
telmään silloin, kun kuuluminen on merkitty 
tai hyväksytty tuottajarekisteriin. Muutokset 
vaikuttaisivat verovelvollisten osalta tietojen 
toimittamista seuraavan kalenterikuukauden 
verotukseen siten kuin eräiden juomapakka-
usten valmisteverosta annetun lain 7 §:ssä 
säädetään. 

Juomapakkausten palautusjärjestelmässä 
velvoitteet olisi jaettava tuottajien ja vero-
velvollisten kesken tasapuolisesti toiminnan 
laatu ja laajuus huomioon ottaen ja siten, että 
vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristy-
minen. Samanlaisessa asemassa olevia tulisi 
kohdella keskenään tasavertaisesti. Uuteen 
jäseneen olisi sovellettava tasapuolisia ja yh-
denvertaisia ehtoja verrattuna järjestelmän 
muihin jäseniin sovellettaviin ehtoihin. 

69 §. Juomapakkausten palautusjärjestel-
män ylläpitäjän velvollisuudet. Juomapakka-
usten palautusjärjestelmä perustuisi pakkaus-
ten palauttajalle maksettavaan panttiin. Jär-
jestelmän tulisi olla toimiva, mikä tarkoittai-
si, että järjestelmän ylläpitäjä vastaisi koko 
järjestelmän käytännön toiminnasta ja sen 
toimivuudesta eli järjestelmään kuuluvien 
pantillisten juomapakkausten pantti- ja järjes-
telmämerkinnöistä, pakkausraaka-aineen 
hyödyntämisestä materiaalina (kierrätys) tai 
pakkausten täyttämisestä uudelleen (uudel-
leenkäyttö) niin, että asetetut uudelleenkäyt-
tö- ja kierrätystavoitteet saavutetaan, seuran-
tatietojen antamisesta Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä järjes-
telmän muusta asianmukaisesta toiminnasta 
jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten 
edellyttämällä tavalla. Palautusjärjestelmän 
ylläpitäjän tulisi myös seurata ja tarkkailla 
juomapakkausten kiertoa ja tyhjien juoma-
pakkausten vastaanottoa. Pirkanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoisi 
juomapakkausten palautusjärjestelmien osal-
ta järjestelmän ylläpitäjää, ei järjestelmän yk-
sittäisiä jäseniä. Verotusta valvoisi tullilaitos. 

Pykälä korvaisi nykyisen jätelain 18 k §:n, 
jonka mukaan jätelaissa tuottajavastuuseen 
perustuvasta uudelleenkäytöstä, hyödyntämi-
sestä ja muusta jätehuollosta sekä tuottajasta 
säädetty koskee vastaavasti eräiden juoma-
pakkausten valmisteverosta annetun lain 
3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
toimivaa palautusjärjestelmää ja mainitun 
lain 4 §:ssä tarkoitettuja verovelvollisia. Ny-
kysanamuodossa ongelmallisena on pidetty 
sekä juomapakkausten palautusjärjestelmän 
ylläpitäjän että verovelvollisen rinnastamista 
tuottajaan. Lisäksi jätelain pykälien sovelta-
minen juomapakkauksiin on jäänyt osittain 
tulkinnanvaraiseksi. 

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yl-
läpitäjän olisi pidettävä luetteloa jäsenistään 
ja julkaistava se tietoverkossa. 

Pykälän 3 momentin mukaan palautusjär-
jestelmän ylläpitäjän olisi noudatettava, mitä 
54 §:ssä säädetään tuottajan kirjanpito- ja 
tiedonantovelvollisuudesta. Tiedot tulisi an-
taa pyynnöstä valvontaviranomaiselle. Jäse-
niä ottavaan toimivaan palautusjärjestelmään 
sovellettaisiin myös, mitä 64 §:ssä säädetään 
toiminnan turvaamisesta, 65 §:ssä tuottajien 
ja tuottajayhteisöjen välisestä yhteistyöstä ja 
66 §:ssä tuottajayhteisöjen palvelunhankin-
nasta. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa tarkempia säännöksiä juomapakkausten 
palautusjärjestelmään kuuluvien pakkausten 
uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteista ja -
velvoitteista, pantin vähimmäismäärästä sekä 
palautusjärjestelmän toimintaan liittyvästä 
tiedottamisesta. Vastaavista seikoista on ny-
kyisin säädetty jätelain nojalla annetulla 
eräiden juomapakkausten palautusjärjestel-
mistä annetulla valtioneuvoston asetuksella. 
Juomapakkausten palautusjärjestelmään kuu-
luvia juomapakkauksia koskevat uudelleen-
käyttö- ja kierrätysvaatimukset voisivat olla 
ankarampia kuin järjestelmään kuulumatto-
mia pakkauksia koskevat kierrätysvaatimuk-
set, joista on säädetty pakkauksia ja pakkaus-
jätteitä koskevassa valtioneuvoston päätök-
sessä. Vaatimusten saavuttamisesta järjes-
telmään kuuluvien juomapakkausten osalta 
vastaisi järjestelmän ylläpitäjä eikä tuotta-
jayhteisö tai tuottaja. 

70 §. Juomapakkausten palautusjärjestel-
mään kuuluvien pakkausten merkinnät. Jär-
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jestelmän toimivuuden, kuluttajien tietoisuu-
den sekä verotuksen valvonnan ja yhdenmu-
kaisuuden lisäämiseksi juomapakkausten pa-
lautusjärjestelmän ylläpitäjä velvoitettaisiin 
merkitsemään palautusjärjestelmään kuuluvat 
juomapakkaukset siten, että niistä kävisi sel-
keästi ilmi pantin määrä ja juomapakkausten 
kuuluminen juomapakkausten palautusjärjes-
telmään, jonka ylläpitäjä on hyväksytty tuot-
tajarekisteriin. 

Nykyisin kaikissa hyväksyttyyn palautus-
järjestelmään kuuluvissa juomapakkauksissa 
ei ole merkintöjä, joista kävisi ilmi kyseessä 
olevan pantillinen, palautusjärjestelmään 
kuuluva juomapakkaus ja pantin määrä. Tä-
mä aiheuttaa sekaannuksia kuluttajille ja vä-
hentää eräiden pakkausten palautusta. Eri-
laisten juomapakkaustyyppien määrä on 
myös lisääntynyt muovisten kertakäyttöisten 
pullojen määrän lisääntyessä. Kaikille vero-
velvollisille ehdotettu liittymismahdollisuus 
lisäisi merkintöjen tarvetta, jotta verolliset ja 
verottomat pakkaukset voitaisiin erottaa toi-
sistaan. Kaikille juomapakkausten palautus-
järjestelmien ylläpitäjille yhteistä merkintää 
ei vaadittaisi, vaan ylläpitäjä voisi itse määri-
tellä merkinnän ulkoasun. Usealla hyväksy-
tyllä juomapakkausten palautusjärjestelmällä 
on nykyäänkin omat, selkeät merkintänsä. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus voisi hakemuksesta myöntää 
poikkeuksen merkintävelvollisuudesta, jos 
juomapakkauksia ei luovutettaisi kuluttajille 
tai jos pantti- tai järjestelmämerkintöjen 
puuttuminen ei olennaisesti vaikeuttaisi juo-
mapakkausten palauttamista. Poikkeus voi-
taisiin myöntää esimerkiksi ammattikäyttöön 
eli lähinnä ravintoloihin, hotelleihin sekä ate-
ria- ja pitopalveluihin päätyville juomapak-
kauksille, joita ei missään vaiheessa luovutet-
taisi kuluttajien palautettaviksi. Poikkeus 
voitaisiin myöntää myös, jos järjestelmän yl-
läpitäjä osoittaisi, ettei merkintöjen puuttu-
minen olennaisesti vaikeuttaisi juomapakka-
usten palauttamista. Tällainen tilanne voisi 
olla esimerkiksi kuluttajien vakiintunut tapa 
palauttaa alkoholipulloja niiden myyntipis-
teiden palautusautomaatteihin. Poikkeuksen 
myöntäminen edellyttäisi asianmukaista ja 
kattavaa tiedottamista palautusmahdollisuuk-
sista. Poikkeusta tulisi tulkita suppeasti. 
Poikkeussäännöstä sovellettaessa palautusjär-

jestelmän ylläpitäjän tulisi selvittää Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle, mitä juomapakkauksia poikkeuksen 
tulisi koskea ja millä perusteilla. 

Päätös merkintävelvollisuudesta poikkea-
misesta olisi erillinen juomapakkausten pa-
lautusjärjestelmän hyväksymispäätöksestä. 
Poikkeamispäätös voitaisiin tehdä missä vai-
heessa tahansa ja se saattaisi koskea kaikkia 
tai vain osaa palautusjärjestelmään kuuluvis-
ta juomapakkauksista. Poikkeamispäätös oli-
si voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 
niin kauan kuin järjestelmän hyväksyntä 
tuottajarekisteriinkin olisi voimassa. Sen 
voimassaolo edellyttäisi laissa säädettyjen 
edellytysten täyttymistä. Jos juomapakkauk-
sia luovutettaisiin kuluttajille tai juomapak-
kausten palauttaminen muuten olennaisesti 
vaikeutuisi, mikä näkyisi esimerkiksi tavoit-
teiden toteutumatta jäämisenä, voitaisiin 
poikkeamispäätöksen voimassaolo päättää. 
Poikkeamispäätös ja sen voimassaolon päät-
täminen olisi normaali hallintopäätös, johon 
haettaisiin muutosta muutoksenhakusäännös-
ten mukaisesti. Päätöksestä voitaisiin periä 
maksu siten kuin 144 §:ssä säädetään. Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen tulisi ilmoittaa Tullihallitukselle 
välittömästi tekemästään poikkeamispäätök-
sestä ja sellaisen peruuttamisesta. 

71 §. Juomapakkausten vastaanottovelvol-
lisuus. Pykälän mukaan pantillisissa juoma-
pakkauksissa myytävien, eräiden juomapak-
kausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen juo-
mapakkausten jakelijan olisi otettava vastaan 
myynnissä olevaan juomien määrään nähden 
kohtuullinen määrä samaan järjestelmään 
kuuluvia tyhjiä juomapakkauksia ja makset-
tava palauttajalle pantti. 

Nykyään jätelain 18 h §:n 3 momentin mu-
kaan 18 k §:ssä tarkoitettujen juomien myy-
jän ja muun jakelijan on otettava näiden 
juomien ostajalta vastaan tyhjät juomapakka-
ukset. Ehdotuksessa ei vaadittaisi, että juo-
mapakkausten tulisi olla ostettu samalta 
myyjältä tai jakelijalta tai että palautuksen 
yhteydessä olisi ostovelvollisuutta. Ehdotus 
vastaisi sikäli nykyistä käytäntöä, jonka mu-
kaan riittää, että juomapakkaukset kuuluvat 
samaan palautusjärjestelmään eikä palautta-
jalla ole ostovelvoitetta. Vastaanottovelvoi-
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tetta lievennettäisiin sikäli, että vastaanotto-
velvollisuus koskisi myynnissä olevien juo-
mapakkausten määrään nähden kohtuullista 
määrää. Myyjän ja muun jakelijan ei edel-
leenkään tarvitsisi ottaa vastaan toiseen jär-
jestelmään kuuluvia juomapakkauksia. 
Kauppakeskuksissa voisi edelleen olla eri 
liikkeiden yhteisiä palautuspisteitä. 

Hotellit, ravintolat, kahvilat sekä ateria- ja 
pitopalvelut olisivat vastaanottovelvollisia, 
jos ne toimisivat juomapakkausten myyjinä 
kauppojen tapaan. Tällöin niiden tulisi ottaa 
myös vastaan samaan järjestelmään kuuluvia 
juomapakkauksia. 
 
8 luku. Roskaantuminen 

72 §. Roskaamiskielto. Säännös sisältäisi 
voimassaolevan jätelain 19 §:n kaltaisen ros-
kaamiskiellon. Ympäristöön ei saisi jättää jä-
tettä, eikä hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, 
alusta tai muuta esinettä. Säännöstä sovellet-
taisiin siten myös sellaiseen esineeseen ja ai-
neeseen, joka ei kiistatta ole jätettä, mutta jo-
ka sen kunnon, huolenpidon puutteen tai si-
jaintipaikan perusteella voidaan päätellä hy-
lätyksi tai käytöstä poistetuksi. Myöskään ai-
netta, sen olomuodosta riippumatta, ei saisi 
päästää ympäristöön. 

Jotta jätteen tai esineen jättäminen tai ai-
neen päästäminen ympäristöön olisi roskaa-
mista, edellyttäisi se säännöksessä mainittua 
seurausta, joita olisivat epäsiisteys, maise-
man rumentuminen, viihtyisyyden vähene-
minen, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen 
vaara tai muu niihin rinnastettavaa vaara tai 
haitta. Seurausten todentamiseen ei ole ob-
jektiivisia kriteerejä, vaan esimerkiksi epä-
siisteydeksi, maiseman rumentumiseksi tai 
viihtyisyyden vähenemiseksi katsottaisiin 
sellaiset seuraukset, jotka yleisesti koettaisiin 
häiritseviksi. 

Roskaamiskielto koskisi myös sellaisia esi-
neitä tai aineita, jotka ovat tuotteita ympäris-
töön päästettäessä, mutta muuttuvat lyhyessä 
ajassa jätteiksi, kuten ilmapallot tai ilotulit-
teet, ellei niitä kerätä käytön jälkeen ympä-
ristöstä. 

Ympäristönä pidettäisiin kaikkea ympäris-
töä, niin asuin- kuin muuta kulttuuriympäris-
töä ja luonnonympäristöä. Myös veteen 
uponnut tai maaperässä näkymättömissä ole-

va esine tai niihin laskettu aine voi aiheuttaa 
roskaantumista. Roskaantumiskielto koskisi 
niin sisävesiä kuin merta. 

73 §. Roskaajan siivoamisvelvollisuus. Ai-
heuttamisperiaatteen mukaisesti olisi roskaa-
jan poistettava roskaava esine tai aine ympä-
ristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut 
alue. Siivoamisvelvollisuus koskisi esinettä 
ja ainetta, jonka roskaaja on jättänyt tai pääs-
tänyt ympäristöön tai vastaavaa osuutta ros-
kaantuneesta alueesta. Roskaantuneen alueen 
siivoaminen tarkoittaisi esimerkiksi esineen 
tai aineen likaaman ympäristön puhdistamis-
ta tai pintamaan poistamista. 

74 §. Toissijainen siivoamisvelvollisuus. 
Toissijaista siivoamisvelvollisuutta koskevat 
säännökset olisivat sisällöltään samankaltai-
set kuin voimassaolevassa jätelaissa. Toissi-
jaisen siivoamisvelvollisuuden syntymisen 
edellytyksenä olisi aina, että roskaantuminen 
on todettu ja että roskaajaa ei saada selville 
tai tavoiteta taikka että roskaaja ei huolehdi 
velvollisuudestaan. Roskaajan siivoamisvel-
vollisuuden laiminlyönnin toteamiseksi olisi 
riittävää, että häntä on kehotettu siivoamaan 
alue, mutta aluetta ei ole määräajassa siivot-
tu. 

Maantien, yksityisen tien, radan tai sata-
man pitäjä olisi 1 momentin 1 kohdan mu-
kaan toissijaisesti siivoamisvelvollinen alu-
eella, joka on roskaantunut tien, radan tai sa-
taman käytöstä. Vastaavasti olisi virkistyk-
seen yleisesti käytettäväksi tarkoitetun alueen 
haltija tai ulkoilu- tai moottorikelkkareitin pi-
täjä toissijaisesti siivoamisvelvollinen 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaan alueella, joka on 
roskaantunut alueen tai reitin käytöstä. 

Yleisötilaisuuden järjestäjä olisi toissijai-
sesti siivoamisvelvollinen 1 momentin 
3 kohdan mukaan tilaisuuteen varatulla ja sen 
välittömässä läheisyydessä olevalla alueella, 
joka roskaantuu tilaisuuden johdosta, tai alu-
een haltija, jos tilaisuus järjestetään hänen 
suostumuksellaan eikä tilaisuuden järjestäjä 
huolehdi siivoamisvelvollisuudestaan. 

Voimassa olevan asemakaavan alueella 
muun kuin 1 momentin 1—3 kohdassa tar-
koitetun alueen haltija olisi 1 momentin 
4 kohdan mukaan aina toissijaisesti sii-
voamisvelvollinen, kuten voimassa olevassa 
jätelaissa. 
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Jos roskaantuminen tapahtuu muualla kuin 
asemakaava-alueella ja kyseessä on muu 
kuin 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettu 
alue, alueen haltija olisi 1 momentin 5 koh-
dan mukaan toissijaisesti velvollinen siivoa-
maan roskaantuneen alueen, jos hän tiesi tai 
hänen olisi pitänyt tietää roskaavasta toimin-
nasta tai tapahtumasta ja jos siivoaminen ei 
ole haltijalle muutoin kohtuutonta. Velvolli-
suus voisi olla kohtuuton, jos roskaaminen 
olisi luonteeltaan poikkeuksellista tai laaja-
mittaista, tai jos kiinteistön haltija on pyrki-
nyt ehkäisemään roskaantumista. 

Kuten voimassa olevassa jätelaissa, kunnan 
olisi 2 momentin mukaan siivottava 1 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitettu asemakaavan 
ulkopuolella sijaitseva roskaantunut alue, 
jonka siivoaminen olisi alueen haltijalle koh-
tuutonta. 

Toissijainen siivoamisvelvollisuus koskisi 
1—3 kohtien mukaan vain roskaantumista, 
joka on seurausta tien, radan tai muun alueen 
käytöstä. Esimerkiksi ajoneuvossa syntyneet 
jätteet tai levähdysalueen käyttäjän jättämät 
jätteet ovat syntyneet tien käytöstä. Toissijai-
sesti siivoamisvelvolliselle voi syntyä velvol-
lisuus kiinteistön haltijana huolehtia jätteistä 
tämän lain 28 §:n mukaan ja esimerkiksi 
tienpitäjä voi olla jätehuoltovelvollinen myös 
osana maantielain (503/2005) tai yksityisistä 
teistä annetun lain (358/1962) kunnossapito-
velvollisuutta. Käytännössä voi kuitenkin 
usein olla vaikea tehdä eroa roskaavan esi-
neen tai aineen syntypaikan tai -tavan perus-
teella ja käytäntö on myös osoittanut, että 
roskaantuneelle alueelle helposti jätetään li-
sää roskia. Siivoamisvelvollisuuden kohdis-
tuminen ja laajuus on sen vuoksi usein rat-
kaistava tapauksittain kokemusperäisesti. 

Toissijainen siivoamisvelvollisuus kattaa 
alueen haltijan hallinnassa olevan alueen li-
säksi siihen rajoittuvan alueen niin laajalti 
kuin roskaantuminen johtuu alueella harjoite-
tusta toiminnasta. Yleisötilaisuuden järjestä-
jän toissijainen siivoamisvelvollisuus rajoit-
tuu kuitenkin vain tilaisuuteen varattuun ja 
sen välittömässä läheisyydessä olevaan alu-
eeseen. Siivoamisvelvollisuuden alueellisen 
ulottuvuuden arviointiin ei myöskään ole 
yleispäteviä perusteita, vaan velvollisuus on 
arvioitava tapauskohtaisesti. 

Toissijainen siivoamisvelvollisuus ei pois-
taisi roskaajan siivoamisvelvollisuutta. Tois-
sijaisesti siivoamisvelvollinen voisi periä sii-
voamisen kustannukset roskaajalta jälkikä-
teen, jos roskaaja sittemmin tavoitetaan. Kus-
tannukset olisi perittävä yksityisoikeudellisin 
keinoin. 

75 §. Siivoamisesta määrääminen. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen voisi määrä-
tä asianomaisen täyttämään siivoamisvelvol-
lisuutensa. Yleensä määräys olisi annettava, 
jotta jätelain tarkoitus toteutuisi. Määräyksen 
voisi jättää antamatta esimerkiksi silloin, kun 
roskaantuminen on vähäistä eikä siitä aiheu-
du mainittavaa vaaraa tai haittaa. Jos kunta 
laiminlyö 74 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
toissijaisen siivoamisvelvollisuutensa, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi an-
taa siivoamisesta määräyksen. Määräyksen 
antamisesta ja siihen liitettävästä hallinto-
pakkotehosteesta säädettäisiin 13 luvussa. 
Siivoamisesta annettu määräys voitaisiin 
139 §:n mukaan määrätä noudatettavaksi 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusvi-
ranomainen toisin määrää. 

76 §. Jätteen keräys roskaantumisen ehkäi-
semiseksi. Maantien, yksityisen tien, radan 
tai sataman pitäjän, virkistykseen yleisesti 
käytettäväksi tarkoitetun alueen haltijan, ul-
koilu- tai moottorikelkkareitin pitäjän taikka 
yleisötilaisuuden järjestäjän olisi järjestettävä 
roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riit-
tävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palve-
lut. Velvoite liittyisi alueella tavanomaisesti 
harjoitettavaan toimintaan. Velvoitteen laa-
juus vaihtelisi ajan ja paikan mukaan ja sen 
mukaan, minkälainen on alueella tavanomai-
seksi katsottava muu palvelutaso. Alueen 
roskaantuminen on usein merkki siitä, että jä-
tehuollon palvelut eivät vastaa tarvetta. Vas-
taavansisältöinen velvoite, joka ei kuitenkaan 
koske yleisötilaisuuden järjestäjää, sisältyy 
voimassa olevan jätelain 7 §:n 3 momenttiin. 

77 §. Muut roskaantumista koskevat sää-
dökset. Jätelain ohella roskaantumiseen liit-
tyvistä seikoista säädetään myös kadun ja 
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puh-
taanapidosta annetussa laissa, maankäyttö- ja 
rakennuslaissa, ajoneuvojen siirtämisestä an-
netussa laissa, ympäristönsuojelulaissa ja 
merenkulun ympäristönsuojelulaissa. 
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Säännöksiä sovelletaan useimmiten rin-
nakkain. Roskaamiskielto koskee kaikkia 
alueita, mutta roskaantuneen alueen sii-
voamiseen voitaisiin soveltaa jätelain sijasta 
muita lakeja. 
 
9 luku. Jätehuollon maksut 

78 §. Kunnan jätemaksu. Ehdotuksen mu-
kaan kunnan velvollisuutena olisi kantaa jär-
jestämästään jätehuollosta täysikatteista jä-
temaksua. Nykyisen jätelain mukaan kunnal-
la on oikeus, mutta ei velvollisuutta jätemak-
sun kantamiseen. Julkisoikeudellisella kun-
nan jätemaksulla tulisi kattaa sekä kunnalle 
että kunnan omistamalle yhtiölle tai muulle 
yksikölle kunnan lakisääteisestä jätehuollon 
järjestämistehtävästä aiheutuvat kustannuk-
set. 

Ehdotuksen lähtökohtana on, että kunta 
kattaa järjestämänsä jätehuollon kustannuk-
set kuntalaisilta ja muilta jätteen tuottajilta 
perimillään erillisillä jätemaksuilla. Jätehuol-
lon kustantaminen verovaroin olisi ongelmal-
lista jätedirektiivin 14 artiklan mukaisen ai-
heuttamisperiaatteen kannalta. Palveluperus-
tainen jätemaksu toteuttaa aiheuttamisperiaa-
tetta paremmin kuin vero. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kunnan 
jätemaksun määräämisen yleisistä periaat-
teista. Kunnan jätemaksulla tulisi aiheutta-
misperiaatteen mukaisesti kattaa kaikki jäte-
huollon järjestämisestä aiheutuvat kustan-
nukset. Maksuun tulisi muun muassa sisältyä 
jätteen kuljetuksesta kiinteistöltä sekä seka-
laisen yhdyskuntajätteen, hyödyntämistä var-
ten erilliskerätyn jätteen ja vaarallisen jätteen 
alueellisesta vastaanotosta ja käsittelystä ai-
heutuvat kustannukset. Siihen tulisi sisältyä 
myös kunnan lakisääteisen jätehuoltovelvol-
lisuuden hoitamiseksi tarvittavan infrastruk-
tuurin rakentamiseen liittyvät pitkän aikavä-
lin investoinnit. Jätemaksulla olisi kaatopai-
koista annetun direktiivin mukaisesti täysi-
määräisesti katettava lain 21 §:ssä tarkoitetut 
kaatopaikan perustamisesta, käytöstä, käytös-
tä poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvat 
kustannukset. Myös lain 33 §:n nojalla kun-
nan tarjoamasta jätehuoltopalvelusta samoin 
kuin 32 §:n 2 momentissa tarkoitetusta maa- 
ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jät-

teen vastaanotosta ja käsittelystä perittäisiin 
jätteen haltijalta täysikatteinen maksu. 

Maksulla voitaisiin kattaa myös muista 
kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyvistä 
tehtävistä aiheutuvat kustannukset. Tällaisia 
tehtäviä olisivat muun muassa jäteneuvonta, 
jota kunta on velvollinen järjestämään 93 §:n 
1 momentissa säädetyllä tavalla, sekä jätteen 
kuljetuksia koskevan rekisterin ylläpito, jät-
teen kuljetusten kilpailuttaminen, jätemaksu-
jen laskutus ja muu vastaava jätehuollon jär-
jestämiseen välittömästi liittyvä hallinnolli-
nen työ. Valvontaviranomaisen työstä aiheu-
tuvia kustannuksia ei voitaisi kattaa jätemak-
sujen kertymällä. 

Jätehuollon luonne välttämättömyyspalve-
luna huomioon ottaen pykälän 2 momentissa 
säädettäisiin, että kunnan jätemaksun olisi 
vastattava tarjottua palvelutasoa. Maksujen 
tulisi olla palvelutasoon nähden tasapuolisia 
ja kohtuullisia niin, ettei eri asiakkaita, asia-
kasryhmiä tai kunnan eri alueita aseteta pe-
rusteettomasti toisistaan poikkeavaan ase-
maan. Lain tarkoituksen mukaisesti pykälän 
2 momentissa säädettäisiin myös, että jäte-
maksun tulisi mahdollisuuksien mukaan kan-
nustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vä-
hentämiseen sekä jätteen etusijajärjestyksen 
mukaiseen jätehuoltoon. Tämä tarkoittaisi 
käytännössä sitä, että eri jätejakeiden jäte-
huollosta perittäviä maksuja voitaisiin por-
rastaa niin, että kierrätettävistä jätteistä perit-
täisiin suhteessa pienempää maksua kuin 
loppukäsiteltävistä jätteistä. Hinnoittelussa 
olisi kuitenkin vältettävä perusteetonta ris-
tiinsubventiota eri jätejakeiden välillä ja huo-
lehdittava siitä, että eri jätejakeiden käsitte-
lystä jätteen tuottajalta perittävä kokonaishin-
ta kattaa kustannukset täysimääräisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan kunta voisi 
tarvittaessa periä jätemaksua erillisenä pe-
rusmaksuna, jolla katettaisiin muun muassa 
edellä kuvatusta jäteneuvonnasta ja hallinnol-
lisesta työstä sekä jätteen alueellisten vas-
taanottopaikkojen perustamisesta ja ylläpi-
dosta aiheutuvat kustannukset. Tällaisista 
palveluista olisi käytännössä mahdotonta pe-
riä jätteen aiheuttamisperiaatteen mukaista 
palvelun käytön määrään perustuvaa maksua, 
koska palvelun käyttöä ja kohdentumista yk-
sittäisille asiakkaille ei voida määrittää tai 
valvoa. Kiinteän perusmaksun periminen 
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kaikilta jätteen tuottajilta olisi perusteltua, jos 
palvelut järjestetään kattavasti koko kuntaa 
koskevana ja jätteen haltijoilla on halutes-
saan tilaisuus käyttää hyväkseen kunnan tar-
joamia palveluja. Perusmaksu voisi myös ol-
la osa muuta jätemaksua. Joissakin tapauk-
sissa jätemaksu voisi koostua yksinomaan 
perusmaksusta. Tämä voisi tulla kysymyk-
seen esimerkiksi silloin, kun jätteen kuljetus 
järjestetään kunnassa 37 §:n mukaisesti kiin-
teistön haltijan järjestämänä kuljetuksena. 

Pykälän 4 momentin mukaan kunnan jäte-
maksuun voisi sisältyä enintään kohtuullinen 
tuotto sille pääomalle, jonka kunta on sitonut 
lainsäädännöstä johtuvien jätehuoltovelvolli-
suuksiensa hoitamiseksi. Säännöksen tarkoi-
tuksena olisi osaltaan varmistaa, että maksu 
perustuisi jätehuollon todellisiin kustannuk-
siin pitkän aikavälin investoinnit mukaan lu-
kien. Säännös ehkäisisi ennalta myös jäte-
huollosta perittävien maksujen käyttöä piilo-
verotukseen. Kohtuullisen tuoton arviointi 
vaatii tapauskohtaista harkintaa. Tämän 
vuoksi ei ole mahdollista esittää yleisesti, 
minkä suuruista tuottoa pidettäisiin kohtuul-
lisena. Esimerkiksi energiamarkkinoiden tuo-
ton kohtuullisuuden valvonnassa on määritet-
ty menetelmät toimintaan sitoutuneen pää-
oman arvostamisesta, sitoutuneen pääoman 
kohtuullisen tuoton ja verkkotoiminnan tu-
loksen määritystavoista sekä toiminnan te-
hokkuuden huomioon ottamises-
ta. Kohtuullisen tuottotason arvioinnissa ote-
taan yleensä huomioon myös toiminnan riskit 
verrattuna muihin liiketoimintoihin. 

79 §. Kunnan jätemaksun perusteet. Pykä-
lässä ehdotetun pääperiaatteen mukaan kun-
nan jätemaksu määräytyisi sen perusteella, 
minkä verran asiakas käyttää kunnan jäte-
huoltopalveluja. Pääasiallisena maksuperus-
teena olisivat siten nykyisen jätelain tapaan 
jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Ku-
ten nykyisinkin, perusteina saisi lisäksi ottaa 
huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot kiin-
teistöllä ja noutoalueella, kunnan keräysväli-
neiden käytön sekä kuljetusmatkan kuljetet-
taessa jäte yksittäisenä kuljetuksena. Sään-
nönmukaisessa jätteen kiinteistöittäisessä ke-
räyksessä jätteen kuljetusmatkaa ei voitaisi 
käyttää maksun määräytymisperusteena. 
Kansalaisten tasavertaisen kohtelun toteut-
tamiseksi saman kunnan alueella asuvilta pe-

rittävien jätemaksujen ei tulisi olla riippuvai-
sia etäisyydestä jätteen käsittelypaikkaan. 

Jätemaksu voitaisiin pykälän 1 momentin 
mukaan määrätä myös kiinteistössä asuvien 
henkilöiden lukumäärän tai kiinteistön käyt-
tötarkoituksen perusteella, jos jätteen määrää 
tai laatua ei voida vaikeudetta luotettavasti 
selvittää tai jos se on ympäristönsuojelun tai 
jätehuollon järjestämisen kannalta tarpeellis-
ta. Tämä voisi tulla kysymykseen esimerkiksi 
haja-asutusalueella usealle jätteen haltijalle 
järjestettyyn yhteiseen vastaanottopaikkaan 
tuodun jätteen jätehuollosta perittävien mak-
sujen kohdentamisessa eri kiinteistöille il-
man, että paikkaan tuotujen yksittäisten jäte-
erien määrää olisi tarpeen erikseen mitata. 
Tällaisista palveluista olisi käytännössä mah-
dotonta periä palvelun määrään perustuvaa 
maksua, koska palvelun käyttöä ja kohden-
tumista yksittäisille asiakkaille ei voida mää-
rittää tai valvoa. EU-tuomioistuimen mukaan 
jätemaksujen perusteet voidaan kansallisessa 
lainsäädännössä määrittää myös muun kuin 
todellisuudessa tuotetun jätteen määrän tai 
laadun perusteella, esimerkiksi kiinteistön 
henkilömäärän tai käyttötarkoituksen perus-
teella (C-254/08). 

Perusmaksun maksuperusteina voitaisiin 
2 momentin mukaan käyttää kiinteistössä 
asuvien henkilöiden lukumäärää, kiinteistön 
käyttötarkoitusta tai muuta vastaavaa perus-
tetta. Esimerkiksi vakituiselta ja vapaa-ajan 
asuinkiinteistöltä voitaisiin periä erisuuruista 
perusmaksua. Tuomioistuinratkaisuissa 
(esim. KHO 26.8.2002 T 1956, LRS) on kui-
tenkin pidetty kansalaisten yhdenvertaisuu-
den vastaisena taksaa, jonka nojalla maksu 
voisi olla erisuuruinen sillä perusteella, onko 
vapaa-ajankiinteistö samassa vai eri kunnassa 
kuin asuinkiinteistö. Vapaa-ajan asuinkiin-
teistöillä ja muilla vain osan vuodesta käy-
tössä olevilla tai pitkäaikaisesti käyttämättä 
olevilla kiinteistöillä tulisi myös olla oikeus 
palvelun keskeytykseen ja ne voitaisiin va-
pauttaa jätemaksusta siltä ajalta, kun kiinteis-
tö on käyttämättä. Perusmaksu voitaisiin pe-
riä kiinteistö- tai talouskohtaisena. 

Pykälän 3 momentin mukaan jätemaksun 
perusteista määrättäisiin tarkemmin kunnan 
hyväksymässä jätetaksassa. Mainitussa mo-
mentissa säädettäisiin myös jätetaksaa kos-
kevaan päätöksentekoon liittyvästä menette-
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lystä. Kunnan jätemaksun läpinäkyvyyden 
varmistamiseksi pykälässä säädettäisiin li-
säksi, että kunnan tulisi tiedottaa vuosittain 
kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalve-
lujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen 
perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin 
kustannusten kertymää on käytetty. Tietojen 
tulisi olla helposti saatavilla esimerkiksi 
kunnan omalla verkkosivulla. 

80 §. Velvollisuus suorittaa kunnan jäte-
maksu. Pykälän mukaan kunnan jätemaksun 
suorittaisi kiinteistön haltija tai muu jätteen 
haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjes-
tää. Vastaava säännös sisältyy nykyisen jäte-
lain 31 §:ään, mutta nykyisessä laissa oleva 
viittaus edellisen haltijan maksuvelvollisuu-
teen jätettäisiin selvyyden vuoksi pois. Myös 
perusmaksu voitaisiin osana muuta jätemak-
sua tai erillisenä maksuna periä ja laskuttaa 
kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöltä tai muulta 
kiinteistönhaltijalta.  

Pykälän 2 momenttia sovellettaisiin alueil-
la, joissa on käytössä 37 §:ssä tarkoitettu 
kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus. Näis-
sä tapauksissa kunta voisi periä jätteen käsit-
telyä koskevan jätemaksun osan jätteen kul-
jettajalta. Säännös vastaisi nykyisen jätelain 
31 §:n 2 momentin säännöstä. Sen sijaan 
esimerkiksi 78 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
perusmaksua kunta ei voisi periä jätteen kul-
jettajalta, vaan se tulisi tarvittaessa periä suo-
raan kiinteistön haltijalta tai muulta jätteen 
haltijalta. Säännöksessä tarkoitetuissa tapa-
uksissa jätteenkuljettaja olisi ehdotetun 
45 §:n mukaan velvollinen pitämään kirjaa 
asiakkailtaan perimistä jätemaksuista ja an-
tamaan tiedot pyynnöstä jätehuoltoviran-
omaisen nähtäväksi. Samoin kuljettajan olisi 
85 §:n 3 momentin mukaan eriteltävä kiin-
teistön haltijalle tekemässä tarjouksessa ja 
laskussa kunnalle maksettavan käsittelymak-
sun osuus. 

81 §. Kunnan jätemaksun määrääminen. 
Jätetaksan mukaisen jätemaksun määräisi ja 
panisi maksuun lain 23 §:ssä tarkoitettu kun-
nan jätehuoltoviranomainen. Kysymyksessä 
olisi julkinen hallintotehtävä, jota ei ehdote-
tun lain perusteella voisi antaa muulle kuin 
viranomaiselle. 

Maksu voitaisiin tietyin edellytyksin mää-
rätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä. 
Maksun kohtuullistaminen voisi olla tarpeen, 

jos jäteastioiden kokoa tai tyhjennysväliä 
muuttamalla maksua ei olisi mahdollista saa-
da syntyvän jätteen määrään nähden kohtuul-
liseksi. Tämä voisi tulla kysymykseen esi-
merkiksi silloin, kun kiinteistö on tyhjillään 
kiinteistön haltijan tarvitseman sairaalahoi-
don tai toiselle paikkakunnalle muuton vuok-
si. Sen sijaan vähävaraisuus tai muu vastaava 
sosiaalinen syy ei olisi tässä laissa tarkoitettu 
peruste maksun kohtuullistamiseen. Kaikissa 
tapauksissa maksuperusteiden olisi oltava ta-
sapuolisia ja kohtuullisia. 

82 §. Jätelasku ja kunnan jätemaksusta 
tehtävä muistutus. Pykälän 1 momentin mu-
kaan kunnan on jätemaksun perimistä varten 
toimitettava maksuvelvolliselle jätelasku, 
josta ilmenevät maksettava määrä, eräpäivä, 
maksuosoite, maksun peruste riittävän tar-
kasti yksilöitynä, tieto viivästysseuraamuk-
sista, ohjeet muistutuksen tekemistä varten 
sekä tarvittavat yhteystiedot maksuvelvolli-
sen yhteydenottoa varten. Maksun perusteina 
tulisi yksilöidä esimerkiksi jätteen käsittelyn 
ja kuljetuksen sekä perusmaksun osuus jäte-
maksusta. Ehdotuksen tavoitteena olisi var-
mistaa maksujen läpinäkyvyys ja asiakkaiden 
riittävä ja oikea-aikainen tiedonsaanti maksu-
jen määräytymisperusteista. Vaatimukset pe-
rustuvat kuluttajaoikeuden linjauksiin. Vas-
taavaa säännöstä ei ole nykyisessä jätelaissa. 
Voimassa olevassa jätelaissa käytetty termi 
maksulippu korvattaisiin arkikieltä lähempä-
nä olevalla termillä jätelasku. 

Pykälän 2 momentin säännös maksuvelvol-
lisen oikeudesta tehdä muistutus kunnan jä-
temaksusta olisi yhdenmukainen nykyisen jä-
telain vastaavan säännöksen kanssa. Käytän-
nössä huomautusaika on yleensä pidempi, 
sillä maksuvelvollisen lasketaan yleensä saa-
neen laskun seitsemäntenä päivänä laskun 
päiväyksestä. Jätehuoltoviranomaisen olisi 
tehtävä muistutuksen johdosta päätös ja lähe-
tettävä maksuvelvolliselle uusi lasku, joka 
voi olla myös hyvityslasku. 

83 §. Kunnan jätemaksun suorittaminen ja 
palauttaminen. Pykälän säännökset jätemak-
sun suorittamisesta ja palauttamisesta olisivat 
yhdenmukaiset nykyisen jätelain vastaavien 
säännösten kanssa. 

84 §. Kunnan jätemaksua koskevien sään-
nösten soveltaminen kuntien omistamaan yh-
tiöön. Pykälässä täsmennettäisiin kunnan jä-
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temaksua koskevien säännösten soveltamista 
silloin, kun kunta on 43 § mukaisesti siirtänyt 
jätehuollon palvelutehtävien järjestämisen tä-
tä varten perustetulle kuntien yhteisesti omis-
tamalle osakeyhtiölle. Tämä selkiyttäisi ny-
kyisin sekaviksi koettuja jätemaksuun liitty-
viä menettelyjä. Kunnan jätemaksua koske-
via säännöksiä ei sen sijaan sovellettaisi siltä 
osin kuin jätehuoltopalvelujen tuottaminen 
on annettu muun yhteisön tai yksityisen yrit-
täjän itsenäisesti hoidettavaksi. Näistä palve-
luista palveluntuottaja perisi jätteen haltijalta 
yksityisoikeudellisen maksun. 

85 §. Kiinteistön haltijan järjestämästä kul-
jetuksesta perittävä maksu. Pykälässä säädet-
täisiin 37 §:ssä tarkoitetun kiinteistön haltijan 
järjestämästä jätteenkuljetuksesta perittävän 
maksun perusteiden vähimmäisvaatimuksis-
ta. Voimassa olevassa laissa ei vastaavaa 
säännöstä ole. Säännöksellä pyrittäisiin tur-
vaamaan palvelun hinnoittelun tasapuolisuus, 
kohtuullisuus ja läpinäkyvyys. 

Pykälässä tarkoitetussa jätteenkuljetuspal-
velussa olisi lähtökohtaisesti kyse yksityisoi-
keudellisesta sopimussuhteesta, jossa kiin-
teistön haltija tekee valinnan eri yritysten 
palvelujen ja hintavaihtoehtojen kesken. So-
pimuksen tekeminen ei kuitenkaan ole kiin-
teistön haltijalle vapaaehtoista, koska tällä on 
ehdotetun lain mukaan velvollisuus järjestää 
jätteenkuljetus sopimalla siitä jätteen kuljet-
tajan kanssa. Pykälässä tarkoitettu jätteenkul-
jetus voidaan siten rinnastaa sähkön- ja ve-
dentoimituksen kaltaisiin välttämättömyys-
palveluihin, joiden saatavuus kohtuulliseen ja 
tasapuoliseen hintaan on tärkeää turvata kai-
kille. Tasapuolisuus tarkoittaisi esimerkiksi 
sitä, ettei eri asiakkaita, asiakasryhmiä tai eri 
alueita aseteta hinnoittelussa perusteettomasti 
toisistaan poikkeavaan asemaan. Kohtuulli-
suus saattaisi tulla arvioitavaksi myös kilpai-
lunrajoituslain vastaisena menettelynä silloin, 
jos jollakin alueella on vain yksi jätteenkulje-
tuspalveluja tarjoava yritys, jolla on mahdol-
lisuus käyttää määräävää markkina-
asemaansa hinnoittelussaan hyväkseen. 

Kuljetuspalvelun hinnoittelun läpinäky-
vyyttä pyrittäisiin turvaamaan pykälän 
2 momentissa ehdotetulla vaatimuksella kiin-
teistön haltijalle toimitettavassa laskussa eri-
teltävistä tiedoista. Säännös olisi yhdenmu-
kainen kunnan jätemaksua koskevan 82 §:n 

1 momentin säännöksen kanssa. Pykälän 
3 momentin vaatimuksella turvattaisiin mak-
sun läpinäkyvyyttä silloin, kun kunta perii 
jätteen käsittelyä koskevan maksun jätteen 
kuljettajalta. Tällöin kuljettajan olisi eriteltä-
vä kiinteistön haltijalle tekemässä tarjoukses-
sa ja laskussa kuljettajan kunnalle maksama 
käsittelymaksun osuus sekä kuljettajalle jää-
vä kuljetuspalvelusta perittävä osuus. Tämä 
helpottaisi eri kuljetusyrittäjien kilpailutta-
mista ja näiden tarjoamien kuljetushintojen 
vertailua. 

86 §. Virhe ja hinnanalennus. Lakiin ehdo-
tetaan sisällytettäväksi kuluttajansuojalain-
säädännön mukaiset periaatteet asiakkaan oi-
keuksista niissä tilanteissa, joissa jätehuollon 
palvelu ei vastaa sitä, mitä siltä säädösten pe-
rusteella edellytetään. Pykälää sovellettaisiin 
paitsi jätehuollon palveluista perittäviin yksi-
tyisoikeudellisiin maksuihin myös julkisoi-
keudellisiin kunnan jätemaksuihin, vaikka 
kunnan järjestämä jätehuolto ei kuulukaan 
kuluttajansuojalainsäädännön sovelta-
misalaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan jätteen halti-
jalla olisi oikeus hinnanalennukseen jätehuol-
topalvelussa tapahtuneen virheen vuoksi. 
Virheeksi määriteltäisiin muun muassa se, et-
tä jätteenkeräysvälineitä ei tyhjennetä tai että 
jätehuoltoa ei järjestetä muutoin määräysten 
tai sopimuksen mukaisella tavalla. Arvioita-
essa sitä, onko palvelun keskeytystä pidettä-
vä virheenä, olisi otettava huomioon myös 
keskeytyksen syy ja muut olosuhteet. Tällöin 
huomiota olisi kiinnitettävä muun muassa 
keskeytyksen vaikutuksiin sekä siihen, millä 
tavalla keskeytyksestä on tiedotettu ja minkä-
laisiin toimenpiteisiin kunta tai muu palvelun 
tarjoaja on keskeytyksen vuoksi ryhtynyt. 

Hinnanalennuksen saadakseen jätteen halti-
jan tulisi pykälän 2 momentin mukaan osoit-
taa vaatimus hinnanalennuksesta palvelun 
laskutusta hoitavalle taholle kohtuullisen ajan 
kuluessa virheen havaittuaan. Hinnanalen-
nuksen tulisi vastata virheen laajuutta ja kes-
toa. Virheestä johtuva hinnanalennus voitai-
siin esimerkiksi säännönmukaisessa jätteen-
kuljetuksessa tehdä seuraavan laskutuksen 
yhteydessä. Yksityisoikeudellisissa sopimus-
suhteissa hinnanalennukseen liittyvät riita-
asiat käsiteltäisiin käräjäoikeudessa. Julkis-
oikeudelliseen palveluun liittyvät riita-asiat 
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käsiteltäisiin hallintolainkäyttölain 
(586/1996) mukaisesti hallintoriitana. 

Pykälän 3 momentissa kiellettäisiin sään-
nöksistä poikkeaminen kiinteistön haltijan 
vahingoksi, jos kysymys on asumisessa syn-
tyvästä jätteestä. Säännös koskisi kunnan jär-
jestämän jätehuollon ohella myös kyseisille 
kiinteistöille tuottajan 6 luvun mukaisesti 
tuottamia palveluja. Säännöstä sovellettaisiin 
lisäksi 37 §:ssä tarkoitettuun kiinteistön halti-
jan järjestämään jätteenkuljetukseen. Vesi-
huoltolaissa ja sähkömarkkinalaissa 
(386/1995) virhettä koskeva vastaava sään-
nös koskee vain kuluttajansuojalaissa 
(38/1978) tarkoitettuja kuluttajia. Ehdotetus-
sa laissa on kuitenkin perusteltua, että sään-
nös ulotetaan koskemaan kaikkia kiinteistöjä, 
joissa syntyy asumisesta peräisin olevaa jä-
tettä. Näin asunto-osakeyhtiöt tulisivat katta-
vasti säännöksen soveltamisalan piiriin. 
Säännös ei koskisi yritysten välisiä suhteita. 
 
10 luku. Suunnittelu ja ohjaus 

Ehdotetuissa 87—90 §:ssä säädettäisiin 
ympäristöministeriön ja elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten velvollisuudesta laatia 
jätesuunnitelma sekä kunnan velvollisuudes-
ta antaa tietoja suunnitelmien laatimista var-
ten. Säännöksillä saatettaisiin voimaan jäte-
direktiivin 28—30 artiklassa säädetyt perus-
vaatimukset jätehuoltosuunnitelmista ja jät-
teen syntymisen ehkäisemistä koskevista oh-
jelmista. Säännökset vastaisivat suurelta osin 
asiasisällöltään voimassa olevan jätelain 
40 ja 40 a §:iä. Luvussa säädettäisiin lisäksi 
kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja jäte-
neuvonnasta. 

87 §. Valtakunnallinen jätesuunnitelma. 
Ehdotetun pykälän mukaan ympäristöminis-
teriö valmistelisi nykyisen jätelain 40 §:n ta-
paan valtioneuvoston hyväksyttäväksi ehdo-
tuksen valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi. 
Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 
3 §:n 13 kohdan mukaan lakisääteiset valta-
kunnalliset suunnitelmat käsitellään ja rat-
kaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa. 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma olisi ny-
kyiseen tapaan luonteeltaan strateginen 
suunnitelma jätehuollon ja jätteen määrän ja 
haitallisuuden vähentämisen periaatteista se-
kä jätealan valtakunnallisista tavoitteista ja 

näiden saavuttamiseksi tarpeellisista toimista. 
Se velvoittaisi valtion viranomaisia ottamaan 
suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja toimet 
huomioon omalla toimialallaan esimerkiksi 
lainsäädännön valmistelussa, rahoituspäätök-
sissä ja lupaharkinnassa. Lisäksi suunnitelma 
ohjaisi muita viranomaisia ja jätealan toimi-
joita ottamaan toiminnassaan huomioon 
suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja toimen-
pide-ehdotukset. 

Pykälän 1 momentin mukaan valtakunnal-
lisella jätesuunnitelmalla tulisi pyrkiä jätelain 
tarkoituksen toteuttamiseen ja sen säännösten 
täytäntöönpanon edistämiseen. Ehdotettu jä-
tesuunnitelman tavoite olisi jätedirektiivin 
mukainen. Direktiivin mukaan jätesuunni-
telmissa on toteutettava toimenpiteet, joilla 
parannetaan ympäristön kannalta kestävää jä-
tehuoltoa. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin myös 
yleisesti valtakunnallisen jätesuunnitelman 
sisältövaatimuksista, joita voitaisiin täsmen-
tää 90 §:n nojalla annettavalla valtioneuvos-
ton asetuksella. Suunnitelmassa tulisi ensin-
näkin olla arvio jätteen määrän ja haitallisuu-
den vähentämisen ja jätehuollon nykytilasta. 
Toiseksi suunnitelmassa tulisi esittää tavoit-
teet sekä toimet, joilla asetetut tavoitteet saa-
vutetaan. Kolmanneksi jätesuunnitelmaan tu-
lisi liittää vaikuttavuusarviointi sen selvittä-
miseksi, miten esitetyt toimet tukevat suunni-
telmassa asetettujen keskeisten tavoitteiden 
saavuttamista. Suunnitelman tavoite huomi-
oon ottaen vaikuttavuusarvioinnilla arvioitai-
siin näin ollen direktiivin vaatimusten mu-
kaisesti myös, miten suunnitelma tukee lain 
tavoitteiden toteuttamista ja säännösten täy-
täntöönpanoa. Suunnitelmasta olisi laadittava 
lisäksi viranomaisten suunnitelmien ja oh-
jelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun lain 3 §:n mukainen ympäristövaiku-
tusten arviointi. 

Suunnitelma olisi nykyiseen tapaan laadit-
tava paitsi jätehuollosta myös jätteen määrän 
ja haitallisuuden vähentämisestä. Säännök-
sellä saatettaisiin voimaan jätedirektiivin 
29 artiklassa jäsenmaille osoitettu uusi vel-
vollisuus laatia jätteen määrän ja haitallisuu-
den vähentämistä (direktiivissä jätteen syn-
tymisen ehkäisemistä) koskevan ohjelma. 
Ohjelmien avulla pyritään edistämään jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentämistä kos-



 HE 199/2010 vp  
  

 

114 

kevia toimia ja helpottamaan alan parhaiden 
käytäntöjen levittämistä jäsenvaltioissa. 
Suunnitelmassa esitettävien jätteen määrän ja 
haitallisuuden vähentämistä koskevien ta-
voitteiden ja toimien päämääränä olisi direk-
tiivin mukaisesti talouskasvun ja jätteen syn-
tymiseen liittyvien ympäristövaikutusten vä-
lisen yhteyden katkaiseminen. 

Lähtökohtaisesti jätteen määrän ja haitalli-
suuden vähentämistä koskeva suunnitelma 
laadittaisiin osana valtakunnallista jätesuun-
nitelmaa. Pykälän 2 momentin mukaan suun-
nitelma voitaisiin kuitenkin tarvittaessa erot-
taa erilliseksi jätesuunnitelmaksi tai sisällyt-
tää osaksi muuta valtakunnallista suunnitte-
lua, kuten kestävän tuotannon ja kulutuksen 
ohjelmaa tai muuta luonnonvarojen kestävää 
käyttöä koskevaa suunnitelmaa. Jätedirektii-
vin 29 artiklassa hyväksytään sekä erillisen 
että muuhun suunnitelmaan sisällytetyn jät-
teen määrän ja haitallisuuden vähentämistä 
koskevan suunnitelman laatiminen. Ollessaan 
osa muuta suunnitelmaa on jätteen syntymi-
sen ehkäisemistä koskevat toimet direktiivin 
mukaan osoitettava selkeästi. 

Pykälän 3 momentin mukaan ympäristömi-
nisteriön olisi valmisteltava tarkistettu jäte-
suunnitelma valtioneuvoston hyväksyttäväk-
si, jos tämä arvioinnin perusteella osoittautuu 
tarpeelliseksi. Suunnitelmien uudistamistarve 
olisi arvioitava vähintään joka kuudes vuosi, 
kuten jätedirektiivin 30 artiklassa edellyte-
tään. 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma on ilmoi-
tettava komissiolle jätedirektiivin 33 artiklan 
mukaisesti. 

88 §. Alueellinen jätesuunnitelma. Lakiin 
ehdotetaan selkeyden vuoksi sisällytettäväksi 
erillinen pykälä alueellisista jätesuunnitel-
mista. Nykyisessä laissa alueellisesta jäte-
suunnitelmasta säädetään samassa pykälässä 
valtakunnallisen jätesuunnitelman kanssa. 
Ehdotuksen mukaan alueellisen suunnitel-
man laatimisesta vastaisi elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus. Suunnitelma voitai-
siin nykykäytännön mukaisesti laatia katta-
maan myös kahden tai useamman elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen alue. 

Alueellinen jätesuunnitelma olisi alueelle 
laadittu suunnitelma jätteen määrän ja haital-
lisuuden vähentämisestä ja jätehuollon kehit-
tämisestä. Se olisi samalla valtakunnallisessa 

jätesuunnitelmassa tai jätteen määrän ja hai-
tallisuuden vähentämistä koskevassa erilli-
sessä valtakunnallisessa suunnitelmassa an-
nettujen strategisten linjausten toimeenpano-
suunnitelma. Sillä tarkennettaisiin valtakun-
nallisessa jätesuunnitelmassa esitettyjä ta-
voitteita ja toimia esimerkiksi jätteiden keräi-
lyjärjestelmien ja jätehuollon infrastruktuurin 
tarpeen ja sijoitteluperiaatteiden määrittele-
miseksi. Suunnitelmissa tulisi tarkastella 
esimerkiksi alueella tarvittavia toimia jätteen 
kaatopaikalle sijoittamisen vähentämiseksi ja 
laitoskapasiteetin riittävyyden varmistami-
seksi. Suunnitelmassa voitaisiin esittää myös 
muita kuin suoraan valtakunnallisesta jäte-
suunnitelmasta johdettavia tavoitteita ja toi-
mia, joiden arvioidaan olevan tarpeen jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja 
jätehuollon kehittämiseksi alueella. 

Alueellinen jätesuunnitelma ei olisi luon-
teeltaan oikeudellisesti sitova eikä siitä teh-
tävään päätökseen liittyisi mahdollisuutta 
muutoksenhakuun. Ympäristönsuojelulain 
50 §:n mukaan jätesuunnitelmat olisi kuiten-
kin otettava huomioon jätteen käsittelyä kos-
keviin ympäristölupiin liittyvässä päätöksen-
teossa ja lupamääräysten antamisessa, kuten 
nykyisin. 

Alueellisella jätesuunnitelmalla olisi yhteys 
myös maakunnan suunnitteluun. Alueellinen 
jätesuunnitelma tulisi ottaa huomioon maan-
käyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukaisen 
maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan 
laatimisessa. Vastaavasti maakuntasuunni-
telmat ja -kaavat tulisi ottaa huomioon alu-
eellisen jätesuunnitelman valmistelussa. Yh-
teistyön varmistamiseksi ehdotetussa 
89 §:ssä säädettäisiin velvollisuudesta varata 
maakunnan liitolle tilaisuus lausunnon anta-
miseen valmisteltavana olevasta alueellisesta 
jätesuunnitelmasta. 

Alueellisella jätesuunnitelmalla olisi kes-
keinen merkitys myös investointien rahoituk-
sessa. Esimerkiksi Euroopan komission mu-
kaan Euroopan unionin aluerahastoista voi-
daan myöntää rahoitusta ainoastaan niille jä-
tehuollon infrastruktuurihankkeille, jotka si-
sältyvät komissiolle ilmoitettuun jätehuolto-
suunnitelmaan. 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoin 
alueellisten jätesuunnitelmien uudistamisen 
tarve olisi 2 momentin mukaan arvioitava 
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kuuden vuoden väliajoin ja ne olisi ilmoitet-
tava komissiolle jätedirektiivin 33 artiklan 
mukaisesti. 

89 §. Jätesuunnitelmien valmistelu. Pykälä 
vastaisi voimassa olevan jätelain vastaavia 
säännöksiä ja täyttäisi jätedirektiivin 31 ar-
tiklassa säädetyt vaatimukset eri sidosryhmi-
en ja yleisön osallistumisesta jätesuunnitel-
mien valmisteluun. 

Pykälän 1 momentti vastaisi asiasisällöl-
tään voimassa olevaa säännöstä. Pykälän 
2 momentissa nykyistä vastaavaa säännöstä 
ehdotetaan täydennettäväksi elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen nimenomai-
sella velvollisuudella valmistella suunnitelma 
vuorovaikutuksessa alueen kuntiin ja viran-
omaisiin sekä sellaisiin alueen elinkeinonhar-
joittajiin, yhdistyksiin ja säätiöihin, joiden 
toimintaan jätesuunnitelmassa esitettävät sei-
kat voivat olennaisesti liittyä. Riittävän vuo-
rovaikutuksen ja yhteistyön varmistamiseksi 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tulisi perustaa mainituista tahoista koostuva 
yhteistyöryhmä suunnitelman valmistelua 
varten. Nykyistä säännöstä täydennettäisiin 
lisäksi niin, että maakunnan liitolle varattai-
siin tilaisuus lausunnon antamiseen valmis-
teltavana olevasta alueellisesta jätesuunni-
telmasta. Tämä olisi tarpeen alueellisesta jä-
tesuunnittelusta ja maakunnan suunnittelusta 
vastaavien viranomaisten yhteistyön ja jäte- 
ja maakuntasuunnitelmien keskinäisen yh-
teensopivuuden varmistamiseksi. Ehdotetut 
säännökset eivät käytännössä merkitsisi muu-
tosta suunnitelmien valmistelussa jo omak-
suttuihin käytäntöihin. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kunnan 
velvollisuudesta antaa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle tarpeelliset tiedot jäte-
suunnitelman valmistelua varten, kuten ny-
kyisin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen tulisi vastaavasti välittää tarpeelliset 
tiedot ympäristöministeriön käyttöön valta-
kunnallisen jätesuunnitelman valmistelussa. 

90 §. Valtioneuvoston asetukset jätesuunni-
telmista. Valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin säätää tarkemmin jätesuunnitelmien si-
sältövaatimuksista. Valtuuden nojalla voitai-
siin saattaa tarpeellisin osin voimaan jätedi-
rektiivin 28 ja 29 artiklassa säädetyt yksityis-
kohtaiset jätesuunnitelmien sisältövaatimuk-
set. 

Osa direktiivin mukaisista jätesuunnitel-
man sisältövaatimuksista olisi tarkoitus to-
teuttaa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa 
ja osa alueellisessa jätesuunnitelmassa. Val-
takunnallinen suunnitelma olisi luonteeltaan 
yleinen jäte- ja ympäristöpoliittinen linjaus. 
Alueellisessa suunnitelmassa käsiteltäisiin 
muun muassa valtakunnallisen suunnitelman 
tavoitteiden toteuttamista alueella ja alueen 
jätteenkäsittelylaitosverkoston kehittämistar-
peita. Suunnitelmien tulisi olla sopusoinnus-
sa kaatopaikoista annetun direktiivin edellyt-
tämän kansallisen biohajoavia jätteitä koske-
van strategian kanssa ja niiden olisi täytettä-
vä pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa 
direktiivissä säädetyt vaatimukset suunnitel-
man sisällöstä. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin sää-
tää lisäksi suunnitelmien toimeenpanon arvi-
oinnista ja suunnitelman tarkistamisesta. 
Asetuksilla voitaisiin tarvittaessa saattaa 
voimaan esimerkiksi komitologiamenettelys-
sä valmistellut jätedirektiivin 11 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut jätteen kierrätystavoit-
teiden laskentaperusteet sekä 29 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut jätteen määrän ja hai-
tallisuuden vähentämistä koskevien toimen-
piteiden indikaattorit. 

91 §. Kunnan jätehuoltomääräykset. Pykä-
lässä säädettäisiin kunnan valtuudesta antaa 
paikallisista oloista johtuvia jätehuoltomää-
räyksiä nykyisen jätelain 17 §:ää vastaavasti. 
Kunnan antamat määräykset voisivat koskea 
koko kuntaa tai vain sen osaa. Kunnan nor-
minantotehtävää ei perustuslain 124 §:n mu-
kaan voida siirtää muulle kuin viranomaisel-
le. 

Kunnan jätehuoltomääräykset pääosin kos-
kisivat operatiivisen jätehuollon järjestämis-
tä. Määräysten antamisen taustalla olisi lä-
hinnä ympäristö- tai terveyshaitan tai sen 
vaaran torjuminen. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan nojalla kun-
ta voisi antaa 5 luvun mukaan vastuulleen 
kuuluvan jätteen määrän vähentämistä, kerä-
ystä, lajittelua, säilytystä, kuljetusta, hyödyn-
tämistä ja loppukäsittelyä koskevia määräyk-
siä. Määräykset voisivat koskea esimerkiksi 
tiettyjen jätelajien keräystä tai lajittelua otta-
en huomioon niiden suunniteltu käsittelytapa. 
Määräykset voisivat koskea myös jätehuollon 
teknisiä vaatimuksia, kuten jäteastioiden tai 
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kuljetuskaluston laatua ja sallittuja kiinteis-
tön jäteastioiden tyhjennysaikoja. Kunta voi-
si määrätä myös kiinteistöllä tapahtuvan pie-
nimuotoisen omatoimisen jätteenkäsittelyn 
edellytyksistä ja vähimmäisvaatimuksista 
esimerkiksi kasviperäisen tai muun biojätteen 
osalta. Samoin voitaisiin määrätä edellytyk-
sistä, joiden perusteella jätteen haltija voisi 
kuljettaa ominaisuuksiltaan tai määrältään 
poikkeavan jätteen itse kunnan määräämään 
käsittelypaikkaan luovuttamatta jätettä kiin-
teistöittäiseen jätteenkuljetukseen. 

Kunta voisi antaa 1 momentin 1 kohdan 
nojalla määräyksiä myös asumisessa ja 
muussa 32 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa 
syntyvän, ehdotetun 6 luvun mukaisesti tuot-
tajavastuun piiriin kuuluvan käytöstä poiste-
tun tuotteen keräyksestä, lajittelusta, säilyt-
tämisestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja 
loppukäsittelystä. Mahdollisuus jätehuolto-
määräysten antamiseen olisi tarpeellista, 
koska ehdotetun 47 §:n mukaan kunta voi 
osana 5 luvun mukaan järjestämäänsä jäte-
huoltoa täydentää käytöstä poistettujen tuot-
teiden vastaanottoa siltä osin kuin tuottaja ei 
sitä itse järjestä. Samoin ehdotetun 35 §:n 
1 momentin mukaan kunta voisi järjestää 
mainitussa toiminnassa syntyvän erilliskerä-
tyn pakkausjätteen kuljetuksen kiinteistöltä 
tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Kunnan 
tulisi tarpeen mukaan neuvotella jätehuolto-
määräyksistä asianomaisen tuottajan taikka 
tätä edustavan tuottajayhteisön tai muun ta-
hon kanssa. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan 
kunta voisi antaa jätehuoltomääräyksiä myös 
muusta kuin kunnan järjestämisvastuun pii-
riin kuuluvasta jätteestä. Tällöin kunnan toi-
mivalta rajoittuisi kuitenkin kiinteistöllä tai 
jätteen vastaanottopaikoilla tapahtuvaan jät-
teen keräystä, vastaanottoa ja kuljetusta kos-
keviin käytännön järjestelyihin ja teknisiin 
vaatimuksiin. Lisäksi määräysten antaminen 
sidottaisiin lain 13 pykälän 1 ja 2 momentin 
mukaisten terveys- ja ympäristönsuojeluvaa-
timusten täytäntöönpanoon. Kunnan määrä-
ykset eivät esimerkiksi voisi koskea tuottajan 
6 luvun mukaan määräytyvän jätehuoltovas-
tuun laajuutta, kuten tuottajan 49 §:n perus-
teella perustettaviksi määrättyjen vastaanot-
topaikkojen määrää. Määräyksiä ei myös-
kään voitaisi antaa siitä, millaiseen käsitte-

lyyn elinkeinotoiminnassa syntyvät jätteet on 
toimitettava. Määräysten laatimisessa kuntaa 
sitovat hallinnon yleiset periaatteet, kuten 
tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuuden 
periaate. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan 
kunta voisi antaa määräyksiä toimista ros-
kaantumisen ehkäisemiseksi. Tällaiset mää-
räykset voisivat koskea esimerkiksi roskaan-
tumisen ehkäisemiseksi tarpeellisia toimia 
kunnan alueella järjestettävissä yleisötilai-
suuksissa. Ehdotetun lain 8 luvussa olisi 
säännökset roskaamiskiellosta ja roskaantu-
neen alueen siistimisestä. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan 
kunta voisi määrätä velvollisuudesta antaa 
tietoja järjestämisvastuulleen kuuluvasta jät-
teestä. Määräyksillä voitaisiin myös täsmen-
tää lain 39 §:ssä säädettyjä jätteenkuljettajaan 
kohdistuvia tiedonantovelvollisuuksia, kuten 
sitä, milloin ja missä muodossa tiedot olisi 
annettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan jätehuolto-
määräyksissä voitaisiin määrätä, että 1 mo-
mentin 1 kohdan nojalla annettavat määräyk-
set koskevat myös muun kuin kunnan järjes-
tämisvastuun piiriin kuuluvan jätteen kom-
postointia tai muuta vastaavaa jätteen pieni-
muotoista käsittelyä jätteen syntypaikalla. 
Käsittelyn laatuvaatimusten ulottaminen 
kaikkiin jätteen haltijoihin on tietyissä tapa-
uksissa perusteltua. Kunnan oikeus antaa täl-
laisia määräyksiä rajoittuisi kiinteistöllä ta-
pahtuvaan kasviperäisen tai muun biojätteen 
pienkompostointiin, vähäiseen polttoon kiin-
teistön lämpökattiloissa tai muuhun vastaa-
vaan pienimuotoiseen omatoimiseen käsitte-
lyyn, eikä se voisi koskea jätteen hyödyntä-
mistapaa tai -paikkaa kiinteistön ulkopuolel-
la. Määräystä ei myöskään voitaisi antaa ym-
päristölupaa edellyttävästä jätteen käsittelys-
tä. 

Pykälän 3 momentin mukaan jätehuolto-
määräyksissä määrätty kunnan viranomainen 
voisi myöntää poikkeuksen jätehuoltomäärä-
ysten noudattamisesta. Säännös vastaisi ym-
päristönsuojelulain ympäristönsuojelumäärä-
yksiä koskevaa 19 §:ää. Ehdotetun 144 §:n 
nojalla kunta voisi periä asian käsittelystä 
maksun, jonka perusteen olisi soveltuvin osin 
vastattava valtion maksuperustelakia 
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(150/1992) ja josta määrättäisiin tarkemmin 
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. 

92 §. Menettely kunnan jätehuoltomäärä-
yksiä annettaessa. Pykälässä säädettäisiin jä-
tehuoltomääräysten antamiseen liittyvästä 
menettelystä ja kyseessä olisi pääosin infor-
matiivinen säännös. 

Kunnan olisi pykälän mukaan varattava 
asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle sekä tarvittaessa muille vi-
ranomaisille kuten aluehallintovirastolle ti-
laisuus lausunnon antamiseen ennen jäte-
huoltomääräysten antamista. Vastaavaa 
säännöstä ei ole nykyisessä jätelaissa. 

Muilta osin kunnan jätehuoltomääräysten 
valmisteluun sovellettaisiin hallintolain 
säännöksiä, kuten nykyäänkin. Hallintolain 
34 §:n mukainen kuulemissäännös ei tulisi 
sovellettavaksi jätehuoltomääräysten valmis-
telussa, sillä määräysten valmistelu ei koh-
distu välittömästi kehenkään tiettyyn tahoon 
eikä asiassa siten varsinaisesti ole mainitussa 
pykälässä tarkoitettuja asianosaisia. Sen si-
jaan jätehuoltomääräysten valmistelussa tuli-
si hallintolain 41 §:n mukaisesti varata vai-
kuttamismahdollisuudet muille kuin asian-
osaisille. Mainitun pykälän mukaan viran-
omaisen tulee varata näille muille kuin asi-
anosaisille mahdollisuus saada tietoja asian 
käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä 
lausua mielipiteensä asiasta, jos asian ratkai-
sulla voi olla huomattava vaikutus näiden 
henkilöiden elinympäristöön, työntekoon tai 
muihin oloihin. Tuottajavastuun piiriin kuu-
luvien käytöstä poistetuista tuotteista annet-
tavista määräyksistä kunnan tulisi edellä se-
lostetuista syistä tarpeen mukaan neuvotella 
tuottajan taikka tätä edustavan tuottajayhtei-
sön tai muun tahon kanssa. 

Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asi-
an merkityksen ja laajuuden kannalta sopi-
valla tavalla. Kokonaan uusien tai uudenlais-
ten jätehuoltomääräyksien sekä sisällöltään 
merkittävien jätehuoltomääräyksien muutok-
sen valmistelua voidaan pitää hallintolain 
41 §:ssä tarkoitettuna asiana, joka edellyttää 
pykälän mukaista menettelyä. Käytännössä 
vaikuttamismahdollisuuden varaaminen jäte-
huoltomääräysten valmistelusta edellyttää te-
hokasta tiedottamista esimerkiksi yleisin tie-
dottein, mitä voidaan täydentää tiedotus- ja 

keskustelutilaisuuksilla ja lehti-ilmoituksilla. 
Kohdennettu tiedottaminen saattaa olla tar-
peen muun muassa asukasyhdistyksille ja jät-
teenkuljetusyrityksille esimerkiksi lähettä-
mällä tiedossa oleville yhdistyksille ja yrittä-
jille tiedote virkakirjeellä. 

Hyväksytyt määräykset olisi toimitettava 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
ja aluehallintovirastolle. Säännökset vastaisi-
vat nykyisin yleisesti noudatettavaa käytän-
töä, vaikka vastaavaa säännöstä ei voimassa 
olevassa laissa ole. 

Kunnan jätehuoltomääräysten hyväksymis-
tä koskevaan päätökseen haettaisiin 137 §:n 
3 momentin nojalla muutosta kuntalain mu-
kaisesti kuten nykyäänkin. Tämän vuoksi 
hyväksymistä koskevan päätöksen tiedok-
siantoon ja valitusajan alkamiseen sovellet-
taisiin kuntalain säännöksiä. Kuntalain 95 §:n 
mukaan päätös annetaan tiedoksi kunnan jä-
senille asettamalla pöytäkirja yleisesti nähtä-
väksi, jolloin valitusaika alkaa. Asianosaisel-
le tiedoksianto tapahtuu lähettämällä asian-
osaiselle päätöstä koskeva pöytäkirjanote va-
litusosoituksineen erikseen kirjeellä. Valitus-
aika asianosaisen osalta alkaa seitsemän päi-
vän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Jätehuol-
tomääräysten hyväksymistä koskevassa asi-
assa ei ole varsinaisia asianosaisia, joten siltä 
osin tiedoksiantosäännöstä ei sovelleta. Kui-
tenkin kuntalain 96 §:n mukaan päätöksestä 
tulee lähettää pöytäkirjanote valitusosoituk-
sineen sille, joka on sitä pyytänyt. Tämän 
tiedottamisen on syytä tapahtua viipymättä 
pöytäkirjan nähtäville asettamisen jälkeen, 
vaikka se ei vaikutakaan valitusajan alkami-
seen. 

93 §. Jäteneuvonta. Ehdotuksen mukaan 
kunnalla säilytettäisiin keskeinen rooli jäte-
neuvonnan antajana. Kunnan jäteneuvontaan 
kuuluisi edelleen sekä jätehuollon käytännön 
järjestämiseen liittyvä neuvonta että jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentämiseen liit-
tyvä neuvonta ja valistus. Kunnan velvolli-
suus rajattaisiin kuitenkin lain 32 §:ssä tar-
koitetussa toiminnassa syntyviin yhdyskunta-
jätteisiin. Käytännössä neuvonta tarkoittaisi 
esimerkiksi esitteiden ja muun valistusmate-
riaalin valmistamista ja jakelua, verkkosivus-
tojen ylläpitämistä tai erilaisten kampanjoi-
den ja neuvontatilaisuuksien järjestämistä. 
Kunta voisi siirtää neuvonnan omistamansa 
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yhtiön tehtäväksi tai hankkia tarvittavat pal-
velut yksityisiltä yrittäjiltä tai yhteisöiltä. 
Kunta voisi kattaa neuvonnasta aiheutuvat 
kohtuulliset kustannukset 78 §:ssä tarkoite-
tulla kunnan jätemaksulla. Tuottajavastuun 
piiriin kuuluvia käytöstä poistettuja tuotteita 
koskeva neuvonta, tiedotus ja valistus kun-
nan tulisi tarpeen mukaan järjestää yhteis-
työssä tuottajan tai tätä edustavan tuottajayh-
teisön kanssa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
olisi laissa säädettyjä tehtäviä hoitaessaan 
erityisesti edistettävä 12 §:n 1 momentissa 
säädetyn tuotannon harjoittajan sekä tuotteen 
valmistajan ja maahantuojan selvilläolovel-
vollisuuden toteutumista, toisin sanoen sitä, 
että elinkeinotoiminnassa syntyvien jätteiden 
tuottajilla olisi riittävästi tietoa mahdolli-
suuksistaan kehittää tuotantoaan tai tuotet-
taan siten, että jätteen määrä ja haitallisuus 
vähenevät. Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksista annetun lain 3 §:n 2 momentin 
mukaan keskusten tehtävänä on muun muas-
sa tuottaa ja jakaa ympäristöä koskevaa tietoa 
sekä parantaa ympäristötietoutta.  
 
 
11 luku. Jätehuolto- ja tuottajarekisteriin 

hyväksyminen ja merkitseminen 

Lukuun 11 koottaisiin säännökset lain hy-
väksymismenettelyistä lukuun ottamatta jät-
teen kansainvälisissä siirroissa sovellettavia 
hyväksymismenettelyjä, joista säädettäisiin 
luvussa 12. Luvussa säädettäisiin jätteen ke-
räys- ja kuljetustoimintaan ja jätteen välittä-
jänä toimimiseen tarvittavista sekä 6 luvussa 
tarkoitettujen tuottajien ja tuottajayhteisöjen 
ja 7 luvussa tarkoitettujen juomapakkausten 
palautusjärjestelmien ylläpitäjien hyväksy-
mismenettelyistä. Säännökset pohjautuisivat 
nykyisen jätelain jätetiedostoon ja tuottaja-
tiedostoon ilmoittautumista koskeviin sään-
nöksiin, mutta niitä selkiytettäisiin menette-
lyn toimivuuden ja yhtenäisyyden sekä toi-
minnanharjoittajien oikeusturvan parantami-
seksi sekä toimintojen viranomaisvalvonnan 
tehostamiseksi. Jätehuoltotoimintojen ympä-
ristöluvista säädettäisiin ympäristönsuojelu-
laissa, kuten nykyisin. 

Lakivaliokunta pyysi 2 päivänä joulukuuta 
2008 valtioneuvostolta perustuslain 47 §:n 
2 momentissa tarkoitetun selvityksen ympä-
ristörikosten tulosta viranomaisten tietoon ja 
lainkäytön piiriin, ympäristörikosten valvon-
nasta, ennalta estämisestä, puuttumiskynnyk-
sestä, toimenpiteen siirtämistä koskevien 
säännösten soveltamisesta poliisissa, rikos-
vastuun toteutumisesta sekä viranomaisten 
välisestä yhteistyöstä. Asian käsittelyn yh-
teydessä ja asiasta eduskunnassa 13 päivänä 
helmikuuta 2009 järjestetyssä seminaarissa 
tuotiin esille muun muassa ennakollisen vi-
ranomaisvalvonnan merkitys ympäristörikos-
ten ehkäisemisessä. Nyt jätelakiin ehdotetut 
hyväksymismenettelyjä koskevat muutoseh-
dotukset pyrkivät osaltaan vastamaan asian 
käsittelyssä esille tulleisiin ongelmiin. 

Jätehuolto- ja tuottajarekisteriä koskevilla 
säännöksillä saatettaisiin voimaan jätedirek-
tiivin 26 artiklan mukaiset vaatimukset toi-
mijoiden rekisteröinnistä sekä tuottajavastuu-
ta koskevien direktiivien mukaiset tuottajien 
rekisteröintivaatimukset. Direktiivi mahdol-
listaisi ehdotettua yksinkertaisemman menet-
telyn toimijoiden rekisteröimiseksi. Pelkkä 
rekisteröinti ilman lakiin ehdotettuja sään-
nöksiä toiminnan hyväksymisen edellytyksis-
tä ja siihen liittyvistä menettelyistä ei kuiten-
kaan varmistaisi toiminnan asianmukaisuutta, 
tuotteen viimeisen haltijan oikeuksien toteu-
tumista eikä alan toimijoiden tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä. 

94 §. Hakemus toiminnan hyväksymiseksi 
jätehuoltorekisteriin. Säännös vastaisi pää-
piirteissään nykyisen jätelain 49 §:n mukaisia 
säännöksiä toiminnan ilmoittamisesta jätetie-
dostoon. Ehdotetussa säännöksessä olisi ky-
symys hyväksymismenettelystä, jossa viran-
omainen käsittelisi hakemuksen, pyytäisi tar-
vittaessa lisätietoja, harkitsisi päätöksen pe-
rusteet ja tekisi valituskelpoisen päätöksen, 
jolla hakemus hyväksyttäisin tai hylättäisiin. 
Päätökseen voitaisiin liittää määräyksiä, joita 
hakijan olisi noudatettava. Toimintaa ei 
96 §:n mukaan myöskään saisi aloittaa ennen 
kuin viranomainen on hyväksynyt toiminnan 
rekisteriin. 

Velvollisuus hakea toiminnan hyväksymis-
tä jätehuoltorekisteriin koskisi jätteen am-
mattimaista kuljettamista vastaavasti kuin 
nykyisen lain mukaan on ilmoitettava am-
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mattimaisesta kuljettamisesta. Jätedirektiivin 
26 artiklan mukaisesti velvollisuus koskisi 
myös toimimista jätteen välittäjänä. Nykyi-
sen lain mukaan ilmoitusvelvollisia ovat vain 
myyjät ja välittäjät silloin, kun jäte on tarkoi-
tettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi 
Suomen ulkopuolella. Sen sijaan jätteen am-
mattimainen kerääminen ei enää edellyttäisi 
hyväksyntää jätehuoltorekisteriin. Tällaisen 
toiminnan osalta riittäisi kevyempi, 100 §:ssä 
säädetty ilmoitus toiminnasta jätehuoltorekis-
teriin merkitsemistä varten. 

EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön (C-
270/03, C-311/99) mukaan ammattimaisen 
kuljetuksen käsite kattaa paitsi toimijat, jotka 
kuljettajan ammatissa kuljettavat muiden 
tuottamia jätteitä myös laitokset ja yritykset, 
jotka kuljettajan ammattia harjoittamatta kui-
tenkin liiketoiminnassaan kuljettavat jätteitä 
tavanomaisesti tai säännöllisesti riippumatta 
siitä, ovatko jätteet muiden tai niiden itsensä 
tuottamia. 

Toiminnan hyväksyminen jätehuoltorekis-
teriin ja valvonta säädettäisiin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten tehtäväksi. 
Tehtävä soveltuu parhaiten alueelliselle val-
vontaviranomaiselle, sillä kysymyksessä on 
ennen kaikkea valvonnan apuväline. Tehtä-
vän siirto kunnalle ei olisi tarkoituksenmu-
kaista, koska jätehuoltorekisteriin hyväksyt-
tävää jätteen kuljetus-, myynti- ja välitystoi-
mintaa harjoitetaan yleensä useamman kun-
nan alueella. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan hakemus 
tulisi tehdä sille elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle, jonka toimialueella suu-
rinta osaa toiminnasta pääasiallisesti harjoite-
taan. Jos toimivaltainen viranomainen ei tällä 
perusteella olisi osoitettavissa, hakemus teh-
täisiin toiminnanharjoittajan kotipaikan mu-
kaiselle viranomaiselle. Nykyisen jätelain 
mukainen käytäntö, jossa ilmoitus tehdään 
lähtökohtaisesti yrityksen kotipaikan mukai-
selle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle, on ollut valvonnallisesti ongelmal-
linen, koska useissa tapauksissa yrityksen ko-
tipaikka on voinut sijaita aivan muualla kuin 
missä yrityksen varsinainen toiminta tapah-
tuu. Ehdotettu muutos parantaisi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten mahdolli-
suuksia valvoa alueellaan tapahtuvaa jätteen 
kuljetus- ja välitystoimintaa. Jos toiminnan-

harjoittaja jättäisi erehdyksessä hakemuksen 
väärälle elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, tämän tulisi hallintolain mukai-
sesti siirtää asia oikean viranomaisen käsitte-
lyyn. 

Jos hakemuksessa tarkoitettu toiminta ulot-
tuu kahden tai useamman elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen toimialueelle, 
94 §:n 2 momentissa tarkoitetun elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen olisi varat-
tava muille asianomaisille elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksille mahdollisuus 
tarvittaessa vaikuttaa hyväksymispäätöksen 
valmisteluun. Tämä parantaisi viranomaisten 
tietojenvaihtoa ja valmiuksia seurata ja val-
voa jätealan toimintaa alueellaan. Hakemuk-
sen tai sitä koskevien tietojen toimittaminen 
voitaisiin käytännössä hoitaa sähköisesti 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
yhteisen tietojärjestelmän kautta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykyis-
tä lakia täsmällisemmin hakemuksessa annet-
tavista tiedoista. Tarkemmat vaatimukset ha-
kemuksen sisällöstä säädettäisiin valtioneu-
voston asetuksella. 

95 §. Jätehuoltorekisteriin hyväksymisen 
edellytykset. Ehdotettu 1 momentti perustuisi 
pääpiirteissään nykyisen jätelain 49 a §:ään. 
Hyväksymisen edellytyksenä olisi kuitenkin 
nykyistä selvemmin se, että toimintaa tulee 
harjoittaa aiheuttamatta vaaraa tai haittaa ter-
veydelle tai ympäristölle. Pykälän 1 momen-
tin 4 kohdassa säädetty vaatimus vakuudesta 
poikkeaisi jonkin verran nykyisestä laista, 
jossa on ollut mahdollisuus käyttää toimin-
nanharjoittajan vakavaraisuusarviota asetet-
tavan vakuuden vaihtoehtona. Nyt se poistet-
taisiin. Sen sijaan viranomaisella olisi mah-
dollisuus jättää vaatimatta vakuutta, jos va-
kuuden asettaminen on toiminnan laajuus ja 
luonne huomioon ottaen tarpeetonta. Pykälän 
2 momentissa säädettäisiin hyväksyttävistä 
vakuusmuodoista vastaavaan tapaan kuin 
61 §:ssä sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuot-
tajan vakuudesta, 116 §:ssä jätteen siirron 
vakuudesta ja ympäristönsuojelulain 
43 a §:ssä ympäristölupavelvollisen toimin-
nanharjoittajan vakuudesta. Vakuusvaatimus-
ten tulisi kohdistua toiminnanharjoittajiin ta-
sapuolisesti ja samanlaisissa tapauksissa yh-
denmukaisesti. 
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96 §. Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-
symisestä. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin nykyisen lain 50 §:n mukaisesti, että 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
olisi aina tehtävä päätös jätehuoltorekisteriin 
hyväksymisestä. Muutoksena nykyiseen 
sääntelyyn verrattuna momentissa selvennet-
täisiin lisäksi, että toimintaa ei saisi aloittaa 
ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus on hyväksynyt toiminnan jätehuol-
torekisteriin. Asian käsittelyssä noudatettai-
siin hallintolain mukaisia menettelyjä ja pää-
tös olisi tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. 

Pykälän 1 momentin mukaan hyväksymi-
nen voitaisiin myöntää joko toistaiseksi tai 
määräajaksi. Vastaavaa säännöstä ei ole ny-
kyisessä jätelaissa. Säännös olisi tarpeen hy-
väksymisen ajallisen voimassaolon täsmen-
tämiseksi. Jos päätöksessä ei olisi mainittu 
hyväksymisen voimassaoloaikaa, hyväksy-
minen olisi voimassa toistaiseksi. Tämä vas-
taisi valvonnassa jo omaksuttuja käytäntöjä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyi-
sen jätelain 50 §:ää täsmällisemmin jätehuol-
torekisteriin hyväksymisen yhteydessä annet-
tavien määräysten sisällöstä. Päätöksessä 
voitaisiin ensinnäkin antaa sellaisia määräyk-
siä, jotka ovat tarpeen hyväksymisen edelly-
tysten takaamiseksi. Täsmällinen viittaus 
mahdollisuuteen antaa kirjanpitoa ja tietojen 
antamista koskevia määräyksiä olisi tarpeen 
näiden vaatimusten merkityksen korostami-
seksi toiminnan valvonnan kannalta. Määrä-
yksillä voitaisiin myös rajoittaa toiminta 
koskemaan vain lajiltaan tai laadultaan tie-
tyntyyppistä jätettä. Sen sijaan nykyisessä 
laissa oleva mahdollisuus rajoittaa varastoi-
tavan jätteen määrää poistettaisiin hyväksy-
mismenettelyn piiriin kuuluvaan toimintaan 
nähden tarpeettomana. Päätöksen sisällöstä 
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä valtio-
neuvoston asetuksella. 

Pykälän 3 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen olisi merkit-
tävä hakemuksen ja päätöksen olennaiset tie-
dot jätehuoltorekisteriin. Rekisteri olisi osa 
ympäristönsuojelulain 27 §:ssä säädettyä 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmää, jota yl-
läpitävät Suomen ympäristökeskus ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Pää-
tös hakemuksesta olisi lisäksi toimitettava 
muille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksille, jos toimintaa harjoitettaisiin niiden 
toimialueella. 

97 §. Jätehuoltorekisteriin hyväksymistä 
koskevan päätöksen muuttaminen. Ehdotettu 
säännös perustuisi pääpiirteissään nykyisen 
jätelain 49 §:n 3 momenttiin ja 50 a §:ään. 
Päätöstä voitaisiin muuttaa viranomaisen 
aloitteesta, jos olosuhteet muuttuisivat olen-
naisesti tai hyväksymisen perusteet todettai-
siin olennaisesti erilaisiksi kuin päätöstä teh-
täessä olisi arvioitu. 

98 §. Ote jätehuoltorekisteristä. Ehdotettu 
säännös perustuisi osin nykyisen jäteasetuk-
sen 14 b §:ään. Säännökseen lisättäisiin jät-
teen kuljettajille velvollisuus pitää ote jäte-
huoltorekisteristä mukana jätteen kuljetuksen 
aikana tai muutoin liikenteessä olevassa ajo-
neuvossa ja näyttää ote tarvittaessa valvonta-
viranomaiselle ja poliisille. Vaatimus mah-
dollistaisi toiminnan lainmukaisuuden tarkis-
tamisen esimerkiksi raskaan liikenteen val-
vonnan tai muiden valvontatoimien yhtey-
dessä. 

Pykälän 2 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen olisi lähetet-
tävä ote tarkistamista varten toiminnanhar-
joittajalle kolmen vuoden kuluttua toiminnan 
hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin tai toi-
minnassa tapahtuneiden muutosten rekiste-
röimisestä. Jos toiminnanharjoittaja ei vastai-
si tarkistamispyyntöön, tämä johtaisi ehdote-
tun 99 §:n mukaan hyväksymisen raukeami-
seen. 

99 §. Jätehuoltorekisteriin hyväksymisen 
peruuttaminen ja raukeaminen. Pykälässä 
säädettäisiin päätöksen peruuttamisesta ja 
raukeamisesta. Peruuttamisen taustalla tulisi 
olla toiminnanharjoittajan tahallinen tai tuot-
tamuksellinen virheellinen menettely. Tämä 
olisi voinut tapahtua virheellisiä tietoja an-
tamalla, mikä olisi vaikuttanut olennaisesti 
päätöksen tehneen viranomaisen edellytys-
harkintaan. Myös toistuva piittaamattomuus 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamisesta voisi olla perus-
te päätöksen peruuttamiselle, jos tämä johtai-
si merkittävään toiminnasta aiheutuvaan vaa-
raan tai haittaan terveydelle tai ympäristölle. 
Viime mainitun perusteen käyttäminen edel-
lyttäisi, että elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus on huomauttanut rikkomisesta toi-
minnanharjoittajalle. 
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin menet-
telyistä niissä tilanteissa, joissa toiminnan-
harjoittaja ei vastaa jätehuoltorekisteristä an-
netun otteen tarkistamispyyntöön. Vastaa-
matta jättäminen johtaisi päätöksen rau-
keamiseen, mutta ennen raukeamista viran-
omaisen olisi varattava toiminnanharjoittajal-
le tilaisuus tulla kuulluksi. 

100 §. Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuol-
torekisteriin. Ehdotetun säännöksen perus-
teella jätteen ammattimaisesta keräyksestä 
olisi tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin 
merkitsemistä varten sen kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle, jonka alueella keräys-
toimintaa harjoitetaan. Ammattimaisella ke-
räyksellä tarkoitettaisiin jätteen kokoamista 
esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jake-
lijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritys-
ten järjestämiin jätteen vastaanottopaikkoihin 
jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn. 
Säännös tarkoittaisi käytännössä myös sitä, 
että näihin toimintoihin ei jatkossa tarvita 
ympäristölupaa. Keräyksen ja ammattimai-
suuden käsitteitä on tarkasteltu tarkemmin 
ehdotettujen 6 §:n 1 momentin 10 kohdan ja 
94 §:n perusteluissa. Jätteenkeräysjärjestel-
miä, joita ei pidetä yllä ammattimaisesti, voi-
sivat jätedirektiivin johdantolauseen 
17 mukaan olla esimerkiksi lääkejätteiden 
vastaanotto apteekeissa ja myymälöihin jär-
jestettyjen kulutustuotteiden vastaanottopai-
kat sekä koulujen tai hyväntekeväisyysjärjes-
töjen vapaaehtoiset keräystapahtumat. 

Kuten keräyksen käsitettä määrittelevän 
lainkohdan perusteluissa todetaan, jätteen 
ammattimaiseen keräykseen liittyy usein ly-
hyt- tai väliaikaista varastointia jätteen syn-
typaikalla tai muussa vastaanottopaikassa 
ennen jätteen kuljettamista käsiteltäväksi. 
Tällainen osana keräystä tapahtuva varastoin-
ti ei ammatti- tai laitosmaisena toimintana-
kaan yleensä edellyttäisi ympäristölupaa, 
vaan varastointia tarkasteltaisiin keräystä 
koskevassa ilmoituksessa toiminnan merkit-
semiseksi jätehuoltorekisteriin. Muutoin 
ammatti- tai laitosmainen varastointi edellyt-
tää yleensä ympäristölupaa. Jätteen pitkäai-
kaisessa varastoinnissa voisivat tulla sovel-
lettaviksi myös kaatopaikkoja koskevat eri-
tyissäännökset. 

Ilmoitus olisi tehtävä hyvissä ajoin ennen 
keräyksen aloittamista ja ilmoituksessa vaa-

dittaisiin pykälän 2 momentin perusteella 
olennaiset tiedot keräystoiminnasta. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen merkitsisi 
tiedot keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin 
ja ilmoittaisi merkinnästä toiminnanharjoitta-
jalle. Rekisteriä ylläpitäisi elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus, mutta kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen tulisi voida merki-
tä tiedot rekisteriin sen käytössä olevan liit-
tymän kautta. Kyseessä olisi ilmoitusmenet-
tely, jossa kertyviä tietoja voitaisiin käyttää 
hyväksi keräystoiminnan valvonnassa. Ilmoi-
tusmenettelyssä ei tehtäisi hallintopäätöstä 
eikä valitusoikeutta päätöksen puuttuessa oli-
si. 

101 §. Hakemus tuottajarekisteriin hyväk-
symiseksi. Pykälä pohjautuisi nykyisen jäte-
lain 50 b §:ään sillä muutoksella, että ehdo-
tuksen mukaan tuottajan, tuottajayhteisön ja 
juomapakkausten palautusjärjestelmän yllä-
pitäjän olisi tehtävä ilmoituksen sijasta ha-
kemus tuottajarekisteriin. Nämä hyväksyttäi-
siin tuottajarekisteriin hakemuksen perusteel-
la. 

Hakemuksessa tuottajarekisteriin olisi an-
nettava riittävät tiedot, joiden perusteella Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus voisi varmistua, että hakijalla on edel-
lytykset harjoittaa toimintaa jätelain ja sen 
nojalla annettujen säännösten edellyttämällä 
tavalla. Hakemuksessa olisi yksilöitävä haki-
ja riittävän tarkasti ja selostettava tämän har-
joittama toiminta mukaan lukien ne tuotteet, 
joita hakemus koskee. Lisäksi hakemuksessa 
olisi oltava riittävät tiedot käytöstä poistettu-
jen tuotteiden vastaanotosta ja siitä tiedotta-
misesta sekä uudelleenkäytöstä, hyödyntämi-
sestä ja muusta jätehuollosta, joiden perustel-
la voidaan arvioida järjestelyjen asianmukai-
suus. Vastaanoton riittävyys tulisi hakemuk-
sessa osoittaa esittämällä suunnitelma kerä-
yksen järjestämisestä. Vastaanottopaikkojen 
verkoston ei hakemuksen jättövaiheessa edel-
lytettäisi olevan valmiina. 

Kotitalouksissa käytettävien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuottajan olisi esitet-
tävä selvitys 61 §:n mukaisesta vakuudesta. 
Tuottajayhteisön ja jäseniä ottavan juoma-
pakkausten palautusjärjestelmän hakemuk-
sessa olisi esitettävä tarvittavat tiedot sopi-
muksista, säännöistä ja muista asiakirjoista, 
joiden perusteella voidaan arvioida, täyttääkö 
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toiminta laissa ja asetuksissa säädetyt vaati-
mukset. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
myös täsmentää hakemuksen sisältöä, eli mi-
tä asiakirjoja ja tietoja Pirkanmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tulee 
toimittaa. 

102 §. Tuottajarekisteriin hyväksymisen 
edellytykset. Pykälässä säädettäisiin tuottaja-
rekisteriin hyväksymisen edellytyksistä. Ne 
vastaisivat pääosin nykyisen lain edellytyksiä 
jossain määrin täsmennettyinä. 

Pykälän 1 momentissa säädetyt edellytyk-
set koskisivat sekä tuottajaa että tuottajayh-
teisöä ja juomapakkausten palautusjärjestel-
män ylläpitäjää. Näiden olisi käytöstä pois-
tettujen tuotteiden ja juomapakkausten vas-
taanotossa ja jätehuollossa sekä muutoinkin 
toiminnassaan täytettävä lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten vaatimukset sekä otet-
tava huomioon uudelleenkäyttöä ja sen val-
mistelua, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä 
koskevat tavoitteet. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lisä-
edellytyksistä tuottajayhteisön ja juomapak-
kausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hy-
väksymiselle. Tuottajayhteisö tulisi olla pe-
rustettu ja toimia 62 ja 63 §:n mukaisesti ja 
juomapakkausten palautusjärjestelmältä 68 ja 
69 §:n mukaisesti. Näiden olisi myös esitet-
tävä lain 64 §:ssä säädetty selvitys vakavarai-
suudestaan ja toimintasuunnitelma uudel-
leenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä 
tuottajarekisteriin hyväksymisen edellytyk-
senä. 

Pykälän 3 momentin mukaan kotitalouksis-
sa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaittei-
den tuottajan hyväksymisen edellytyksenä 
olisi myös 61 §:n mukaisen vakuuden aset-
taminen.  

Jos tuottaja tai tuottajayhteisö ei täyttäisi 
edellytyksiä, hyväksyntää ei voitaisi myön-
tää. Tällöin se voisi saada hyväksynnän tuot-
tajarekisteriin saattamalla toimintansa sään-
nösten mukaiseksi. Tuottaja voisi hoitaa tuot-
tajavastuuseen kuuluvat velvoitteensa myös 
63 §:n mukaisesti siirtämällä tuottajavastuun 
tuottajayhteisölle tai juomapakkausten palau-
tusjärjestelmän ylläpitäjälle. Tällöin tuotta-
jayhteisön tai juomapakkausten palautusjär-
jestelmän ylläpitäjän olisi ilmoitettava tuotta-
ja tuottajarekisteriin 105 §:n mukaisesti. 

103 §. Päätös tuottajarekisteriin hyväksy-
misestä. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen olisi tehtävä ilman ai-
heetonta viivytystä päätös tuottajarekisteriin 
hyväksymistä koskevasta hakemuksesta. 
Tuottajayhteisön ja juomapakkausten palau-
tusjärjestelmän ylläpitäjän hyväksyntä olisi 
viranomaisen harkinnan mukaan asian laadun 
perusteella joko määräaikainen tai toistaisek-
si voimassa oleva. Määräaikaisella hyväk-
synnällä voitaisiin varmistaa esimerkiksi 
tuottajayhteisöä tai juomapakkausten palau-
tusjärjestelmän ylläpitäjää ensimmäistä ker-
taa hyväksyttäessä, että toimintaa arvioitai-
siin uudelleen tietyn väliajan jälkeen ja hy-
väksymisen edellytysten olisi täytyttävä 
myös päätöksen antamisen jälkeen. Esimer-
kiksi vakiintuneissa tilanteissa, jolloin hy-
väksynnälle haetaan jatkoa ja toiminta on ol-
lut vaatimusten mukaista, voitaisiin käyttää 
myös toistaiseksi voimassa olevaa hyväksyn-
tää. Yksittäinen tuottaja hyväksyttäisiin tuot-
tajarekisteriin kuitenkin toistaiseksi. Hyväk-
symispäätös olisi hallintopäätös, josta olisi 
valitusoikeus. 

Päätöksessä voitaisiin antaa tarpeellisia 
määräyksiä hyväksymisen edellytysten täyt-
tämiseksi ja jätelain ja sen nojalla annettujen 
säännösten täyttämiseksi sekä toiminnan val-
vomiseksi. Määräyksillä ei olisi tarkoitus ai-
heettomasti rajoittaa kilpailua tai puuttua 
elinkeinonharjoittajan toimintaan enempää 
kuin on tarpeen tuottajavastuuvelvoitteiden 
täyttämisen varmistamiseksi. Määräyksillä 
olisi tarkoitus täsmentää esimerkiksi, miten 
tai millä edellytyksillä hakija täyttää jätelain 
6 luvussa säädetyt tuottajavastuuvelvoitteen-
sa ja miten sen tulee tämä Pirkanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
osoittaa. Jos määräyksiä ei täytettäisi eikä 
toiminta kaikilta osin vastaisi lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten vaatimuksia, voi-
si Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus peruuttaa tuottajayhteisön tai 
juomapakkausten palautusjärjestelmän yllä-
pitäjän hyväksymispäätöksen. Uusien juo-
mapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitä-
jille voitaisiin tarpeen mukaan asettaa kiris-
tyviä tavoitteita palautusjärjestelmän toimi-
vuudelle, kunnes valtioneuvoston asetuksessa 
säädetyt määrälliset tavoitteet koskevat niitä. 
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Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen olisi merkittävä hakemuksen 
sekä päätöksen olennaiset tiedot ylläpitä-
määnsä tuottajarekisteriin. Valtioneuvoston 
asetuksella voitaisiin antaa tarkempia sään-
nöksiä päätöksen sisällöstä. 

104 §. Ote tuottajarekisteristä. Ehdotuksen 
mukaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen olisi annettava ote tuot-
tajarekisteristä juomapakkausten palautusjär-
jestelmän ylläpitäjälle, jonka tehtävänä olisi 
toimittaa se jäsenilleen. Palautusjärjestel-
mään saattaa kuulua satoja jäseniä, joiden 
yhteystietoja valvontaviranomaisella ei ole. 
Jäsenen olisi tarvittaessa toimitettava ote 
edelleen eräiden juomapakkausten valmiste-
verosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulle ve-
rovelvolliselle. Säännöksellä vahvistettaisiin 
nykyisin noudatettu hallintokäytäntö, jonka 
taustalla on eräiden juomapakkausten palau-
tusjärjestelmistä annettu valtioneuvoston ase-
tus.  

105 §. Tuottajan tai jäsenen ilmoittaminen 
tuottajarekisteriin. Tuottajayhteisöön kuulu-
van tuottajan tai juomapakkausten palautus-
järjestelmään kuuluvan tuottajan tai verovel-
vollisen ei tarvitsisi erikseen tehdä hakemus-
ta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle, vaan näiden ilmoittamisesta 
tuottajarekisteriin vastaisi kyseinen tuotta-
jayhteisö tai juomapakkausten palautusjärjes-
telmän ylläpitäjä. Rekisteröintimenettely kir-
jaamisluonteisena olisi kevyempi kuin varsi-
nainen hyväksymismenettely eikä asiassa 
tehtäisi hallintopäätöstä. Vähimmäistietoja 
olisivat tiedot yrityksestä ja siitä, mille tuot-
tajayhteisölle tuottaja on velvollisuutensa 
siirtänyt tai mihin juomapakkausten palautus-
järjestelmään jäsen kuuluu sekä minkä tuot-
teiden osalta. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen tulisi merkitä tiedot tuottaja-
rekisteriin sekä ilmoitettava merkinnästä il-
moituksen tekijälle. Valtioneuvoston päätök-
sellä voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä 
ilmoituksen sisällöstä. 

106 §. Tuottajarekisteriin hyväksymistä 
koskevan päätöksen muuttaminen. Pykälässä 
täsmennettäisiin nykyisen jätelain menettely-
jä tilanteissa, joissa toiminnan muutosten 
vuoksi on tarpeen muuttaa tuottajarekisteriin 
hyväksymistä koskevaa päätöstä. Ilmoitus 

muutoksesta olisi tehtävä, jos toiminnassa ta-
pahtuva muutos on olennainen taikka jos 
tuottajayhteisön tai juomapakkausten palau-
tusjärjestelmän jäsenet vaihtuvat. Valtioneu-
voston päätöksellä voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä ilmoittamisen ajankohdasta. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen olisi merkittävä muuttuneet 
tiedot tuottajarekisteriin ja tarvittaessa muu-
tettava tuottajarekisteriin hyväksymistä kos-
kevaa päätöstä tai tehtävä kokonaan uusi pää-
tös. 

Päätöstä voitaisiin muuttaa myös Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen aloitteesta siinä tapauksessa, että olo-
suhteet ovat olennaisesti muuttuneet tai jos 
päätöksen perusteiden myöhemmin todettai-
siin olleen olennaisesti erilaiset kuin päätöstä 
annettaessa on edellytetty. 

107 §. Tuottajarekisteriin hyväksymisen 
peruuttaminen ja raukeaminen. Tuottajare-
kisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen 
peruuttaminen olisi mahdollista, jos tuottaja, 
tuottajayhteisö tai juomapakkausten palau-
tusjärjestelmän ylläpitäjä ei olisi järjestänyt 
tuottajavastuuseen perustuvaa vastaanottoa, 
uudelleenkäyttöä, hyödyntämistä ja muuta jä-
tehuoltoa kohtuullisen ajan kuluessa tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten edellyttämällä tavalla tai jos jo-
kin muu hyväksynnän olennaisista edellytyk-
sistä ei muutoin enää täyttyisi. Päätöksen kä-
sittelyssä noudatettaisiin hallintolain mukai-
sia kuulemista koskevia ja muita menettelyjä. 

Jos tuottajayhteisö ei siirtymäsäännöksessä 
tarkoitetun siirtymäajan jälkeen täyttäisi 
62 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, raukeaisi 
hyväksyntä ilman erillistä päätöstä ja tuotta-
jayhteisö poistettaisiin tuottajarekisteristä. 
Tuottajayhteisölle siirretyt velvoitteet siirtyi-
sivät tällöin takaisin tuottajille. 

Jos tuottaja, tuottajayhteisö tai juomapak-
kausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän toi-
minta loppuisi esimerkiksi konkurssimenette-
lyn päätteeksi tai muulla tavalla, raukeaisi 
hyväksyntä ilman erillistä päätöstä ja tuotta-
ja, tuottajayhteisö tai juomapakkausten pa-
lautusjärjestelmä poistettaisiin tuottajarekis-
teristä. 
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12 luku. Jätteen kansainväliset siirrot 

108 §. Jätteen kansainvälinen siirto ja sen 
hyväksyminen. Pykälässä viitattaisiin jätteen-
siirtoasetukseen, jolla tarkoitettaisiin lain 
6 §:n 1 momentin 19 kohdan mukaisesti jät-
teiden siirrosta annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1013/2006. Jätteensiirtoasetuksella säädetään 
yksityiskohtaisesti Euroopan unionin jäsen-
maissa jätteen siirtoon sovellettavista menet-
telyistä ja valvontajärjestelmistä sekä jätteen 
siirron hyväksymisperusteista. Jätelakiin si-
sällytettäisiin jätteensiirtoasetusta täydentä-
viä säännöksiä jätteiden kansainvälisistä siir-
roista siltä osin kuin tätä jätteensiirtoasetuk-
sessa edellytetään tai tämä sallitaan. Suomes-
ta tai Suomeen siirrettävään jätteeseen sovel-
lettaisiin myös ehdotetun jätelain jätteitä 
koskevia yleisiä velvoitteita ja periaatteita 
sekä kirjanpitoa, hallintopakkoa, muutoksen-
hakua, täytäntöönpanoa ja rangaistuksia kos-
kevia säännöksiä. Säännös vastaisi asiasisäl-
löltään voimassa olevan jätelain 45 §:ää. 

109 §. Jätteen siirto käsiteltäväksi toiseen 
maahan. Pykälässä säädettäisiin toiseen 
maahan tapahtuvan jätteen siirron hyväksy-
misen lisäedellytyksistä silloin, kun kysy-
myksessä on jätteen siirto loppukäsiteltäväksi 
taikka sellaisen sekalaisen yhdyskuntajätteen 
siirto hyödynnettäväksi, joka 32 §:n nojalla 
kuuluu kunnan vastuulle. Jätteensiirtoasetuk-
sen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukai-
sesti jäsenmaa voi kieltää loppukäsiteltäväksi 
tarkoitetun jätteen siirron kokonaan tai osit-
tain tai vastustaa niitä järjestelmällisesti jäte-
direktiivin mukaisen läheisyys-, hyödyntämi-
sen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaattei-
den soveltamiseksi unionissa ja kansallisesti. 
Säännökset täydentäisivät jätteensiirtoasetuk-
sen 11 artiklassa säädettyjä syitä, joiden pe-
rusteella jäsenmaan toimivaltainen viran-
omainen voi vastustaa jätteen siirtoa. 

Pykälässä säädetyt loppukäsiteltävien jät-
teiden siirtoa koskevat hyväksymisperusteet 
vastaisivat pääosin voimassa olevan jätelain 
46 §:n säännöksiä. Voimassa olevasta laista 
poiketen säännöksiä sovellettaisiin myös 
32 §:n mukaisesti kunnan järjestämisvastuul-
le kuuluvan sekalaisen yhdyskuntajätteen 
siirtoon toiseen maahan hyödynnettäväksi. 
Säännös perustuisi jätteensiirtoasetuksen 

3 artiklan 5 kohtaan, jonka mukaan loppukä-
siteltäväksi tarkoitettua jätettä koskevia ase-
tuksen säännöksiä sovelletaan myös kotitalo-
uksista kerättyyn sekalaiseen yhdyskuntajät-
teeseen siinäkin tapauksessa, että tällaisen 
jätteen keruun piiriin kuuluu myös muilta 
tuottajilta kuin kotitalouksilta peräisin oleva 
mainitunlainen jäte ja kun jäte siirretään 
hyödynnettäväksi. 

Pykälän 1—4 kohdat ovat asiasisällöltään 
yhdenmukaiset voimassa olevan jätelain 
46 §:n 1—4 kohtien kanssa. Omavaraisuus-
periaatteen mukaisesti pykälässä tarkoitetut 
jätteet olisi lähtökohtaisesti käsiteltävä Suo-
messa. Jätteen siirto toiseen maahan voitai-
siin pykälän 1 kohdan mukaan hyväksyä, jos 
Suomessa ei ole teknisiä tai taloudellisia 
edellytyksiä taikka tarvittavia laitoksia jät-
teen käsittelemiseksi hyväksyttävällä tavalla. 
Pykälän 2 kohdan mukaan siirto voitaisiin 
hyväksyä myös, jos jäte käsitellään ympäris-
tönsuojelun kannalta olennaisesti paremmin 
kuin Suomessa. Pykälän 3 kohdan mukaan 
muuhun maahan tapahtuvan jätteen siirron 
edellytyksenä olisi vaihtoehtoisesti, että jäte 
käsitellään tavalla, joka olisi hyväksyttävä 
Suomessa ja kokonaiskustannuksiltaan olen-
naisesti edullisempi kuin käsittely Suomessa. 
Kokonaiskustannusten arvioinnissa tulisi kä-
sittelyhinnan lisäksi ottaa huomioon esimer-
kiksi kuljetuskustannukset ja jätteensiirtoase-
tuksen mukaisista valvontamenettelyistä ai-
heutuvista kustannuksista eri maiden toimi-
valtaisten viranomaisten perimät maksut. Py-
kälän 4 kohdan mukaan siirto hyväksyttäisiin 
myös uuden käsittelymenetelmän kokeilemi-
seksi tai muuta koetoimintaa varten. 

Pykälän 5 kohdan mukaan muuta kuin vaa-
rallista jätettä saisi myös siirtää loppukäsitel-
täväksi tai pykälässä tarkoitettua sekalaista 
yhdyskuntajätettä hyödynnettäväksi, jos siir-
to perustuisi jätehuollon alueelliseen yhteis-
työhön Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja 
Norjan kuntien kesken. Säännöksen tarkoi-
tuksena olisi mahdollistaa mainittujen jättei-
den jätehuollossa kuntien välinen alueellinen 
yhteistyö myös Ruotsissa ja Norjassa sijait-
sevien kuntien kanssa. Voimassa olevassa 
laissa vastaavantyyppinen säännös koskee 
vain jätteen siirtoja Suomeen, mutta ei siirto-
ja Suomesta Ruotsiin tai Norjaan. Ehdotettu 
säännös selkiyttäisi sääntelyä ja varmistaisi 
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tasapuoliset edellytykset jätehuollon yhteis-
työlle sekä viennissä että tuonnissa. Naapu-
rimaiden kuntien välinen alueellinen yhteis-
työ yhdyskuntajätehuollon järjestämisessä on 
pitkien etäisyyksien ja suhteellisen harvan 
väestötiheyden vuoksi perusteltua. 

110 §. Jätteen siirto käsiteltäväksi Suo-
meen. Pykälän 1 momentissa ehdotetut jät-
teen siirron hyväksymisen edellytykset kos-
kisivat sekä loppukäsiteltävien jätteiden siir-
toja että eräin edellytyksin myös tiettyjen 
hyödynnettävien jätteiden siirtoja Suomeen. 
Säännöksen mukaan jätteen saisi siirtää 
Suomeen käsiteltäväksi vain, jos Suomessa 
syntyvän jätteen loppukäsittely tai kunnan 
vastuulle kuuluvan sekalaisen yhdyskuntajät-
teen hyödyntäminen ei Suomessa tämän 
vuoksi esty tai viivästy. Säännös vastaisi 
loppukäsiteltävien jätteiden osalta voimassa 
olevan jätelain 47 §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaista säännöstä. Sillä myös toteutettaisiin 
jätedirektiivin 16 artiklan 1 kohdassa säädet-
ty unionin jäsenvaltion oikeus rajoittaa jät-
teen siirtoja maahan käsiteltäväksi hyödyn-
tämislaitoksiksi katsottavissa jätteenpolttolai-
toksissa, jos on osoitettu, että tällaisten siirto-
jen seurauksena kunnan vastuulle kuuluvaa 
sekalaista yhdyskuntajätettä olisi loppukäsi-
teltävä tai sitä olisi käsiteltävä tavalla, joka ei 
ole yhdenmukainen jäsenvaltion jätesuunni-
telmien kanssa. Säännöksen tarkoituksena 
olisi toteuttaa 19 §:n 1 momentissa säädettyä 
omavaraisuusperiaatetta ja suojata direktiivin 
sallimalla tavalla kuntien järjestämää sekalai-
sen yhdyskuntajätteen käsittelyä. Säännöksen 
nojalla voitaisiin esimerkiksi kieltää jätteen 
siirtäminen toisesta maasta kunnan vastuulle 
kuuluvaa sekalaista yhdyskuntajätettä ener-
giana hyödyntävään laitokseen, jos siirron 
vuoksi kunnan vastuulle kuuluvaa sekalaista 
yhdyskuntajätettä jouduttaisiin soveltuvan 
käsittelykapasiteetin puuttuessa sijoittamaan 
kaatopaikalle. Kielto voisi tällöin kohdistua 
myös muuhun kuin sekalaiseen yhdyskunta-
jätteeseen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin jätteen 
siirron hyväksymisen lisäedellytyksistä sil-
loin, kun kysymyksessä on jätteen siirto lop-
pukäsiteltäväksi Suomeen. Säännökset täy-
dentäisivät 109 §:n tapaan jätteensiirtoase-
tuksen 11 artiklassa säädettyjä syitä jätteen 
siirtoja koskeviin vastalauseisiin ja olisivat 

asetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisia kansallisia toimia. Loppukäsiteltä-
vien jätteiden osalta pykälä vastaisi pääosin 
nykyisen jätelain 47 §:n 2 ja 3 momentin 
säännöksiä. Säännöksen mukaan loppukäsi-
teltäväksi tarkoitetun jätteen siirron hyväk-
symisen edellytyksenä olisi 1 momentissa 
säädetyn lisäksi, että vaarallinen jäte polte-
taan siihen erikoistuneessa laitoksessa, jäte 
käsitellään biologisesti tai fysikaalis-
kemiallisesti taikka jätteen sijoittaminen 
maahan, maan päälle tai erityisesti suunnitel-
lulle kaatopaikalle tai muun kuin vaarallisen 
jätteen polttaminen perustuisi jätehuollon 
alueelliseen yhteistyöhön Suomen ja Ruotsin 
ja Suomen ja Norjan kuntien kesken. Muihin 
kuin momentissa mainittuihin jätteen loppu-
käsittelytoimintoihin, kuten maaperäkäsitte-
lyyn, syväinjektointiin, allastukseen, vesis-
töön tai mereen päästämiseen, merellä polt-
tamiseen tai pysyvään varastointiin, jätettä ei 
saisi Suomeen siirtää. 

111 §. Jätteen kansainvälisen siirron kiel-
täminen laittoman siirron tai maksun laimin-
lyönnin johdosta. Pykälän 1 kohta korvaisi 
voimassa olevan jätelain 48 §:n. Säännös pe-
rustuisi jätteensiirtoasetuksen 11 artiklan 
1 kohdan d alakohtaan ja 12 artiklan 1 koh-
dan d alakohtaan, jotka on toimeenpantava 
kansallisella lainsäädännöllä. Säännöksen 
mukaan Suomen ympäristökeskus voisi kiel-
tää jätteen siirron, jos ilmoituksen tekijä tai 
jätteen vastaanottaja olisi tuomiolla tai pää-
töksellä todettu syyllistyneen jätteen laitto-
maan siirtoon. Kiellon edellytyksenä ei enää 
kuitenkaan olisi se, että teko olisi ollut tahal-
linen tai tehty törkeästä huolimattomuudesta. 
Jätteensiirtoasetus ei edellytä teon tahalli-
suutta tai törkeää huolimattomuutta. Kielto 
voisi perustua oikeuden tuomion lisäksi 
myös viranomaisen päätökseen, kuten Suo-
men ympäristökeskuksen tai muun jätesiirto-
jen toimivaltaisen viranomaisen päätökseen. 
Tämän kieltoperusteen käyttäminen edellyt-
täisi kuitenkin, että teko tai laiminlyönti olisi 
olennainen ja kielto olisi tarkoituksenmukai-
nen suhteessa aiottuun jätteen siirtoon. Sään-
nöksen soveltaminen rajattaisiin tilanteisiin, 
joissa on todettu jätteen laiton siirto. Jätteen 
siirtoa ei voisi säännöksen nojalla kieltää, 
toisin kuin voimassa olevan lain mukaan, jos 
ilmoituksen tekijä tai vastaanottaja on syyl-
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listynyt muuhun ympäristönsuojelullisista 
syistä laittomaan toimintaan. 

Pykälän 2 kohdan mukaan Suomen ympä-
ristökeskus voisi kieltää jätteen siirron, jos 
ilmoituksen tekijä on jättänyt maksamatta ai-
kaisempaan jätteen siirtoon liittyneen 144 §:n 
nojalla perittävän, Suomen ympäristökeskuk-
sen määräämän ilmoituksen käsittelymaksun. 
Ehdotettu säännös parantaisi Suomen ympä-
ristökeskuksen mahdollisuuksia puuttua eräi-
den ulkomaisten jätteentuojien järjestelmälli-
seen maksujen laiminlyöntiin. Maksuja ei 
käytännössä ole tarkoituksenmukaista laittaa 
perintään, koska ulkomailta tapahtuvasta pe-
rinnästä aiheutuvat kokonaiskustannukset 
usein ylittävät selvästi yksittäistä hyväksyn-
tää koskevan maksun arvon (alle 1000 eu-
roa). 

112 §. Jätteensiirtoasetuksen vientikiellon 
soveltaminen eräissä tilanteissa. Pykälän 
1 momentti vastaisi asiasisällöltään nykyisen 
jätelain 48 b §:ää. Jätteensiirtoasetuksen 
36 artiklan mukaan hyödynnettäviksi tarkoi-
tettujen vaarallisten ja eräiden muiden jättei-
den vienti Euroopan unionin jäsenmaasta on 
kielletty maihin, joihin ei sovelleta hyödyn-
nettävien jätteiden maan rajan ylittävistä siir-
tojen valvonnasta tehdyn OECD:n päätöksen 
C(92)39/lopullinen muuttamisesta tehtyä 
OECD:n neuvoston päätöstä 
C(2001)107/lopullinen. Pykälässä säädettäi-
siin jätteensiirtoasetuksen mukaisesti poik-
keuksista vientikieltoon. 

Pykälän 1 momentin 1 kohta perustuisi jät-
teensiirtoasetuksen 36 artiklan 3 kohtaan. 
Sen mukaan jäsenvaltiot voivat poikkeusta-
pauksisissa antaa säännöksiä, joiden nojalla 
voidaan määrittää, että vientikielto ei koske 
tiettyä asetuksen liitteessä vaaralliseksi jät-
teeksi luokiteltua jätettä, jos sillä ei ole jäte-
direktiivin liitteessä III säädettyä vaaraomi-
naisuutta. Jätedirektiivin liitteessä III tarkoi-
tetut vaaraominaisuudet vastaavat ehdotetun 
6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyyn vaa-
rallisen jätteen määritelmään sisältyvää vaa-
raominaisuuden käsitettä. Säännöksen perus-
teella ei voitaisi vapauttaa vientikiellon pii-
ristä esimerkiksi jätteensiirtoasetuksen liit-
teen V osassa 3 tarkoitettua kotitalouksista 
kerättyä jätettä, jonka sisällyttäminen vienti-
kiellon piiriin perustuu muihin syihin kuin 
sen vaaraominaisuuksiin. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädettäi-
siin jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 4 koh-
dan mukaisesti, että jäte voitaisiin poikkeus-
tapauksissa luokitella vaaralliseksi jätteeksi 
ja siten vientikiellon piiriin kuuluvaksi, jos 
jätteellä on jokin ehdotetun lain 6 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettu vaaraominaisuus, vaikka jä-
tettä ei ole lueteltu vaarallisena jätteenä jät-
teensiirtoasetuksen liitteessä V tai se on lue-
teltu liitteen V osan 1 luettelossa B (Baselin 
sopimuksen luettelo jätteistä, jotka eivät pää-
sääntöisesti ole vaarallisia). 

Yhtenäisten tulkintojen varmistamiseksi 
Suomen ympäristökeskuksen olisi mahdolli-
suuksien mukaan toimittava päätöksen val-
mistelussa yhteistyössä muiden jätteen siir-
toon osallistuvien maiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten sekä Suomen asianomaisten lu-
pa- ja valvontaviranomaisten kanssa. Tämän 
vuoksi pykälän 2 momentissa säädettäisiin, 
että ennen päätöksen tekemistä Suomen ym-
päristökeskuksen olisi ilmoitettava asiasta 
vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomai-
selle. Muutoin asian käsittelyssä ja päätöksen 
tiedoksiannossa tulisi noudattaa, mitä hallin-
tolaissa säädetään. Päätöksen jäljennös olisi 
säännöksen mukaan lähetettävä tiedoksi 
muille asianomaisille lupa- ja valvontaviran-
omaisille. Suomen ympäristökeskuksen olisi 
ilmoitettava kunkin kalenterivuoden loppuun 
mennessä pykälän nojalla tekemistään pää-
töksistä ympäristöministeriölle ja Euroopan 
komissiolle. 

Edellä tarkoitettuja Suomen asianomaisia 
lupa- ja valvontaviranomaisia olisivat tilan-
teen mukaan aluehallintovirasto, elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus tai kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen, jonka toimi-
alueella kyseisen jätteen haltija toimii. Lain 
7 §:ssä säädettäisiin vastaavasti aluehallinto-
viraston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen toimivallasta tehdä tietyin edel-
lytyksin päätöksiä vaarallisen jätteen luoki-
tuksesta poikkeamiseksi. Molemmissa tapa-
uksissa poikkeamispäätökset perustuisivat 
jätteen vaaraominaisuuksien arviointiin. Yh-
teistyö Suomen ympäristökeskuksen ja 
7 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten välillä on 
välttämätöntä jätteen luokituskäytäntöjen yh-
denmukaisuuden varmistamiseksi. 

113 §. Jätteensiirtoasetuksen 18 artiklan 
mukaisen jätteen kansainvälinen siirto. 
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Säännös olisi yhdenmukainen nykyisen jäte-
lain 48 c §:n kanssa. Jätteensiirtoasetuksen 
18 artikla koskee käytännössä hyödynnettä-
viksi siirrettäviä muita kuin vaarallisia jättei-
tä ja niiden seoksia (jätteensiirtoasetuksen 
liitteet III , IIIA ja IIIB). Tällaisten jätteiden 
kansainvälisissä siirroissa ei vaadita kirjallis-
ta ilmoitus- ja hyväksymismenettelyä, vaan 
jätteiden mukana on pidettävä siirtoasiakirja 
ja siirron järjestävän henkilön ja vastaanotta-
jan välillä tulee olla sopimus jätteen hyödyn-
tämisestä. Jätteensiirtoasetuksen 18 artikla 
oikeuttaa jäsenvaltiot kansallisessa lainsää-
dännössä säätämään tietojen toimittamisesta 
tarkastuksia, täytäntöönpanoa, suunnittelua ja 
tilastointia varten. Säännöksen perusteella 
Suomen ympäristökeskus voisi pyytää jätteen 
kansainvälisestä siirrosta vastaavalta tai jät-
teen kuljettajalta jätteensiirtoasetuksen liit-
teen VII mukaisia tietoja tarkastuksia ja täy-
täntöönpanoa varten. Yleisen valvontaviran-
omaisen tulisi saadessaan tietoonsa jätteen-
siirtoasetuksen 18 artiklan mukaisen jätesiir-
ron varmistua siirron lainmukaisuudesta ja 
ilmoittaa Suomen ympäristökeskukselle 
mahdollisesta rikkomuksesta. 

114 §. Jätteen hyödyntämislaitoksen en-
nakkohyväksyntä. Ehdotetulla pykälällä otet-
taisiin Suomessa käyttöön jätteensiirtoase-
tuksen 14 artiklassa tarkoitettu hyödyntämis-
laitosten ennakkohyväksyntämenettely. Me-
nettely perustuu OECD:n neuvoston päätök-
seen C(2001)107/lopullinen. Kun jätettä tuo-
daan toisesta Euroopan talousalueeseen kuu-
luvasta tai OECD:n jäsenvaltiosta hyödyn-
nettäväksi ennakkohyväksyttyyn laitokseen, 
on jätteen siirrosta tehdyn ilmoituksen viran-
omaiskäsittelylle säädetty määräaika lyhy-
empi kuin tavanomaisessa ilmoitusmenette-
lyssä. Suomen ympäristökeskuksen hyväk-
syntä jätteen siirtoon voitaisiin lisäksi antaa 
kolmeksi vuodeksi tavanomaisen yhden vuo-
den sijasta. Menettelyn tavoitteena on näissä 
tapauksissa helpottaa jätteen siirrossa tavan-
omaisesti noudatettavia valvontamenettelyjä 
ja siten edistää jätteiden hyödyntämistä. 

Pykälän 1 momentissa annettaisiin Suomen 
ympäristökeskukselle oikeus myöntää jät-
teensiirtoasetuksen 14 artiklan mukainen en-
nakkohyväksyntä toiminnanharjoittajan ha-
kemuksesta. Ennakkohyväksyntää ei voitaisi 
myöntää jätteen siirtoon jätedirektiivin liit-

teen II mukaisiin väliaikaisiin hyödyntämis-
toimiin R12 ja R13, koska jätteensiirtoase-
tuksen 15 artiklassa on annettu niitä koske-
vista siirroista erilliset säännökset. Ennakko-
hyväksyntää ei saisi myöskään myöntää jät-
teiden siirtoon hyödyntämismenetelmien tes-
taamista tai muuta koetoimintaa varten, kos-
ka kyseessä ei ole vakiintunut laitosmainen 
toiminta. Jätteen siirtoa koskevan ilmoituk-
sen käsittelyssä joudutaan tällöin käyttämään 
tapauskohtaista harkintaa eikä ennakkohy-
väksyntään perustuva valvonta siten soveltui-
si tällaisiin tapauksiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin edelly-
tyksistä, joilla Suomen ympäristökeskus voi-
si myöntää ennakkohyväksynnän hyödyntä-
mislaitoksen toiminnanharjoittajalle. Ennak-
kohyväksynnällä varmistettaisiin, että laitos 
täyttää riittävät ympäristönsuojelu- ja muut 
vaatimukset, jolloin tällaisia siirtoja koskevat 
ilmoitukset voidaan käsitellä muita ilmoituk-
sia nopeammin. Jätteensiirtoasetuksessa ei 
ole säädetty edellytyksistä, joilla ennakkohy-
väksyntä voidaan antaa, vaan asia on jätetty 
jäsenmaan toimivaltaisen viranomaisen rat-
kaistavaksi. 

Ennakkohyväksyntä voitaisiin myöntää 
vain tietyn yksilöidyn jätelajin tuontiin hyö-
dynnettäväksi tietyllä menetelmällä tietyssä 
laitoksessa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan 
mukaan laitoksella tulisi olla ympäristölupa 
toimintaansa. Jätteensiirtoasetuksen 12 artik-
lan mukaan toimivaltaiset viranomaiset voi-
vat vastustaa jätteiden siirtoa hyödyntämis-
laitoksiin, joilla ei ole tarvittavaa toimilupaa. 
Laitoksen toiminnan arviointi kuuluisi ensisi-
jaisesti laitosta valvovalle viranomaiselle, jo-
ka on jätesiirroissa yleensä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus. Pykälän 2 mo-
mentin 2 kohdan mukaan ennakkohyväksyn-
nän edellytyksenä olisi, että toiminnanhar-
joittajan käytettävissä on riittävä asiantunte-
mus jätteen kansainvälisistä siirroista. Hänen 
tulee pystyä osoittamaan olevansa riittävän 
hyvin perillä jätteensiirtoasetuksen velvoit-
teista. 

Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan en-
nakkohyväksytyltä laitokselta edellytettäisiin 
voimassa olevaa organisaatioiden vapaaeh-
toisesta osallistumisesta yhteisön ympäristö-
asioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään 
(EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 
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761/2001 ja komission päätösten 
2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaista tai 
muuta vastaavaa ympäristöasioiden hallinta-
järjestelmä, kuten ISO 14000 –järjestelmän 
mukaista sertifiointia. OECD:n suositus ym-
päristönsuojelullisesti hyväksyttävästä jäte-
huollosta (C(2004)100) asettaa yhdeksi pe-
rusvaatimukseksi, että laitoksella on voimas-
saoleva ympäristöasioiden hallintajärjestel-
mä. 

Pykälän 2 momentin 4 kohdan mukaan en-
nakkohyväksyntä voitaisiin myöntää vain 
sellaiselle laitokselle, jonka toiminnasta vas-
taava on aiemmin toteuttamissaan jätteen 
siirroissa huolehtinut jätteensiirtoasetuksen 
mukaisista velvollisuuksistaan, kuten vas-
taanotto- ja hyödyntämistodistusten antami-
sesta. Jätteensiirtoasetuksen velvoitteiden 
toistuva noudattamatta jättäminen on asetuk-
sen 12 artiklan mukaan peruste jätteen siirron 
kieltämiselle. Lisäksi toiminnanharjoittajan 
on pitänyt toiminnassaan huolehtia ympäris-
tönsuojelulain mukaisista velvoitteistaan, ku-
ten ympäristöluvassa asetettujen ehtojen 
noudattamisesta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Suo-
men ympäristökeskuksen päätöksen sisällös-
tä. Pykälä perustuisi jätteensiirtoasetuksen 
14 artiklassa säädettyihin ennakkohyväksyn-
nän sisältövaatimuksiin. Päätöksessä olisi 
yksilöitävä laitos, hyödyntämismenetelmä ja 
jätelajit, joita ennakkohyväksyntä koskee. 
Ennakkohyväksyntä olisi aina määräaikainen 
ja voitaisiin myöntää enintään kymmeneksi 
vuodeksi. Suomen ympäristökeskuksen olisi 
ilmoitettava tiedot ennakkohyväksytyistä lai-
toksista komissiolle ja OECD:n sihteeristölle. 
Päätökseen voitaisiin hakea muutosta 137 §:n 
mukaisesti. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin toi-
minnanharjoittajan velvollisuudesta antaa 
hakemuksessa riittävät tiedot asian käsittelyä 
varten. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin 
antaa tarkempia säännöksiä ennakkohyväk-
syntää koskevan hakemuksen ja päätöksen 
sisällöstä.  

115 §. Jätteen kansainvälisen siirron hy-
väksymistä tai ennakkohyväksyntää koskevan 
päätöksen muuttaminen ja peruuttaminen. 
Pykälä vastaisi sisällöltään voimassaolevan 

jätelain 50 a §:ää. Säännöksen mukaan jät-
teen siirron hyväksymistä tai hyödyntämislai-
toksen ennakkohyväksyntää koskevaa pää-
töstä voitaisiin muuttaa, jos olosuhteet ovat 
olennaisesti muuttuneet tai päätöksen perus-
teiden myöhemmin todetaan olleen olennai-
sesti erilaiset kuin päätöstä annettaessa on 
edellytetty. Molemmat päätökset voitaisiin 
myös peruuttaa, jos päätöksen edellytykset 
eivät enää täyty ja jätesiirtoa koskeva päätös 
myös silloin, kun jätteensiirtoasetuksen mu-
kaiset edellytykset eivät enää täyty. 

116 §. Jätteen kansainvälisen siirron va-
kuus. Pykälässä säädettäisiin, mitä vakuus-
muotoja Suomen ympäristökeskus voisi hy-
väksyä jätteensiirtoasetuksen 6 artiklan mu-
kaiseksi siirron taloudelliseksi vakuudeksi. 
Pykälän mukaan sellaisia jätteiden siirtoja 
varten, joista on tehtävä ilmoitus, olisi han-
kittava vakuus, joka kattaa jätteen mahdolli-
sesta palauttamisesta lähtömaahan, vaihtoeh-
toisesta käsittelystä sekä näihin liittyvistä 
toimista aiheutuvat kustannukset silloin, jos 
siirtoa ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla 
tai kun siirto on laiton. Hyväksyttäviä va-
kuusmuotoja olisivat takaus, vakuutus tai 
pantattu talletus. Vakuuden antajan tulisi olla 
luotto-, vakuutus tai muu ammattimainen ra-
hoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Jätteen-
siirtoasetuksen mukaan vakuuden on katetta-
va vähintään kuljetuksen, käsittelyn ja mah-
dollisen väliaikaisen käsittelyn kustannukset 
sekä varastointikustannukset 90 päivän ajal-
ta. Vastaava säännös sisältyy voimassaolevan 
jäteasetuksen 11 e §:ään. 

117 §. Tullin tehtävät. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin voimassa olevan jätelain 
39 §:ää vastaavasti, että tullin on tarvittaessa 
pysäytettävä siirto, joka ei täytä jätteensiirto-
asetuksen tai ehdotetun lain vaatimuksia ja 
ilmoitettava asiasta Suomen ympäristökes-
kukselle, joka päättää jatkotoimista. 

Pykälän 2 momentti olisi yhdenmukainen 
voimassa olevan jäteasetuksen 11 g §:n kans-
sa ja sen nojalla tullihallitus voisi määrätä 
jätteensiirtoasetuksen mukaisesti ne tullitoi-
mipaikat, joiden kautta jäte on siirrettävä Eu-
roopan talousalueelle tai Euroopan talousalu-
eelta. 
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13 luku. Valvonta ja hallintopakko 

118 §. Kirjanpito- ja tiedonantovelvolli-
suus. Pykälässä säädettäisiin jätteiden ja jäte-
huollon kirjanpidosta sekä kirjanpitotietojen 
antamisesta. Ehdotetut säännökset laajentai-
sivat jonkin verran nykyistä kirjanpitovelvol-
lisuutta, josta säädetään voimassa olevan lain 
51 §:n 3 momentissa. Velvollisuus olisi myös 
laajempi kuin vastaava vaatimus jätedirektii-
vin 35 artiklassa. Laajennetulla kirjanpito-
velvollisuudella pyrittäisiin ohjaamaan toimi-
joita seuraamaan tuottamansa jätteen määrän 
kehitystä ja jätehuollon järjestämistä sekä pa-
rantamaan viranomaisten edellytyksiä valvoa 
toiminnan lainmukaisuutta. Kuten direktii-
vissä, kirjanpitovelvollisuus ei pykälän 
2 momentin mukaan koskisi kotitalouksia. 
Tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuottajien 
kirjanpitovelvollisuudesta säädettäisiin 
54 §:ssä. 

Pykälän 1 momentin 1—4 kohdan mukaan 
kirjanpitovelvollisuus koskisi kuten ny-
kyisinkin toimintaa, jossa syntyy vaarallista 
jätettä sekä toimintaa, joka edellyttää ympä-
ristölupaa. Nykyisestä laista poiketen kirjan-
pitoa edellytettäisiin pykälän 1 momentin 
1 kohdan nojalla myös muilta jätteen tuotta-
jilta, jos toiminnassa syntyy vähintään 100 
tonnia jätettä vuodessa. Näin ollen kirjanpi-
tovelvollisuus laajenisi koskemaan esimer-
kiksi suurehkoja myymälöitä, jotka eivät ole 
ympäristölupavelvollisia. Kirjanpito tehtäi-
siin toimipaikkakohtaisesti. 

Ehdotetun ympäristönsuojelulain 30 a §:n 
1 momentin mukaan ympäristölupaa ei tar-
vittaisi mainitussa säännöksessä tarkoitettuun 
jätteen käsittelyyn. Kyseinen toiminta rajat-
taisiin vastaavasti myös kirjanpitovelvolli-
suudesta. Tämän mukaisesti kirjanpitovelvol-
lisuus ei koskisi maa- ja metsätaloudessa 
syntyvän ympäristölle ja terveydelle haitat-
tomista luonnonaineksista koostuvan jätteen 
käyttöä maa- ja metsätaloudessa eikä haitat-
tomaksi käsitellyn jätevesilietteen, sako-
kaivolietteen tai kuivakäymäläjätteen taikka 
haitattoman tuhkan tai kuonan hyödyntämistä 
tai käyttöä lannoitevalmistelain (539/2006) 
mukaisesti. Velvollisuus ei myöskään koskisi 
maa- ja metsätaloudessa syntyvän ympäris-
tölle ja terveydelle haitattomista luon-
nonaineksista koostuvan kasviperäisen jät-

teen hyödyntämistä energiantuotannossa. 
Näin ollen esimerkiksi puhdistamolietteen 
käytöstä maataloudessa ei tarvitsisi säännök-
sen mukaan pitää kirjaa. Sen sijaan lietettä 
tuottavan jätevedenpuhdistamon toiminnan 
harjoittajan olisi pidettävä kirjaa lietteen vas-
taanottajista ja käyttäjistä sekä paikoista, 
joissa lietettä on käytetty tai on tarkoitus 
käyttää. Tämä vastaisi puhdistamolietteen 
käytöstä maanviljelyssä annetussa valtioneu-
voston päätöksessä ja asiaa koskevassa direk-
tiivissä säädettyjä vaatimuksia. 

Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan kir-
janpitovelvollisuus koskisi kaikkia jätteen 
ammattimaisia välittäjiä, kuljettajia ja kerää-
jiä. Velvollisuus kohdistuisi siten samoihin 
toimijoihin, jotka olisivat velvollisia 94 §:n 
nojalla tekemään toiminnastaan hakemuksen 
jätehuoltorekisteriin hyväksymiseksi tai 
100 §:n nojalla ilmoituksen jätehuoltorekiste-
riin merkitsemiseksi. Nykyisen lain mukaan 
velvollisuus koskee vain vaarallisen jätteen 
ammattimaista kuljettajaa sekä jätteen välit-
täjää, jos jäte on tarkoitettu käsiteltäväksi 
muualla kuin Suomessa. Kirjanpitovelvolli-
suuden ulottaminen tavanomaisen jätteen 
ammattimaiseen kuljettamiseen ja keräämi-
seen sekä sellaisiin välittäjiin, jotka välittävät 
jätettä toisesta maasta Suomeen tai toimivat 
välittäjinä Suomen sisäisissä jätteen siirrois-
sa, on perusteltua toiminnan valvontamah-
dollisuuksien parantamiseksi. Jätedirektiivis-
sä säädetty kirjanpitovelvollisuus koskee 
vain vaarallisen jätteen välittämistä sekä 
ammattimaista kuljettamista ja keräämistä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin jätteen 
käsittelijän tai muun haltijan velvollisuudesta 
antaa kirjanpitotietoja aikaisemmalle jätteen 
haltijalle taikka tuottajalle näiden luovutta-
mista jätteistä. Säännöksellä pantaisiin täy-
täntöön jätedirektiivin 35 artiklan 2 kohdassa 
säädetty velvollisuus. 

119 §. Kirjanpitoon sisällytettävät tiedot ja 
niiden säilyttäminen. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin yleisesti, mistä tiedoista toimin-
nanharjoittajien olisi pidettävä kirjaa. Tieto-
sisällön osalta ehdotettu sääntely vastaisi ny-
kyisen jätelain sekä jätedirektiivin vaatimuk-
sia. Kirjanpitoon olisi myös sisällytettävä 
tiedot toiminnassa syntyvän jätteen määrästä 
suhteessa toiminnan laajuutta kuvaavaan 
muuttujaan, joka toiminnan luonteesta riip-
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puen olisi esimerkiksi liikevaihto, työnteki-
jöiden määrä tai asiakaspaikkojen lukumäärä. 
Vaatimus kohdistuisi jätteiden tuottajiin, joi-
den toiminnassa syntyy vähintään 100 tonnia 
jätettä vuodessa. Tarkoituksena olisi ohjata 
jätteen tuottajia seuraamaan ja edistämään 
materiaalien käytön tehokkuutta toiminnas-
saan. Lupa- ja valvontaviranomaiset voisivat 
myös käyttää ominaisjätemäärätietoja apuvä-
lineenä seuratessaan toiminnan materiaalien 
käytön tehokkuuden kehittymistä sekä harki-
tessaan tarpeellisia lupamääräyksiä. 

Valtioneuvosto voisi antaa asetuksella tar-
kempia säännöksiä toiminnoittain tai jätela-
jeittain kirjanpitoon sisällytettävistä tiedoista 
ja ominaisjätemäärän laskemisesta. Jätedirek-
tiivin mukaisesti asetuksella olisi muun ohel-
la tarkoitus säätää aikajärjestyksen mukaises-
ta kirjanpidosta edellyttämällä kirjanpitoa 
toimitus-, kuljetus- ja käsittelypäivämääristä. 
Nykyisessä laissa ympäristöministeriölle 
säädetystä valtuudesta yleisten määräysten ja 
ohjeiden antamiseen kirjanpitovelvollisuu-
desta samoin kuin valvonta- ja lupaviran-
omaisten valtuudesta määräysten ja ohjeiden 
antamiseen yksittäistapauksessa luovuttai-
siin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kirjan-
pidon säilyttämisestä. Muutoksena nykyiseen 
kirjanpitotietojen säilytysaika pidentyisi 
kolmesta vuodesta kuuteen vuoteen. Kuuden 
vuoden säilytysaika vastaisi kirjanpitolain 
mukaista vaatimusta. Se olisi yleinen vaati-
mus, jota asetuksella voitaisiin tiettyjen toi-
mintojen osalta lyhentää, jos toiminta on 
luonteeltaan sellaista, ettei kuuden vuoden 
säilytysaika ole toiminnan valvonnan kannal-
ta tarpeen. Kirjanpitotiedot voitaisiin säilyt-
tää myös sähköisessä muodossa. 

120 §. Toiminnanharjoittajan seuranta- ja 
tarkkailuvelvollisuus. Pykälässä säädettäisiin 
keskeisten jätehuollon toimijoiden velvolli-
suudesta järjestää jätehuollon seuranta ja 
tarkkailu säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. 
Seuranta- ja tarkkailuvelvollisuudella olisi 
tarkoitus tehostaa toimijoiden omavalvontaa 
ja samalla keventää viranomaisvalvontaa. 
Aikaisempaa järjestelmällisemmin järjestetty 
omavalvonta olisi tärkeä keino ehdotetun lain 
tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Pykälän 1 momentin mukainen yleinen 
seuranta- ja tarkkailuvelvollisuus koskisi 

118 §:n 1 momentissa tarkoitettuja jätteen 
tuottajia, käsittelijöitä, kuljettajia, välittäjiä ja 
kerääjiä, jotka ovat samalla kirjanpitovelvol-
lisia. Kirjanpito- sekä seuranta- ja tarkkailu-
velvollisuudet kytkeytyvät läheisesti toisiin-
sa. Siltä osin kuin jätehuollon toimijan toi-
minta olisi ympäristöluvanvaraista, seuran-
nasta ja tarkkailusta määrättäisiin tarkemmin 
ympäristöluvassa. 

Ympäristöluvanvaraisesta jätteen käsittely-
toiminnasta olisi pykälän 2 momentin mu-
kaan laadittava erityinen seuranta- ja tarkkai-
lusuunnitelma. Suunnitelma olisi esitettävä 
lupaviranomaiselle ja se olisi osa ympäristö-
lupaa. Suunnitelmaan olisi sisällytettävä tie-
dot käsiteltäviksi hyväksyttävistä jätteistä, 
vastaanotettavien jätteiden laadun tarkasta-
misesta, käsittelyssä syntyvien jätteiden ja 
päästöjen tarkkailusta ja seurannasta, toimis-
ta käsittelyssä syntyvien jätteiden laadun sel-
vittämiseksi, käsittelyssä syntyvien jätteiden 
hyväksyttävistä käsittelymenetelmistä ja -
paikoista, toiminnasta häiriö- ja poikkeuksel-
lisissa tilanteissa, käsittelystä vastuussa ole-
vista henkilöistä ja heidän perehdyttämisestä 
sekä muista vastaavista asianmukaisen seu-
rannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelli-
sista seikoista. Tarkemmat säännökset jätteen 
käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämi-
seksi olennaisista tiedoista säädettäisiin 
3 momentin nojalla annettavalla valtioneu-
voston asetuksella. Suunnitelmaa olisi arvioi-
tava ja tarvittaessa tarkistettava, jos jätteen 
laatu, määrä tai käsittely muuttuu. 

121 §. Siirtoasiakirja. Pykälässä säädettäi-
siin tiettyjen jätteiden kuljetuksissa mukana 
pidettävästä siirtoasiakirjasta. Tarkoituksena 
olisi turvata jätteiden toimitus asianmukai-
seen käsittelyyn sekä luoda edellytykset jät-
teiden kuljetusten riittävään seurantaan ja 
valvontaan. Ehdotetut säännökset pohjautui-
sivat nykyiseen ongelmajätteistä annettavista 
tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamises-
ta ja merkitsemisestä annetun valtioneuvos-
ton päätöksen vaatimuksiin, joiden olennai-
nen sisältö siirrettäisiin lakiin. Vaarallisten 
jätteiden osalta vaatimukset perustuisivat 
myös jätedirektiivin 19 artiklan 2 kohtaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan siirtoasiakir-
jan laatimisvelvollisuus laajennettaisiin vaa-
rallisten jätteiden lisäksi koskemaan myös 
sellaisia muiden jätteiden kuljetuksia, joissa 
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riski epäasianmukaiseen toimintaan arvioi-
daan tavallista suuremmaksi. Näitä olisivat 
sako- ja umpikaivolietteet, hiekan- ja ras-
vanerotuskaivojen jätteet, rakennus- ja pur-
kujätteet sekä pilaantuneet maa-ainekset. Sa-
ko- ja umpikaivolietteiksi katsottaisiin myös 
asumisjätevesien pienpuhdistamojen lietteet. 
Vaatimukset siirtoasiakirjaan sisällytettävistä 
tiedoista säilyisivät nykyisenkaltaisina. Vaa-
timuksia voitaisiin täsmentää valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siirto-
asiakirjan käyttöön liittyvistä seikoista jät-
teen kuljetuksen aikana sekä siirtoasiakirjan 
säilyttämisestä vastaavaan tapaan kuin ny-
kyisin säädetään siirtoasiakirjan käytöstä on-
gelmajätteen kuljetuksissa. Säännöksessä hy-
väksyttäisiin siirtoasiakirjan laatiminen säh-
köisenä asiakirjana vastaavasti kuin jätteen-
siirtoasetuksen 26 artiklan 3 kohdassa sääde-
tään jätteen kansainvälisissä siirroissa käytet-
tävistä siirtoasiakirjoista. 

Pykälän 3 momentin mukaan velvollisuus 
siirtoasiakirjan laatimiseen tai allekirjoitta-
miseen ei koskisi kotitalouksia. Noudettaessa 
jätettä kotitalouksista olisi jätteen kuljettajan 
huolehdittava siirtoasiakirjaan liittyvistä vel-
vollisuuksista kotitalouden puolesta. Siirto-
asiakirjaa koskevat velvollisuudet eivät sel-
laisinaan koskisi myöskään jätteen kansain-
välisiä siirtoja, sillä niissä käytettävästä asia-
kirjasta säädetään jätteensiirtoasetuksessa, 
erityisesti sen 16 ja 18 artiklassa. 

122 §. Tiedonsaantioikeus. Pykälässä sää-
dettäisiin valvontaviranomaisen ja muiden 
viranomaisten, joille säädetään laissa tehtä-
viä, oikeudesta saada tietoja lain ja sen nojal-
la annettujen säännösten ja määräysten nou-
dattamisen valvontaa ja muuta lain täytän-
töönpanoa varten. Tietoja olisi oikeus saada 
jätteen haltijalta ja kaikilta jätehuoltoa har-
joittavilta sekä roskaantuneen alueen sii-
voamisvelvolliselta. Lisäksi säädettäisiin vi-
ranomaisten oikeudesta saada tietoja tuotteen 
valmistuksesta ja siinä käytettävistä aineista 
sekä markkinoille saatettavista tuotteista sa-
moin kuin asiakirjoja ja tietoja toisiltaan vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuu-
den estämättä. Säännös vastaisi sisällöltään 
nykyisen jätelain 52 §:n 1 ja 2 momenttia. 

Myös Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen oikeus saada tietoja py-
kälän 2 momentin mukaan vastaisi pääosin 
nykyisen lain 52 §:n säännöstä kuitenkin sillä 
lisäyksellä, että tiedonsaantioikeus voisi 
kohdistua myös muuhun toiminnanharjoitta-
jaan kuin tuottajavastuujärjestelmän piiriin 
kuuluvaan ja kattaisi tiedot myös käytöstä 
poistettujen tuotteiden viennistä. 

Kunnan jätehuoltoviranomaisen oikeudesta 
saada tietoja pyynnöstä jätteenhaltijalta tai 
muulta jätehuoltoa harjoittavalta säädettäisiin 
omassa 3 momentissa. Tällä korostettaisiin 
sitä, että kunnan jätehuoltoviranomainen voi 
pyytää vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeen 
sille lain 5 luvussa säädettyjen tehtävien suo-
rittamista varten. Sen sijaan yleisen lain val-
vonnan vuoksi kunnan jätehuoltoviranomai-
nen ei tietoja voisi pyytää, vaan tältä osin 
tiedonsaantioikeus olisi kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisella. 

123 §. Tarkastusoikeus. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin valvontaviranomaisten oi-
keudesta tarkastusten tekemiseen sekä mitta-
usten suorittamiseen ja näytteiden ottami-
seen. Samoin säädettäisiin oikeudesta liikkua 
toisen alueella ja päästä paikkaan, jossa har-
joitetaan lain soveltamisalaan kuuluvaa toi-
mintaa. Valvontaviranomaiset voisivat val-
vontatehtäväänsä suorittaessaan myös tarvit-
taessa tarkkailla toiminnan ympäristö- ja ter-
veysvaikutuksia. Lähinnä tämä voisi tarkoit-
taa erilaista seurantaa tai mittauksia vaikutus-
ten selvittämiseksi. 

Vastaava säännös tarkastusoikeudesta on 
ympäristönsuojelulain 83 §:ssä. Samanlaista 
säännöstä ehdotetaan myös vesilainsäädän-
nön uudistamista koskevassa hallituksen esi-
tyksessä vesilain 14 luvun 3 §:ään. 

Valvontaviranomaisten toimintaa sitovat 
lain säännösten ohella myös hallinnon yleiset 
periaatteet. Näistä tarkastusoikeuden ja mui-
den valvontatoimien kannalta keskeisiä ovat 
tarkoitussidonnaisuus ja suhteellisuus. Tar-
koitussidonnaisuuden periaatteen mukaan vi-
ranomaisen harkintavalta toimivaltuuksien 
käytössä on sidottu siihen tarkoitukseen, jon-
ka toteuttamiseksi toimivalta on lainsäädän-
nöllä perustettu. Suhteellisuusperiaatteen 
mukaan viranomaisen toimien on oltava oi-
keassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään ja 
toimen voimakkuus on suhteutettava sen tar-
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koitukseen siten, että yksityisen oikeuksia ra-
joitetaan mahdollisimman vähän. 

Tarkastuksissa sovellettavasta menettelystä 
säädetään hallintolain 39 §:ssä. Säännöstä 
sovelletaan, koska jätelaissa ei säädetä hallin-
tolaista poikkeavia säännöksiä. Hallintolain 
säännöksen mukaan viranomaisen on ilmoi-
tettava toimivaltaansa kuuluvan tarkastuksen 
aloittamisajankohdasta asianosaiselle, jota 
asia välittömästi koskee, jollei ilmoittaminen 
vaaranna tarkastuksen tarkoituksen toteutu-
mista. Asianosaisella on oikeus olla läsnä 
tarkastuksessa sekä esittää mielipiteensä ja 
kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikois-
ta. Tarkastuksen kuluessa asianosaiselle on, 
jos mahdollista, kerrottava tarkastuksen ta-
voitteista, sen suorittamisesta ja jatkotoimen-
piteistä. Tarkastus on suoritettava aiheutta-
matta tarkastuksen kohteelle tai sen haltijalle 
kohtuutonta haittaa. Tarkastajan on viipymät-
tä laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkas-
tuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuk-
sen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset 
havainnot. Tarkastuskertomus on annettava 
tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeute-
tulle asianosaiselle. 

Ehdotetun pykälän 1 momentissa tarkoite-
tut tarkastukset ja muut niihin liittyvät toimet 
eivät olisi sallittuja paikassa, joka kuuluu ko-
tirauhan piiriin eli pysyväisluonteiseen asu-
miseen käytettävissä paikoissa. Perustuslain 
10 §:n mukaan kotirauhan piiriin ulottuvista 
välttämättömistä toimista voidaan säätää lail-
la perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten 
selvittämiseksi. Perustuslakivaliokunta on 
käytännössään katsonut kotirauhan piiriin 
ulottuvan toiminnan, esimerkiksi tarkastus-
ten, olevan hyväksyttäviä rikosten selvittämi-
seksi, jos toimi sidotaan siihen, että on ole-
massa konkreettinen ja yksilöity (perusteltu) 
syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan (PeVL 
8/2006 vp, PeVL 44/2002 vp.). Valiokunnan 
lähtökohtana sääntelyn oikeasuhtaisuuden 
näkökulmasta on ollut, ettei kotirauhan suo-
jaan tule puuttua enimmillään sakolla ran-
gaistavien, moitittavuudeltaan vähäisten rik-
komusten selvittämiseksi (PeVL 40/2002 
vp.). 

Perustuslaissa turvattu kotirauhan piiri kat-
taa lähtökohtaisesti kaikenlaiset pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytetyt tilat (PeVL 
16/2004 vp). Kerrostalojen jätehuoneita, talo-

jen kivijalassa olevia jätehuoltotiloja, kiin-
teistöjen pihoilla olevia jätekatoksia tai muita 
jäteastioille varattuja aitauksia pihoilla tai 
kadun varrella ei voida pitää alueina, jotka 
olisivat valtiosääntöoikeudellisen kotirauhan 
suojan piirissä. 

Kunnan jätehuoltoviranomaisen 2 momen-
tin mukainen tarkastusoikeus olisi tarpeen 
muun muassa kiinteistökohtaisten jätteenke-
räyspaikkojen ja jäteastioiden sekä muun 
muassa kiinteistökohtaisen kompostoinnin 
seurannan kannalta. Tätä seurantaa olisi tar-
peen tehdä jäteastioiden oikean tyhjennysvä-
lin määrittelemiseksi ja jätemaksujen oikean 
määräämisen varmistamiseksi. Asianmukai-
sella kiinteistökohtaisella kompostoinnilla 
voidaan harventaa jäteastioiden tyhjennysvä-
liä. Jos jätehuoltoviranomaisella tai sen alai-
sella viranhaltijalla ei olisi tarkastusoikeutta, 
jouduttaisiin tarvittaessa asian selvittämiseksi 
pyytämään valvontaviranomaisen valvonta-
toimia ja tietoa tältä, mikä tarpeettomasti 
monimutkaistaisi käytännön menettelyjä. 
Kunnan jätehuoltoviranomaisen tarkastus-
toiminnan alaa rajaisi jätelain 32 ja 33 §:n 
säännöksissä oleva kunnan vastuulle säädet-
tävien jätteiden määrittely. 

Tarkastettavan paikan haltijan tai tarkastet-
tavan tuotteen haltijan olisi 3 momentin mu-
kaan vaadittaessa esitettävä tarkastusta toi-
mittavalle viranomaiselle tarkastusta varten 
ne asiakirjat ja tietojärjestelmässään olevat 
tallenteensa, joilla voi olla merkitystä tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
noudattamisen valvonnassa. Ehdotuksen mu-
kaan tarkastuksen tekijällä olisi oikeus saada 
jäljennöksiä asiakirjoista ja tulosteita tietojär-
jestelmissä olevista tallenteista. Hallintolain 
säännökset ja yleisimmin hallinnon yleiset 
periaatteet rajaavat viranomaisen toimintaa 
näissäkin tilanteissa. Jäljenteiden ottaminen 
on rajattava tarkastuksen kannalta olennaisiin 
asiakirjoihin tai tallenteisiin. Tarkastuksen 
kohteelle olisi ilmoitettava, mitä asiakirjoja 
on kopioitu. Tuotteiden markkinavalvonnasta 
säädetään myös tuotteiden kaupan pitämiseen 
liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa 
koskevassa EU:n niin sanotussa NLF-
asetuksessa. NLF-asetus on jätehuollon kan-
nalta merkityksellinen, koska esimerkiksi 
vaarallisten aineiden rajoittamista sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa koskeva direktiivin 
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mukainen tuotevaatimusten markkinavalvon-
ta tulee tukeutumaan siihen. 

Pykälän 4 momentin säännös vastaisi ny-
kyisen jätelain 54 §:n 2 momenttia. Päätös 
maksujen perimisestä voitaisiin kuitenkin 
tehdä vain lain toimeenpanon valvonnan 
kannalta perustellusta syystä. Säännös rajau-
tuisi mittauksista ja tutkimuksista, mutta ei 
tarkastuksesta aiheutuvien kustannusten 
maksamiseen. Mittaukset ja näytteenotto 
ovat käytännössä poikkeuksellisia tarkastuk-
sissa. 

Esityksessä ei ehdoteta otettavaksi käyt-
töön yleistä valvontatoiminnan maksullisuut-
ta, toisin kuin esimerkiksi ympäristötervey-
denhuollossa, jossa kaikki etukäteen suunni-
teltavissa olevat valvontatoimet ovat toimin-
nanharjoittajalle maksullisia. Ympäristömi-
nisteriössä selvitetään erikseen mahdolli-
suuksia ympäristönsuojelulainsäädännön täy-
täntöönpanoon liittyvän suunnitelmallisen 
valvontatoiminnan saattamisesta maksulli-
seksi. Hyväksyessään ympäristönsuojelulain 
muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 
100/2009 vp) eduskunta edellytti, että ympä-
ristönsuojelun jälkivalvontaa tehostetaan sel-
vittämällä mahdollisuudet valvontamaksun 
käyttöönottamiseen ja valvonnan sisällölli-
seen kehittämiseen. 

124 §. Tarkastukset. Säännöksellä pantai-
siin osittain täytäntöön jätedirektiivin 34 ar-
tiklan vaatimukset asianmukaisista ja määrä-
ajoin suoritettavista tarkastuksista. Tarkem-
pia säännöksiä asiassa voitaisiin antaa valtio-
neuvoston asetuksella. 

125 §. Yksittäisen määräyksen antaminen. 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi mahdol-
lisuudesta antaa yksittäinen määräys roskaan-
tumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon 
asianmukaiseksi järjestämiseksi. Säännös 
vastaisi sisällöltään ympäristönsuojelulain 
85 §:ä. Määräystä ei voitaisi ehdotetun sään-
nöksen perusteella antaa ympäristöluvanva-
raisesta toiminnasta, vaan näihin sovellettai-
siin ympäristönsuojelulain mukaisia valvon-
tamenettelyjä. 

Ehdotettu pykälä olisi tarkoitettu tapauk-
siin, joissa 126—129 §:ssä tarkoitetun hallin-
topakon käyttöä ei pidettäisi vielä tarkoituk-
senmukaisena tai joita muut säännökset eivät 
kattaisi. Pykälän soveltaminen ei edellyttäisi 
yleistä säännöstä tai määräystä, jota vastaan 

olisi toimittu. Säännöksen nojalla valvontavi-
ranomainen voisi antaa määräyksen siitä, mi-
ten toiminnassa tulee menetellä, jotta muu-
toin kohtuuton tilanne voitaisiin ehkäistä. 
Yksittäisen määräyksen antaminen olisi hal-
lintopakkoa kevyempi toimenpide. Pykälä 
soveltuisi etenkin yksityisten ihmisten tai jä-
tehuollon epäasianmukaisen järjestämisen 
ehkäisemiseen. Yksittäinen määräys voitai-
siin antaa esimerkiksi roskaisen kiinteistön 
puhdistamiseksi. Jos kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen havaitsisi alueella syntyvän 
roskaantumista, se voisi esimerkiksi antaa 
määräyksen toimittaa alueelle lisää jäteastioi-
ta. 

Määräyksen antaisi kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen. Pykälässä tarkoitetut tilan-
teet olisivat paikallisia, joiden selvittäminen 
sopisi paikalliset olosuhteet parhaiten tunte-
valle viranomaiselle. Ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen tulisi toimia yhteistyössä kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen ja rakennus-
valvontaviranomaisen kanssa.  

126 §. Rikkomuksen tai laiminlyönnin oi-
kaiseminen. Pykälässä säädettäisiin valvon-
taviranomaisen oikeudesta puuttua lain tai 
sen nojalla annettujen säännösten tai määrä-
ysten vastaiseen toimintaan asettamalla hal-
lintopakon päävelvoite. Ehdotettu pykälä 
vastaisi pääpiirteissään nykyisen jätelain 
57 §:n 1 momenttia. Nykyiseen säännökseen 
verrattuna lain nojalla annettujen määräysten 
ja jätteensiirtoasetuksen vastainen menettely 
on lisätty ehdotukseen. Päätöksen tehosteista 
säädettäisiin 129 §:ssä. Säännös olisi yleinen 
jätelain kaikkien valvontaviranomaisten käy-
tössä oleva mahdollisuus hallintopakon käyt-
töön. Viranomainen käyttäisi hallintopakkoa 
lähinnä sen mukaan, miten toimivalta val-
vonta-asioissa jakautuu viranomaisten kes-
ken. Valvontatoimivalta on päällekkäinen 
lain yleisten valvontaviranomaisen eli elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten vä-
lillä. Käytännön syyt perustelevat toimivallan 
yksittäisissä valvonta-asioissa paikallisten ti-
lanteiden ollessa kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaisen hoidettavana. 

Valvontaviranomainen voisi antaa kieltoja 
ja määräyksiä oikeudenvastaisen tilan oikai-
semiseksi ja laillisen tilan palauttamiseksi. 
Esimerkiksi metsään ajettu rakennusjäte voi-
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taisiin määrätä poistettavaksi ja toimitetta-
vaksi käsiteltäväksi asianmukaisesti. Uutena 
säännöksenä nykyisiin säännöksiin verrattu-
na ehdotetaan, että valvontaviranomainen 
voisi määrätä kiellon tai määräyksen saaneen 
myös palauttamaan ympäristön ennalleen tai 
poistamaan rikkomuksesta aiheutuneen hai-
tan. Ehdotus on tarpeen, koska roskaantumis-
ta tai pilaantumista koskevat pykälät eivät 
sovellu kaikkiin tapauksiin. Ennallistamis-
määräys voisi myös johtua esimerkiksi ym-
päristön likaantumisesta tai kasvillisuuden 
tuhoutumisesta. Samantapainen sääntely on 
ympäristönsuojelulain 84 §:n 1 momentin 
3 kohdassa. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukainen 
mahdollisuus määrätä jätettä tai tuotetta kos-
kevista väliaikaisista toimista on tarpeen eri-
tyisesti jätteen kansainvälisten siirtojen val-
vontaa varten. Määräyksiä voidaan antaa 
esimerkiksi silloin, kun epäillään jätteen lai-
tonta siirtoa ja asian selvittäminen on kesken. 
Tällöin Suomen ympäristökeskus voisi kiel-
tää esimerkiksi kuorman purkamisen tai jät-
teen käsittelyn sekä antaa määräyksiä jätteen 
väliaikaisesta varastoinnista. Jätteensiirtoase-
tuksen mukaan laittomasti siirretty jäte-erä 
on ensisijaisesti palautettava lähtömaahan. 
Palautusmääräyksen voi antaa myös toisen 
maan viranomainen, jolloin Suomen ympä-
ristökeskuksen on voitava antaa ennen palau-
tusta noudatettavia määräyksiä käytännön 
järjestelyistä Suomessa. Säännöstä voitaisiin 
käyttää muissakin tilanteissa kuin jätteen 
kansainvälisissä siirroissa, jos väliaikaiset 
toimet jonkin jäte-erän suhteen ovat tarpeen. 
Ehdotetun 2 momentin mukaan väliaikaisista 
toimista aiheutuneista kustannuksista vastaisi 
se, joka on toiminut säännösten tai määräys-
ten vastaisesti. 

Ennen hallintopakon käyttämistä valvonta-
viranomaisen tulisi kehottaa kirjallisesti tai 
suullisesti oikaisemaan lainvastainen tilanne. 
Hallintopakon käyttö tulisi vireille vasta, jos 
tällaista kehotusta ei noudateta. Tällöin mah-
dollisen päätöksen kohteelle tulisi aina varata 
tilaisuus tulla kuulluksi asiassa hallintolain ja 
uhkasakkolain (1113/1990) mukaisesti. 
Säännöksessä ei ole erikseen nimetty valvon-
taviranomaista, vaan valvontaviranomaisen 
tehtävät ja toimivalta on tarkoitus täsmentää 
muualla lainsäädännössä. Määräysten anto-

oikeus määräytyisi kussakin tapauksessa vi-
ranomaisten yleisen tehtävä- tai toimivaltaja-
on mukaisesti. Päätökseen voitaisiin hakea 
muutosta valittamalla. 

Ehdotettu 3 momentti kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen oikeudesta antaa mää-
räyksiä kiireellisessä tapauksessa vastaisi 
pitkälti ympäristönsuojelulain 89 §:ää. Mää-
räyksen antaminen edellyttäisi aina tarkastus-
ta haitan kohteessa. Määräys kohdistuisi sel-
keästi yksilöityyn tahoon. Määräyksiä annet-
taessa tulisi ottaa huomioon yleinen velvolli-
suus sietää kohtuullisessa määrin haittoja. 

Valvovan viranomaisen käytössä olisi 
säännöksessä tarkoitettujen keinojen lisäksi 
mahdollisuus eräissä tapauksissa määrätä 
131 §:n mukainen laiminlyöntimaksu taikka 
tehdä ilmoitus esitutkintaa varten. Valvonta-
viranomaisella olisi lisäksi pääsääntöisesti 
velvollisuus tehostaa kieltoa tai määräystä 
uhkasakolla, teettämis- tai keskeyttämisuhal-
la. Ympäristönsuojelulain 86 §:n mukainen 
säännös toiminnan keskeyttämisestä on käy-
tettävissä myös jätetoiminnoissa, jos pykälän 
soveltamisen edellytykset muutoin täyttyvät. 

127 §. Tuotetta tai tuotemerkintöjä koske-
van rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaise-
minen. Pykälä korvaisi nykyisen jätelain 
57 §:n 2 momentin. Jos kysymys olisi tuot-
teesta, joka tai jonka merkinnät eivät täyttäisi 
ehdotetussa 70 §:ssä taikka 10 §:n nojalla 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa sää-
dettyjä yksilöityjä vähimmäisvaatimuksia, 
voisi ympäristöministeriö tai Turvatekniikan 
keskus lain 48 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
säädettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
osalta sekä 4 kohdassa säädettyjen paristojen 
ja akkujen osalta kieltää tilapäisesti tai pysy-
västi tuotteen markkinoille luovuttamisen 
taikka velvoittaa tekemään tuotteeseen sellai-
set muutokset, että se täyttäisi säädetyt vaa-
timukset sekä osoittaa muutokset tehdyiksi. 
Lain 68 §:ssä säädettyyn juomapakkausten 
palautusjärjestelmään kuuluvien pantillisten 
juomapakkausten osalta toimivaltainen vi-
ranomainen olisi Tullilaitos. Viranomainen 
voisi myös määrätä esimerkiksi ryhtymään 
tarvittaviin toimiin, jotka koskevat markki-
noille jo luovutettua tuotetta. Nykyisin nämä 
oikeudet ovat jo olleet ympäristöministeriöllä 
ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä pa-
ristojen ja akkujen osalta Turvatekniikan 
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keskuksella voimassa olevan jätelain 57 §:n 
2 momentin nojalla. 

Pykälän keinovalikoima olisi viranomaisen 
käytössä 126 §:ssä säädettyjen keinojen ohel-
la. Lisäksi pykälässä täsmennettäisiin nykyis-
tä lakia tarkemmin, keihin velvoite, kielto tai 
määräys voi kohdistua. Pykälä olisi tarpeen 
Euroopan unionin sisämarkkinoiden edellyt-
tämän tuotteiden markkinavalvonnan järjes-
tämiseksi, josta säädetään NLF-asetuksessa. 
Tuotteita koskevien määräysten valvonta 
edellyttää valvontaviranomaiselta koko 
Suomea koskevaa toimivaltaa. Kyse voi täl-
löin olla markkinoille luovutetuista tuotteista, 
joiden poistaminen markkinoilta edellyttää 
yhtenäistä menettelyä viranomaisessa. Tuo-
tetta koskevia yksilöityjä vaatimuksia on 
etenkin Euroopan unionin direktiiveissä. 

128 §. Tuottajan järjestämää jätehuoltoa 
koskevan rikkomuksen tai laiminlyönnin oi-
kaiseminen. Pykälä korvaisi nykyisen jätelain 
57 §:n 3 momentin. Pykälä olisi viranomai-
sen käytössä 126 §:ssä säädettyjen keinojen 
ohella. Pykälä koskisi pakkokeinoja tilanteis-
sa, joissa 6 luvussa tarkoitettu tuottaja tai 
tuottajayhteisö taikka 7 luvussa tarkoitettu 
juomapakkausten palautusjärjestelmän yllä-
pitäjä on rikkonut laissa tai sen nojalla jäte-
huollon järjestämisestä annettuja yksilöityjä 
vaatimuksia. 

Pykälän 2 kohta olisi kokonaan uusi. Sen 
nojalla Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voisi kieltää tuottajaa saat-
tamasta tuottajavastuun alaista tuotetta mark-
kinoille, kunnes tämä olisi hyväksytty tai 
merkitty 142 §:n mukaiseen tuottajarekiste-
riin. Säännös olisi tarkoitettu lähinnä vii-
mesijaiseksi keinoksi silloin, kun esimerkiksi 
laiminlyöntimaksu ei sovellu tai tehoa ja kun 
tuottaja tahallisesti tai törkeän huolimatto-
masti laiminlyö velvoitteitaan ja saavuttaa 
näin huomattavaa markkinaetua velvoitteen-
sa moitteettomasti hoitaviin tuottajiin näh-
den. Säännöstä voitaisiin käyttää esimerkiksi 
niin sanottuun vapaamatkustajaan, joka olisi 
todettu tuottajaksi, jolle olisi jo asetettu lai-
minlyöntimaksu ja joka edelleen kieltäytyisi 
liittymästä tuottajayhteisöön tai rekisteröity-
mästä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ylläpitämään tuottajare-
kisteriin. Ensisijaisesti kielto-oikeuden ole-
massa ololla olisi ennaltaehkäisevä vaikutus 

ja sen käyttäminen olisi todennäköisesti 
poikkeuksellista. Säännöstä tarvittaisiin es-
tämään kilpailun vääristymistä lakisääteisten 
velvoitteiden tahallisen laiminlyönnin joh-
dosta. Jakelijoihin viranomaisen kielto-
oikeus ei kohdistuisi, vaan kielto koskisi vain 
tuotteiden luovuttamista tuottajalta eteenpäin 
kiellon asettamisen jälkeen siihen asti, kun-
nes tämä olisi hyväksytty tai merkitty tuotta-
jarekisteriin. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus voisi myös peruuttaa tuottajan, 
tuottajayhteisön tai juomapakkausten palau-
tusjärjestelmän ylläpitäjän hyväksymistä 
koskevan päätöksen ehdotetun 107 §:n mu-
kaisesti säännöksen edellytysten täyttyessä. 

129 §. Uhkasakko, teettämisuhka ja kes-
keyttämisuhka. Ehdotettu pykälä korvaisi ny-
kyisen jätelain 58 §:n. Säännös vastaisi sa-
namuodoltaan ympäristönsuojelulain 88 §:ää, 
mutta siihen lisättäisiin nykyisen jätelain 
58 §:n mukainen toiminnan kieltomahdolli-
suus. Pykälän mukaan rikkomustilanteisiin 
liittyvää 126−128 §:n nojalla asetettua pää-
velvoitetta olisi tehostettava uhkasakolla, 
teettämisuhalla tai keskeyttämisuhalla, jollei 
se olisi ilmeisen tarpeetonta. Poikkeustapa-
uksissa, joissa päävelvoitteen noudattamises-
ta ei ole epäilyksiä, tehosteita ei olisi välttä-
mätöntä määrätä päävelvoitteen määräämisen 
yhteydessä. Tehostetta ei olisi välttämätöntä 
asettaa myöskään, jos olisi todennäköistä, 
ettei päävelvoitteen kohde voisi tosiasiassa 
täyttää velvoitteitaan esimerkiksi varatto-
muuden takia. Nykyisessä jätelain 58 §:ssä 
tehosteen käyttö on mahdollista, mutta siihen 
ei velvoiteta. Siinä on lueteltu tahot, jotka 
voivat tehostetta käyttää. Ehdotetussa sään-
nöksessä tehostetta käyttäisi valvontaviran-
omainen, jonka tehtävistä ja toimivallasta 
säädettäisiin toisaalla. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen maksettavaksi määräämä uhkasakko pe-
rittäisiin ulosottokaaressa (705/2007) sääde-
tyssä järjestyksessä. Nimenomainen säännös 
asiasta on tarpeen ottaen huomioon ulosotto-
kaaren 2 luvun 2 §:n 1 momentin 6 kohdan 
sanamuoto. Hallintopakkoasiaan sovellettai-
siin muutoin uhkasakkolakia. Esimerkiksi 
uhkasakko voitaisiin siten asettaa juoksevana 
tai kiinteämääräisenä. Uhkasakkolain mu-
kaan viranomainen voisi myös luopua tehos-
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teen tuomitsemisesta, jos siihen on uhkasak-
kolaissa tarkoitettuja perusteita. Lisäksi tulisi 
noudattaa uhkasakkolain säännöksiä velvoit-
teen asettamiseen liittyvästä ilmoittamisesta. 

Uhkasakkolakia sovelletaan myös teettä-
miskustannusten perimiseen. Lain 17 §:ssä 
on asiaa koskeva säännös, jonka mukaan 
teettämiskustannukset maksetaan ensin valti-
on tai kunnan viranomaisen varoista ja peri-
tään sen jälkeen velvoitetulta siinä järjestyk-
sessä kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin on säädetty. Niin sanotun it-
sekriminointisuojan toteuttamiseksi pykälän 
1 momentissa säädettäisiin, että sen nojalla 
hankittua tietoa ei saisi käyttää todisteena ri-
kosta tai laiminlyöntimaksua koskevassa asi-
assa. 

130 §. Teettämisuhan kohteena olevan ir-
taimen omaisuuden myynti. Säännös pohjau-
tuisi nykyiseen jätelain 65 §:ään. Valvontavi-
ranomainen voisi toimittaa hyödynnettäväksi 
tai myydä sellaisen irtaimen omaisuuden, jo-
hon kohdistuva teettämisuhka on määrätty 
toimeenpantavaksi ja jolla on rahallista ar-
voa. Se voisi myös siirtää omaisuuden 
myynnin ulosottoviranomaiselle. Jos omai-
suuden hyödyntämisestä tai myymisestä jäisi 
teettämisestä aiheutuneiden kustannusten 
kattamisen jälkeen ylijäämää, olisi viran-
omaisen palautettava se alkuperäiselle omis-
tajalle. 

131 §. Laiminlyöntimaksu. Ehdotuksen 
mukaan jätehuollon valvonnassa otettaisiin 
käyttöön seuraamusluontoinen, hallinnolli-
sessa menettelyssä määrättävä laiminlyönti-
maksu. Eduskunnan ympäristövaliokunta on 
kiinnittänyt huomiota jätelainsäädännön val-
vonnan tehostamistarpeisiin. Jätelain muut-
tamista koskevan hallituksen esityksen (HE 
176/2007 vp) käsittelyn yhteydessä valiokun-
ta totesi (YmVM 2/2008 vp), että valvonnan 
tehostamismahdollisuuksia, kuten mahdolli-
suutta määrätä virhemaksu tai eräänlainen ri-
kesakko velvollisuuksien laiminlyömisestä, 
tulee selvittää ennakkoluulottomasti jätelain 
kokonaisuudistuksen yhteydessä. Valiokun-
nan mukaan tulisi harkita myös uudentyyp-
pistä sääntelyä ja rikosoikeudellisten ja hal-
linnollisten seuraamusten perusteita. 

Jätelainsäädännön laillisuusvalvonnan kan-
nalta keskeisten ilmoitus-, siirtoasiakirja- ja 
muiden vastaavien velvoitteiden täytäntöön-

panoon ei ole käytössä tehokasta mutta sa-
malla hallintotoiminnan suhteellisuus- ja tar-
koituksenmukaisuusvaatimukset täyttävää 
keinoa. Voimassa olevan jätelain 58 §:n mu-
kaisen hallintopakon uhan asettamisesta kor-
keimman hallinto-oikeuden lainvoimaiseen 
päätökseen kuluu kolmesta neljään vuotta. 
Rikoslain (39/1889) ympäristörikossäännös-
ten tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää 
aina pilaantumista tai ainakin sen vaaraa. 
Laiminlyöntimaksun soveltamisalaan ehdote-
tut rikkomukset eivät täytä tätä edellytystä. 

Ehdotetun maksun soveltamisen piiriin tu-
lisi laiminlyöntejä, joiden toteen näyttäminen 
olisi yksinkertaista eikä vaatisi tutkinnallisia 
toimia. Tällöin ero rikosoikeudelliseen seu-
raamusjärjestelmään pysyisi selkeänä. Esi-
merkiksi Ruotsissa on käytössä ympäris-
tösanktiomaksu, jonka määrää toimivaltainen 
valvontaviranomainen muun ohella ilman lu-
paa toimimisen tai tiedonantovelvollisuuden 
laiminlyönnin seurauksena. Vastaavan tyyp-
pinen seuraamusluonteinen maksu voidaan 
Suomessa määrätä ainakin verotusmenettely-
laissa (1558/1995) säädetyn tiedonantovel-
vollisuuden, tilaajavastuulain (1233/2006) 
mukaisen selvitysvelvollisuuden ja rahoitus-
tarkastuslain (587/2003) mukaisten tiedonan-
tovelvollisuuksien laiminlyönnistä sekä alus-
jätelain (300/1979) mukaisesta öljypäästöstä 
ja päästökauppalain (683/2004) mukaisesta 
päästöoikeuden ylityksestä. 

132 §. Laiminlyöntimaksun suuruus. Ehdo-
tetun 131 §:n 1 momentin mukaista tuottaja-
rekisteriin hakematta jättämistä koskevan 
laiminlyöntimaksun suuruuden perusteena 
olisi maksuvelvollisen edellisen tilikauden 
liikevaihto. Rekisteriin hakematta jättäminen 
merkitsee käytännössä kaikkien tuottajavas-
tuuta koskevien velvollisuuksien laiminlyön-
tiä ja tapauksen mukaan mahdollisesti sato-
jen tuhansien eurojen vuosittaista säästöä. 
Koska laiminlyönnille on olemassa ilmeinen 
taloudellinen kannuste, myös seuraamuksen 
on vastaavasti oltava riittävän suuri, jotta sil-
lä voisi olla ennaltaehkäisevä vaikutus. Eh-
dotuksen mukaan maksu olisi 1 prosentti lii-
kevaihdosta, mutta kuitenkin enimmillään 
500 000 euroa. Ehdotetun 131 §:n 2 momen-
tin mukaisista laiminlyönneistä seuraisi 
500—10 000 euron suuruinen maksu riippu-
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en laiminlyönnin laadusta, laajuudesta ja sillä 
saavutetusta taloudellisesta edusta. 

Laiminlyöntimaksua voitaisiin kohtuullis-
taa tai se voitaisiin jättää määräämättä, jos 
maksuvelvollinen osoittaisi, että laiminlyönti 
on johtunut maksuvelvollisen erehdyksestä 
tai poikkeuksellisista oloista eikä maksuvel-
vollinen ole saavuttanut laiminlyönnin joh-
dosta merkittävää taloudellista etua. Kohtuul-
listaminen olisi mahdollista vain, jos mo-
lemmat säännöksessä mainitut edellytykset 
täyttyvät. Laiminlyöntimaksun soveltamisen 
piirissä on vain rutiininomaisten hallinnollis-
ten velvoitteiden laiminlyöntejä ja maksun 
määräämistä edeltää aina viranomaisen keho-
tus laiminlyönnin korjaamisesta. Maksun 
kohtuullistaminen tai määräämättä jättämi-
nen voisi siten tulla kysymykseen vain har-
voissa poikkeustapauksissa, mutta toisaalta 
tämän mahdollistava säännös on katsottava 
maksuvelvollisten oikeusturvan kannalta tar-
peelliseksi. 

Pykälän 3 momentin avulla turvattaisiin 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen mahdollisuus saada tarvittavat 
tiedot liikevaihtoon perustuvan laiminlyön-
timaksun määräämiseksi. Ehdotuksen mu-
kaan ainoastaan tuottajarekisteriin ilmoitta-
matta jättämisestä määrättävän maksun suu-
ruus perustuisi tuottajan liikevaihtoon. Tuot-
tajan liikevaihtotiedot saataisiin ensisijaisesti 
patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä 
julkisesta tietokannasta. Kaikkien tuottajien 
tiedot eivät kuitenkaan käytännössä päädy 
patentti- ja rekisterihallituksen tietokantaan 
ja siksi valvontaviranomaisella tulisi olla oi-
keus tarvittaessa salassapitosäännösten estä-
mättä saada vastaavat tiedot Verohallinnolta. 
Tiedot annettaisiin valvontaviranomaisen 
pyynnöstä verotoimistoista tuottajien veroil-
moitusten ja niiden liitteiden perusteella. 

133 §. Laiminlyöntimaksun määrääminen. 
Ehdotetun pykälän mukaan laiminlyöntimak-
sun määräisi toimivaltainen valvontaviran-
omainen. Maksun määräämismenettely riip-
puisi osin siitä, mistä 131 §:ssä tarkoitetusta 
laiminlyönnistä on kysymys. Jos kysymyk-
sessä olisi 131 §:n 1 momentissa tai 2 mo-
mentin 1−3 kohdassa tarkoitettu korjattavissa 
oleva laiminlyönti, valvontaviranomaisen 
olisi ennen maksun määräämistä lähetettävä 
maksuvelvolliselle kirjallinen kehotus täyttää 

velvollisuutensa tiettyyn määräpäivään men-
nessä. Kehotuksessa tulisi olla maininta mak-
sun määräämisestä laiminlyönnin seuraukse-
na. Kehotuksessa asetetun määräajan tulisi 
olla vähintään 30 päivää. Viranomaisen olisi 
määrättävä maksu viimeistään 60 päivän ku-
luessa kehotuksessa mainitun määräajan 
päättymisestä. Maksuvelvollisen kuulemisen 
osalta noudatettaisiin hallintolain 34 §:n 
yleissäännöstä. Jos sen sijaan kysymyksessä 
olisi 131 §:n 2 momentin 4—9 kohdassa tar-
koitettu kertaluontoinen laiminlyönti, jonka 
korjaaminen ei jälkikäteen ole mahdollista, 
valvontaviranomainen huomauttaisi laimin-
lyöjää kirjallisesti ja kehottaisi tätä maksun 
uhalla olemaan toistamatta laiminlyöntiä. 
Maksu voitaisiin määrätä vasta, jos toimin-
nanharjoittaja huomautuksen saatuaan tois-
taisi laiminlyönnin seuraavan kahden vuoden 
aikana, esimerkiksi kuljettaisi jätettä pitämät-
tä mukanaan otetta jätehuoltorekisteristä tai 
jätteensiirtoasiakirjaa. Maksu voitaisiin täl-
löin määrätä laiminlyönnin toteamista seu-
raavan 60 päivän aikana. 

Laiminlyöntimaksua ei voitaisi 2 momentin 
mukaan määrätä, jos maksuvelvollinen on 
tuomittu samaa asiaa koskevasta rikkomuk-
sesta tai jos asia on vireillä esitutkinnassa, 
syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa. Sään-
nös toteuttaisi osaltaan "ne bis in idem" kiel-
toa, jonka mukaan samasta asiasta ei voi ran-
gaista kahdesti. Pykälän 3 momentin mukaan 
kuitenkin 131 §:n 1 momentin mukaisesta 
tuottajarekisteriin hakematta jättämisestä voi-
taisiin laiminlyönnin jatkuessa määrätä uusi 
maksu, kun edellisen maksun määräämisestä 
on kulunut vähintään kalenterivuosi. Rekiste-
riin hakematta jättäminen on passiivisuuteen 
perustuva laiminlyönti, jota ei voi toistaa. Ne 
bis in idem kiellon kannalta uuden maksun 
määrääminen olisi osa samaa rangaistusta, 
joka teon luonteesta johtuen määrätään kah-
della tai useammalla päätöksellä riippuen sii-
tä, kuinka kauan laiminlyöntiä jatketaan. 

Ehdotetun 4 momentin mukaan maksu 
määrättäisiin maksettavaksi valtiolle. Mak-
suvelvollinen maksaisi myöhästyneestä mak-
susta viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 
4 §:ssä säädetyn yleisen korkoperusteen mu-
kaan. 

134 §. Vireillepano-oikeus. Ehdotettu py-
kälä korvaisi nykyisen jätelain 59 §:n. Se 
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vastaisi sanamuodoltaan ympäristönsuojelu-
lain 92 §:n 1 momenttia. Nykyisen jätelain 
59 §:n mukaan lain 21 ja 57 §:ssä tarkoitettua 
määräystä koskevan asian voi panna vireille 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 
tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa 
nyt ehdotetussa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tahot. Ehdotuksen mukainen valvontaviran-
omainen tarkoittaa sekä elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusta että kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaista. 

Vireillepano-oikeuden laajentaminen koh-
tien 3 ja 4 mukaisiin tahoihin yhdenmukais-
taisi sääntelyn ympäristönsuojelulain kanssa 
ja antaisi viranomaisille laajemmat vireille-
pano-oikeudet. Vireillepano-oikeus laajenisi 
toiminnan sijaintipaikan kunnalle sekä niille 
kunnille, joiden alueelle toiminnan ympäris-
tövaikutukset kohdistuvat. Kunnan yleistä 
puhevaltaa käyttäisi kunnanhallitus, ellei 
kunta olisi muuta päättänyt. Tämän lisäksi 
vastaavien kuntien ympäristönsuojeluviran-
omaisilla olisi itsenäinen vireillepano-oikeus 
valvontaviranomaisena. Myös elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksilla olisi vireille-
pano-oikeus ympäristönsuojelun yleisenä 
valvontaviranomaisena. Säännöksestä kävisi 
yksiselitteisesti ilmi, että viranomainen voi 
myös itse aloittaa menettelyn. 

Asian saaminen vireille viranomaisessa 
edellyttäisi hallintolain 19 §:n mukaista pää-
sääntöisesti kirjallista vireillepanoa ja perus-
teltua vaatimusta. Vireillepanoa ei olisi pelk-
kä tiedon antaminen viranomaiselle, hallin-
tokantelu, vapaamuotoinen ilmianto tai muu 
yhteydenotto viranomaiseen. Viranomaisen 
olisi vireillepanon johdosta tehtävä päätös, 
josta olisi oikeus muutoksenhakuun. 

135 §. Virka-apu. Säännös korvaisi voi-
massa olevan jätelain 56 §:n, jonka mukaan 
poliisin ja tulliviranomaisen on tarvittaessa 
annettava valvontaviranomaiselle virka-apua 
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten noudattamisen valvonnas-
sa. Säännöksessä mainittaisiin poliisi, tullilai-
tos ja rajavartiolaitos. 

136 §. Toiminta rikosasiassa. Pykälä olisi 
uusi ja siinä yhdenmukaistettaisiin sääntelyä 
ympäristönsuojelulain kanssa. Pykälän 
1 momentin mukaan valvontaviranomaisten 
olisi ilmoitettava todetusta lainvastaisesta te-
osta tai laiminlyönnistä poliisille tai tulliri-

kosten tapauksessa tulliviranomaiselle esitut-
kintaa varten. Valvontaviranomainen voisi 
kuitenkin jättää ilmoituksen tekemättä, jos 
tekoa olisi pidettävä olosuhteet huomioon ot-
taen vähäisenä, eikä yleisen edun olisi katsot-
tava vaativan syytteen nostamista. Ehdotettu 
1 momentti vastaisi pitkälti ympäristönsuoje-
lulain 94 §:ää, mutta selkeyden vuoksi ilmoi-
tusvelvollisuus rajattaisiin rikoslain 48 luvun 
1—4 §:n mukaisten rikosten epäilyyn. Tämä 
osaltaan rajaisi vähäisimmät rikokset pois 
ilmoitusvelvollisuuden piiristä. Näiden osalta 
viranomaisilla olisi edelleen oikeus tehdä il-
moitus esitutkintaviranomaisille, kuten nyky-
äänkin. Muotoilussa on otettu huomioon val-
vontaviranomaisten, esitutkintaviranomais-
ten, syyttäjien ja tuomioistuinten rajalliset 
voimavarat, eli vähäisimmistä asioista ei ole 
tarkoituksenmukaista säätää ilmoitusvelvolli-
suutta. Samalla on pyritty varmistamaan, ett-
ei viranomaiselle aseteta ilmoitusvelvolli-
suutta sellaisesta rikoksesta, josta on tarkoi-
tuksenmukaisempaa ja tehokkaampaa asettaa 
laiminlyöntimaksu. Valvontaviranomaisen 
tulisi selvittää riittävästi asiaan liittyvät sei-
kat ilmoittamistaan rikosepäilyistä esitutkin-
nan edistämiseksi ja nopeuttamiseksi. Poliisi 
voisi myös pyytää valvontaviranomaiselta 
selvityksiä esitutkinnan aikana. 

Pykälän 2 momentin mukainen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen asianomista-
ja-asema toimialallaan koskisi kaikkia rikos-
asioita, joihin liittyy jätelain tai sen nojalla 
annettujen säännösten tai määräysten rikko-
minen, jos yleistä etua on loukattu. Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus olisi asianomistajana tuottajavastuuta 
koskevissa rikosasioissa, jos yleistä etua on 
loukattu. Yleisen edun loukkaamisena pidet-
täisiin tuottajavastuuasioissa esimerkiksi sitä, 
että tuottaja on saavuttanut perusteetonta 
hyötyä velvoitteensa moitteettomasti hoita-
viin nähden laiminlyömällä tuottajavastuu-
velvoitteitaan ja vääristänyt siten kilpailua 
alalla. Rikoslain 48 luvun mukaiset tunnus-
merkistöt soveltuvat huonosti tuottajavastuu-
ta koskevaan lainvastaiseen menettelyyn, 
joihin usein liittyy huomattavan taloudellisen 
edun tavoittelua. Näin ollen Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
asianomistaja-asema olisi tarpeen myös pel-
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kästään jätelain rikkomista koskevissa tapa-
uksissa. 

Asianomistajaa tulisi kuulla esitutkinnassa 
ja tuomioistuimessa sekä sille tulisi varata ti-
laisuus esittää oikeudenkäynnissä asianosai-
selle ja todistajalle kysymyksiä. Asianomis-
tajalla olisi myös itsenäinen syyteoikeus asi-
assa. Säännöksessä olisi otettu huomioon Eu-
roopan neuvoston 1998 Strasbourgissa alle-
kirjoitettu yleissopimus ympäristön suojele-
miseksi rikosoikeudellisin keinoin. 
 
14 luku. Muutoksenhaku ja täytäntöön-

pano 

137 §. Muutoksenhaku. Laissa on runsaasti 
pykäliä, joiden perusteella viranomaiset te-
kevät päätöksiä, joihin muutoksenhaku voi 
kohdistua. Näitä ovat muun muassa vaaralli-
sen jätteen luokittelusta poikkeamista koske-
vat päätökset (7 §), siivoamisesta määräämi-
nen (75 §), kunnan jätemaksun kohtuullista-
minen (81 §), päätös kunnan jätemaksua 
koskevasta muistutuksesta (82 §), poikkea-
minen kunnan jätehuoltomääräyksistä (91 §), 
jätehuoltorekisteriin hyväksymispäätökset ja 
niiden muutokset (96, 97 ja 99 §) sekä tuotta-
jarekisteriin hyväksymispäätökset ja niiden 
muutokset (103, 106 ja 107 §), Suomen ym-
päristökeskuksen erilaiset päätökset jätteen-
siirroista (111, 112, 114 ja 115 §), valvonta-
viranomaiseen päätökset valvontatoiminnas-
sa ja hallintopakon käyttämistä koskevat pää-
tökset (125—129 §) sekä laiminlyöntimak-
sun määrääminen (133 §). 

Pykälän 1 momentin mukaan tämän lain 
nojalla annetusta päätöksestä valitettaisiin 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Hallintolainkäyttölain 
12 §:n mukaan valitus tehdään pääsääntöises-
ti sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopii-
rissä on sen viranomaisen toimialue, jonka 
päätöksestä valitetaan. Valitus olisi hallinto-
valitus. Asioiden käsittelymaksusta valitettai-
siin samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 

Toimivaltainen hallintotuomioistuin vali-
tettaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen päätöksestä olisi 2 momentin pää-
säännön mukaan se hallintotuomioistuin, 
jonka tuomiopiirissä pääosa päätöksen koh-
teena olevasta toiminnasta sijaitsee. Jätehuol-
torekisteriin hyväksymistä koskevissa lain 

96, 97 ja 99 §:n mukaisissa päätöksissä ja 
niihin liittyvissä hallintopakko- ja laimin-
lyöntimaksupäätöksissä toimivaltainen hal-
linto-oikeus olisi 1 momentin mukaisesti kui-
tenkin se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiiris-
sä on sen viranomaisen toimialue, jonka pää-
töksestä valitetaan. Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksiin 
tuottajavastuuasioissa haettaisiin muutosta 
hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä si-
jaitsee sen henkilön kotikunta tai yhteisön 
kotipaikka, johon päätös liittyy. Aluehallin-
toviraston 7 §:n nojalla tekemään vaarallisen 
jätteen luokittelua koskevaan päätökseen ha-
ettaisiin muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 
ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan kunnan jäte-
huoltomääräystä koskevasta päätöksestä 
(91 §), jätemaksuja ja käsittelymaksuja kos-
kevasta jätetaksasta (79 ja 144 §), jätteenkul-
jetusjärjestelmää koskevasta päätöksestä (38 
§) sekä päätöksestä jätehuollon palvelutehtä-
vän siirtämiseksi yhtiölle (43 §) valitettaisiin 
kunnallisvalituksena siten kuin kuntalaissa 
säädetään. Perusteena valitustielle on se, että 
nämä päätökset koskevat kunnan toiminnan 
järjestämistä. Kunnan toiminnan järjestämis-
tä koskeviin muihinkin päätöksiin, kuten jä-
tehuollon tehtävien osoittaminen kuntayhty-
mälle, haettaisiin muutosta kuntalain mukai-
sesti kunnallisvalituksella. Näiden päätösten 
muutoksenhaun osoittaminen nimenomaisel-
la säännöksellä jätelaissa ei ole tarpeen. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
alaisen viranhaltijan 126 §:n nojalla kiireelli-
sessä tapauksessa antamasta väliaikaisesta 
määräyksestä ei saisi valittaa 3 momentin 
mukaan. Muutoksenhaku olisi kuitenkin 
mahdollista päätöksestä, jonka kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomainen tekisi asiassa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen 
jätemaksun suorittamista koskevissa asioissa, 
perustevalitusasiat mukaan lukien. Muutok-
senhaku hallinto-oikeuden päätökseen olisi 
mahdollista vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää siihen valitusluvan. 

138 §. Valitusoikeus. Pykälässä säädettäi-
siin valitusoikeudesta niissä päätöksissä, jois-
ta jätelain mukaan valitetaan hallintovalituk-
sella. Kunnallisvalitukseen oikeutetuista sää-
detään kuntalaissa. Pykälän mukaan valitus-
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oikeus olisi asianosaisilla, joita olisivat esi-
merkiksi jätelain mukaisten hyväksyntöjen 
hakijat sekä mahdolliset haitankärsijät, joi-
den oikeutta tai etua päätös koskee. 

Nykyiseen jätelakiin verrattuna pykälään 
lisättäisiin eräiden viranomaisten valitusoi-
keus. Valitusoikeus olisi paitsi toiminnan si-
jaintikunnalla ja vaikutusalueen kunnalla 
myös näiden kuntien valvontaviranomaisella 
eli ympäristönsuojeluviranomaisella. Muu-
toksenhaussa kunta, jonka puhevaltaa käyt-
täisi kunnanhallitus, valvoisi yleistä kunnan 
etua ja valvontaviranomainen valvoisi lain 
säännösten toteutumista erityisesti ympäris-
tönsuojelun kokonaisedun kannalta. Elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi 
erikseen valitusoikeus yleisen edun valvoja-
na. Valitusoikeus koskisi kunnan jätehuolto-
viranomaisen, ympäristönsuojeluviranomai-
sen sekä tilanteen mukaan myös toisen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pää-
töksiä. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan va-
litusoikeus olisi myös rekisteröidyillä yhdis-
tyksillä ja säätiöillä, joilla olisi lain 134 §:n 
nojalla vireillepano-oikeus. Vastaava säännös 
on nykyisessä jätelaissa. 

Ehdotettu valitusoikeussäännös jätelaissa 
on pitkälle yhdenmukainen ympäristönsuoje-
lulain vastaavan säännöksen kanssa. Jätela-
kiin ei kuitenkaan ehdoteta valitusoikeutta 
muille yleistä etua valvoville viranomaisille. 
Nimenomaisen säännöksen puuttuessa tul-
kinta muiden viranomaisten valitusoikeudes-
ta jää hallinlainkäyttölain yleisen tulkinta-
käytännön varaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle olisi lisäksi 
valitusoikeus sellaisesta hallinto-oikeuden 
päätöksestä, jolla olisi kumottu tai muutettu 
sen ensiasteena tekemää päätöstä. Valvonta-
viranomaisen valitusoikeus perustuu tässä 
ympäristönsuojelun edun valvontaan. 

139 §. Päätöksen täytäntöönpano muutok-
senhausta huolimatta. Päätöksen lainvoimai-
suus on lähtökohtana päätöksen täytäntöön-
panolle. Pykälässä säädettäisiin mahdollisuu-
desta määrätä eräissä päätöksissä, että pää-
töstä on noudatettava muutoksenhausta huo-
limatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. 
Määräys voitaisiin antaa siivoamisvelvolli-

suuspäätöksessä roskaamisasiassa, jätehuol-
torekisteriin hyväksymistä koskevassa pää-
töksessä ja jätteensiirtoasetuksen nojalla an-
nettavissa päätöksissä. Säännös vastaisi pää-
osin nykyisen jätelain 67 §:ää. 

140 §. Laiminlyöntimaksun täytäntöönpano 
ja palauttaminen. Pykälän mukaan laimin-
lyöntimaksu voitaisiin määrätä pantavaksi 
täytäntöön ilman lainvoimaista päätöstä. 
Poikkeuksellista järjestelyä puoltaisi valvon-
nan tehokkuus. Toisaalta suoran täytäntöön-
panon mahdollisuus ei olisi maksuvelvollisen 
oikeusturvan kannalta kovinkaan ongelmalli-
nen, kun otetaan huomioon maksun piirissä 
olevien rikkeiden ja laiminlyöntien teknis-
hallinnollinen luonne ja maksun määräämis-
menettely, jossa maksupäätöstä edeltää kir-
jallinen huomautus. Maksun täytäntöön-
panoon sovellettaisiin verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annettua lakia (706/2007). 
Laiminlyöntimaksun perinnän hoitaisi Oike-
usrekisterikeskus, jonka tehtävänä on erilais-
ten rikos- ja kurinpitosäännösten mukaisten 
sakkorangaistusten lisäksi useiden hallinnol-
listen sanktiomaksujen perintä. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan Oikeusre-
kisterikeskuksen olisi hakemuksesta palautet-
tava maksu, jos päätös maksun määräämises-
tä kumottaisiin valituksen johdosta tai jos 
samaa rikettä koskeva asia tulisi vireille tuo-
mioistuimessa. 
 
15 luku. Erinäiset säännökset 

141 §. Jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan 
vastuuhenkilö. Säännökseen siirrettäisiin osin 
täsmennettynä nykyisen jäteasetuksen 
10 §:ssä säädetty vaatimus jätteen hyödyn-
tämis- ja käsittelypaikan vastaavasta hoitajas-
ta. Säännöksen sisällön ja luonteen mukaan 
asiasta on asianmukaista säätää laissa. 

142 §. Jätehuollon rekisterien ja tuottaja-
rekisterin ylläpito. Pykälässä säädettäisiin jä-
tehuollon rekistereistä, jotka olisivat osa ym-
päristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitettua ym-
päristönsuojelun tietojärjestelmää. 

Pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdassa Suo-
men ympäristökeskukselle ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksille säädetyt vel-
vollisuudet vastaisivat nykyisen jäteasetuk-
sen 21 §:ää, jossa säädetään jätetiedostojen 
yhteistiedostoon kuuluvista jätetiedostoista. 
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Termistä jätetiedostojen yhteistiedosto luo-
vuttaisiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset velvoitettaisiin myös ylläpitämään 
jätehuoltorekisteriä kunnalle 100 §:n mukai-
sesti tehdyistä jätteen keräystä koskevista il-
moituksista. Vastaavaa vaatimusta ei ole ny-
kyisessä laissa. Säännöksessä tarkoitetut re-
kisterit voivat teknisesti koostua useasta tie-
tojärjestelmässä olevasta rekisteristä. Tarkoi-
tus on kuitenkin, että pykälässä tarkoitetut 
tiedot ovat käytettävissä yhtenäisen käyttö-
liittymän avulla. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädettäi-
siin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen velvollisuudesta ylläpitää 
tuottajarekisteriä. 

Pykälän 2 momentin mukaan Suomen ym-
päristökeskus, elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen velvoitettaisiin merkitsemään 
1 momentissa säädettyihin rekistereihin niille 
rekisteriin hyväksymistä tai merkitsemistä 
varten ilmoitetut olennaiset tiedot. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen velvollisuu-
tena olisi merkitä 100 §:n nojalla saamiinsa 
ilmoituksiin sisältyvät tiedot jätehuoltorekis-
teriin, mutta rekisterin ylläpitovelvollisuus 
olisi 1 momentin mukaisesti elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksella. 

Pykälän 3 momentin mukaan Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
olisi pidettävä julkisesti saatavilla olevaa lu-
etteloa tuottajarekisteriin hyväksytyistä tuot-
tajista ja tuottajayhteisöistä. Luettelo olisi ol-
tava saatavilla tietoverkossa. Ajantasainen 
julkinen luettelo rekisteröidyistä tuottajista 
edistäisi vastuunsa välttelevien tuottajien 
tunnistamista. Luettelon avulla esimerkiksi 
jakelija voisi ennen tuotteen jakelua tarvitta-
essa tarkistaa, että tuottaja on merkitty tuotta-
jarekisteriin. 

Pykälässä tarkoitettuihin ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään kuuluviin rekistereihin 
sovellettaisiin ympäristönsuojelulain 27 §:n 
2 ja 3 momentissa säädettyjä kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen tiedonantovelvol-
lisuutta ja tiedonsaantioikeutta sekä henkilö-
tietojen salassapitoa ja luovuttamista koske-
via säännöksiä. 

143 §. Rekisteri jätteen kuljetuksista. Pykä-
län 1 momentin mukaan kunnan jätehuoltovi-
ranomaisen tehtävänä olisi ylläpitää rekiste-

riä, johon merkittäisiin jätteen kuljettajan 
39 §:n 2 momentin mukaisesti antamat tiedot 
kuljettamistaan jätteistä. Rekisterin ylläpito-
velvollisuus koskisi sekä kunnan järjestämää 
että kiinteistön haltijan järjestämää kuljetus-
ta. Rekisteriin merkityt henkilötiedot tulisi 
säilyttää viisi vuotta rekisteriin merkitsemi-
sen jälkeen. 

Pykälän 2 momentissa viitattaisiin viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettuun 
lakiin ja henkilötietolakiin (523/1999), joissa 
säädetään henkilö- ja muiden tietojen salas-
sapidosta, luovuttamisesta ja muusta käsitte-
lystä. Säännös vastaisi nykyistä tapaa säätää 
rekisteröidyistä henkilötiedoista. 

144 §. Maksut asian käsittelystä. Pykälässä 
viitattaisiin valtion maksuperustelakiin ja sen 
nojalla annettavaan ympäristöministeriön 
asetukseen, joita sovellettaisiin ehdotetun 
lain ja jätteensiirtoasetuksen mukaisen asian 
käsittelystä valtion viranomaisessa perittäviin 
maksuihin. Pykälässä tarkoitettuja maksulli-
sia suoritteita olisivat esimerkiksi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten antamat pää-
tökset jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä, 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen antamat päätökset tuottajarekis-
teriin hyväksymistä koskevista päätöksistä 
sekä Suomen ympäristökeskuksen antamat 
päätökset jätteen siirtoa koskevista ilmoituk-
sista ja ennakkohyväksyntää koskevista ha-
kemuksista. 

Ehdotetun lain mukaisen asian käsittelystä 
kunnan viranomaisessa perittävän maksun 
perusteeseen sovellettaisiin valtion maksupe-
rustelakia. Maksun perusteista määrättäisiin 
kunnan hyväksymässä taksassa. 

Maksua ei perittäisi asioissa, jotka olisivat 
haitankärsijän tai viranomaisen vireillepane-
mia. 

145 §. Kustannusten ja maksujen perimi-
nen. Pykälä vastaisi asiasisällöltään nykyisen 
jätelain 73 §:n mukaista säännöstä. 

146 §. Salassa pidettävien tietojen luovut-
taminen. Pykälä vastaisi asiasisällöltään ny-
kyisen jätelain 71 §:ää. 

147 §. Rangaistussäännökset. Pykäläehdo-
tus vastaa muotoilultaan ympäristönsuojelu-
lain 116 §:ää ja korvaisi voimassa olevan jä-
telain 60 §:n (jäterikkomus), 61 §:n (viittaus-
säännös) ja 62 §:n (rikesakko). Ehdotettu 
1 momentti vastaisi nykyisen lain 61 §:ää. 
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Pykälän 2 momentti koskisi jätelain rikko-
mista ja vastaisi nykyisen jätelain 60 §:ää. 
Rikosnimike muutettaisiin jäterikkomuksesta 
jätelain rikkomiseksi. Muutos olisi linjassa 
ympäristönsuojelulain 116 §:n ympäristön-
suojelulain rikkominen -rikosnimikkeen 
kanssa. Jätelain rikkomisen alaan kuuluvat 
säännökset yksilöitäisiin tarkemmin kuin ny-
kyisessä laissa. Laiminlyöntimaksun piirissä 
olevat teot eivät olisi ehdotetun rangaistus-
säännöksen piirissä. 

Ehdotettu 3 momentti vastaisi nykyisen 
lain 62 §:ää. Rikoslain nojalla rikesakkorik-
komuksista annetun asetuksen (610/1999) 
nojalla poliisi voi nykyisin määrätä roskaa-
miskiellon vähäisestä rikkomisesta 50 euron 
rikesakon. 
 
16 luku.  Voimaantulo ja siirtymäsään-

nökset 

148 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
vaksi voimaan vuoden kuluttua sen vahvis-
tamisesta. Lakiesityksen käsittelyajasta riip-
puen laki tulisi näin ollen voimaan vuoden 
2012 kesään mennessä. 

Jätedirektiivi tulisi saattaa jäsenmaissa 
voimaan viimeistään 12 päivänä joulukuuta 
2010. Jätelain kokonaisuudistuksen vaati-
masta työmäärästä ja jätelain toimeenpanoon 
valmistautumiseen varatusta ajasta johtuen 
jätedirektiivin toimeenpano viivästyisi ehdo-
tetulla aikataululla runsaan vuoden. 

Ehdotettu lain voimaantulo yhdessä 
152 §:ssä ehdotettujen tiettyjä velvollisuuksia 
koskevien tätä pidempien siirtymäaikojen 
kanssa olisi tarpeen, jotta viranomaisille, yri-
tyksille ja kansalaisille sekä kaikille muille, 
jota laki koskee varattaisiin valmistautumis-
aikaa uusien säännösten toimeenpanoon. 
Siirtymäaikana useita valtioneuvoston ase-
tuksia ja päätöksiä on muutettava vastaamaan 
uutta lakia. Viranomaisille olisi järjestettävä 
uutta lainsäädäntöä koskevaa tiedotusta ja 
koulutusta. Tietojärjestelmiin olisi tehtävä 
uudesta lainsäädännöstä johtuvat tarpeelliset 
tarkistukset. Hyväksymismenettelyjä koske-
via ohjeita ja lomakkeita olisi tarkistettava 
uuden lain mukaisiksi. 

Lailla kumottaisiin vuoden 1993 jätelaki, 
lukuun ottamatta valtion osallistumista jäte-
huoltotyöhön koskevaa 35 §:ää ja siihen liit-

tyvää jäteasetuksen 4 lukua, jotka on tarkoi-
tus esittää uusittaviksi muussa yhteydessä. 
Näin ollen myös vastuut vuoden 1993 lain 
voimassaolon aikana ja tätä ennen tapahtu-
neesta maaperän pilaantumisesta säilyisivät 
ennallaan. Ennen ympäristönsuojelulain 
voimaantuloa tapahtuneeseen maaperän pi-
laantumiseen sovellettavista säännöksistä 
säädetään ympäristönsuojelulain voimaan-
panosta annetun lain (113/2000) 22 §:ssä. 

Voimaan jäisivät myös vuoden 1993 jäte-
lain nojalla annetut valtioneuvoston ja ympä-
ristöministeriön asetukset ja päätökset siltä 
osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän lain 
kanssa. Nämä asetukset ja päätökset on tar-
koitus saattaa tarpeellisilta osin tämän lain 
mukaisiksi. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voitaisiin 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

149 §. Aikaisempien säännösten soveltami-
nen. Ehdotetun lain voimaan tullessa vireillä 
olevat asiat käsiteltäisiin sen voimaan tulles-
sa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 

Jätteen kansainväliseen siirtoon, jonka 
Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt tai 
josta sille on ilmoitettu ennen ehdotetun lain 
voimaantuloa ja josta vastaanottomaan toi-
mivaltainen viranomainen on antanut vas-
taanottovahvistuksen, sovellettaisiin lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Jos muutoksenhakutuomioistuin ehdotetun 
lain voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa 
kumoaa päätöksen, johon on sovellettava lain 
voimaan tullessa olleita säännöksiä, ja pa-
lauttaa asian kokonaisuudessaan uudelleen 
käsiteltäväksi, asia käsiteltäisiin ja ratkaistai-
siin ehdotetun lain säännösten mukaisesti. 

Kunta, joka ennen vuoden 1993 jätelain 
10 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain 
(411/2007) voimaantuloa eli 1 päivää kesä-
kuuta 2007 on järjestänyt teollisuus-, palve-
lu- tai muussa elinkeinotoiminnassa synty-
vän, asumisessa syntyvään jätteeseen rinnas-
tettavan jätteen kuljetuksen vuoden 1993 jä-
telain 10 §:n 1 momentin mukaisesti muuta 
yhteisöä tai yrittäjää käyttäen, voisi jatkaa 
järjestelyä asianomaisen yhteisön tai yrityk-
sen kanssa tehdyn sopimuksen voimassaolon, 
kuitenkin enintään 31 päivään toukokuuta 
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2012. Siirtymäaika vastaisi laissa 411/2007 
säädettyä siirtymäaikaa. 

Kunnan, jossa vuoden 1993 jätelaissa tar-
koitettu järjestetty jätteenkuljetus ehdotetun 
lain voimaan tullessa hoidetaan sopimuspe-
rusteisena jätteenkuljetuksena, olisi järjestet-
tävä jätteenkuljetus ehdotetun lain 36 tai 37 
§:n mukaisesti viiden vuoden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta. Siirtymäaika olisi tar-
peen, koska 37 §:ssä ehdotetut kiinteistön 
haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käyt-
töönoton edellytykset ovat tiukemmat kuin 
nykyisin voimassa olevan sopimusperustei-
sen jätteenkuljetuksen käyttöönoton edelly-
tykset. 

150 §. Jätelakiviittaus ja eräät käsitteet ai-
kaisemmissa säännöksissä. Säännöksen mu-
kaan muualla lainsäädännössä oleva yleisviit-
taus vuoden 1993 jätelakiin tarkoittaisi ehdo-
tetun lain voimaantulon jälkeen viittausta tä-
hän lakiin.  

Ehdotetussa laissa käytettäisiin pääosin 
samoja käsitteitä kuin voimassa olevassa jä-
telaissa. Uudesta jätedirektiivistä johtuen 
käytettäisiin kuitenkin vuoden 1993 jätelaissa 
käytetyn käsitteen ongelmajäte sijasta ehdo-
tetussa laissa käsitettä vaarallinen jäte ja 
vuoden 1993 jätelain käsitteen käsittely sijas-
ta ehdotetussa laissa käsitettä loppukäsittely. 
Vuoden 1993 jätelain nojalla annettuja sää-
döksiä olisi sovellettava siten kuin säädök-
sessä käytettäisiin ehdotetun lain käsitteitä. 
Säännös muuttuneista käsitteistä olisi tarpeen 
erityisesti lähivuosina oikeudellisten epäsel-
vyyksien välttämiseksi. Suurin osa jätealan 
säädöksistä uusittaneen piakkoin, jolloin 
terminologia tarkistetaan ehdotetun lain mu-
kaiseksi. Vastaavasti olisi muuta kuin jäte-
lainsäädäntöä uudistettaessa otettava huomi-
oon muuttunut terminologia. 

Pykälän 3 momentin mukaan ehdotetun 
lain säännökset kiinteistön haltijan järjestä-
mästä jätteenkuljetuksesta, kuten ehdotetut 
35, 39, 45 ja 85 § koskisivat lain voimaantul-
lessa vastaavasti myös jätteenkuljetusta, joka 
tuolloin hoidetaan vuoden 1993 jätelaissa 
tarkoitettuna sopimusperusteisena jätteenkul-
jetuksena. 

151 §. Aikaisemmat päätökset ja määräyk-
set. Vuoden 1993 jätelain nojalla annettua 
päätöstä tai määräystä, joka on voimassa eh-
dotetun lain voimaan tullessa, olisi noudatet-

tava, jollei ehdotetussa laissa toisin säädetä. 
Tällaisia päätöksiä ja määräyksiä olisivat 
kaikki kunnassa tehdyt päätökset ja valtion 
viranomaisten yksittäistapauksia koskevat 
päätökset tai määräykset. 

Vuoden 1993 jätelain 17 §:n nojalla anne-
tut kunnalliset jätehuoltomääräykset jäisivät 
myös voimaan siltä osin kuin ne eivät ole eh-
dotetun lain kanssa ristiriidassa. 

Jos vuoden 1993 jätelain mukaisessa pää-
töksessä tai määräyksessä on velvoitettu te-
kemään ilmoitus jäte- tai tuottajatiedostoon, 
noudatettaisiin ehdotetun lain jätehuoltore-
kisteriin ja tuottajarekisteriin hyväksymistä ja 
merkitsemistä koskevia säännöksiä. 

152 §. Eräitä velvoitteita koskevat siirty-
mäajat. Yksityisen terveys- tai sosiaalipalve-
lun tai koulutustoiminnan harjoittaja tai 
32 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoite-
tun muun toiminnan harjoittaja, joka vuoden 
1993 jätelain mukaan ei ole velvollinen liit-
tymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen, oli-
si velvollinen luovuttamaan jätteen kunnan 
järjestämään jätehuoltoon tämän lain 41 §:n 
1 momentin mukaisesti 1 päivästä kesäkuuta 
2013 alkaen, jollei 41 §:n 2 tai 3 momentista 
tai 42 §:stä muuta johtuisi. 

Tuottajavastuuta koskevaa 6 lukua sovel-
lettaisiin vuoden kuluttua tämän lain voi-
maantulosta. Tuottajan 49 §:n mukaisesti jär-
jestämä käytöstä poistettavien pakkausten 
vastaanotto olisi kuitenkin järjestettävä kah-
den vuoden kuluessa ehdotetun lain voi-
maantulosta. Mainittuihin ajankohtiin asti 
noudatettaisiin vastaavia vuoden 1993 jäte-
lain tuottajavastuuta koskevia säännöksiä, 
jotka pääosin ovat mainitun lain 3 a luvussa. 

Painetun paperituotteen maahantuojan olisi 
tehtävä hakemus tuottajarekisteriin hyväk-
symiseksi yhden vuoden kuluessa ehdotetun 
lain voimaantulosta. 

Juomapakkausten palautusjärjestelmään 
kuuluvien pakkausten merkintöjä koskevaa 
70 §:ää sovellettaisiin yhden vuoden kuluttua 
lain voimaantulosta. Säännöstä sovellettaisiin 
niihin juomapakkauksiin, jotka mainitun 
ajankohdan jälkeen luovutetaan kulutukseen 
eli siitä lukien, kun valmisteverotuslain mu-
kainen verovelvollisuus alkaa. 

Jos toiminta on lain voimaantullessa mer-
kitty vuoden 1993 jätelain mukaiseen jätetie-
dostoon, toiminnan harjoittajan olisi tehtävä 
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94 §:n mukainen hakemus hyväksymiseksi 
jätehuoltorekisteriin viimeistään kolmen 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 

Ehdotetun lain voimaantullessa tuottajatie-
dostoon merkityn tuottajayhteisön olisi vuo-
den kuluessa lain voimaantulosta ja tuottaja-
tiedostoon merkityn tuottajan olisi kahden 
vuoden kuluessa ehdotetun lain voimaantu-
losta tehtävä 101 §:n mukainen hakemus 
tuottajarekisteriin hyväksymiseksi. 

Jätteen ammattimaisesta keräyksestä, jota 
harjoitetaan tämän lain voimaantullessa, olisi 
tehtävä tämän lain 100 §:n mukainen ilmoi-
tus yhden vuoden kuluessa lain voimaantu-
losta. 

Ympäristöluvanvaraisen toiminnanharjoit-
tajan olisi tarvittaessa tarkistettava järjestä-
mänsä seuranta ja tarkkailu tai jätteen käsitte-
lyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma ja esi-
tettävä tarkistukset tai suunnitelma lupavi-
ranomaiselle yhden vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta, jos toimintaan on myönnetty 
ympäristölupa ennen tämän lain voimaantu-
loa ja seuranta ja tarkkailu eivät vastaisi 
120 §:n vaatimuksia. 
 
1.2 Ympäristönsuojelulaki  

2 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että ehdotetun jätelain 
mukaisesti termit hyödyntäminen ja loppukä-
sittely korvattaisiin käsittelyllä. 

5 §. Yleiset velvollisuudet. Pykälän 2 mo-
mentin viittaus jätelakiin ehdotetaan muutet-
tavaksi vastaamaan uusia ehdotettavia sään-
nöksiä jätelain 2 luvussa. Nykyisin ympäris-
tönsuojelulaissa viitataan jätelain 4 ja 6 §:ään 
mutta ehdotetussa jätelaissa viittaus on koko 
lukuun, koska mainittujen kahden pykälän si-
sältö ehdotetaan uudessa laissa siirrettäväksi 
useampaan pykälään. Jätelain 2 luvun yleisis-
tä velvollisuuksista ja periaatteista ovat mer-
kityksellisiä ympäristöluvanvaraisten toimin-
tojen ja ympäristölupamenettelyn kannalta 
erityisesti yleinen velvollisuus noudattaa etu-
sijajärjestystä (8 §), selvilläolo- ja tiedonan-
tovelvollisuus (12 §), jätehuollosta aiheutu-
van vaaran ja haitan ehkäiseminen (13 §), jät-
teiden erilläänpitovelvollisuus (15 §), vaaral-
listen jätteiden sekoittamiskielto (17 §) sekä 
omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteet (19 §). 
Kuitenkaan muutkaan jätelain 2 luvun sään-

nökset eivät ole merkityksettömiä ympäristö-
lupaharkinnassa. Jätelain 2 luvun velvolli-
suuksien sisältöä selvitetään jätelain yksi-
tyiskohtaisissa perusteluissa. 

12 §. Eräät toiminnot. Pykälän 1 momentin 
6 kohtaan ehdotetaan yhtäältä kirjoitusteknis-
tä muutosta, jolla ehdotetun ympäristönsuo-
jelulain käsitteet muutetaan vastaamaan eh-
dotettua jätelakia. Toisaalta muutos on myös 
sisällöllinen laajentaen valtioneuvoston ase-
tuksenantovaltuuden myös muuhun kuin lai-
tosmaiseen ja ammattimaiseen jätteiden kä-
sittelyyn. Tällöin lain nojalla voitaisiin antaa 
valtioneuvoston asetuksia myös muusta kuin 
ympäristöluvanvaraisesta jätteen käsittelystä. 
Ympäristönsuojelulain nojalla asetuksia voi-
daan antaa ympäristön pilaantumisen vaaran 
ehkäisemiseksi, mikä rajaa valtuuden päästö-
jen kautta tapahtuvan pilaantumisen torjun-
taan. Ympäristönsuojelulain ja jätelain ase-
tuksenantovaltuudet jätteenkäsittelytoiminto-
jen sääntelyssä ovat käytännössä osin pääl-
lekkäisiä eikä usein ole selkeästi osoitettavis-
sa vain yhtä valtuusperustetta. 

Pykälän 2 momentin 5 kohdan sanamuo-
don muuttaminen mahdollistaisi asetuksissa 
säännökset jätteen hyödyntämis- ja loppukä-
sittelytoimien ohella myös esimerkiksi jät-
teen keräyksestä ja varastoimisesta jätteen 
syntypaikalla. 

27 §. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä. 
Pykälään ehdotetaan tehtäväksi ehdotetun jä-
telain mukaiset muutokset. Jätelaissa ei enää 
säädettäisi jätetiedostosta ja siihen merkittä-
vistä seikoista, vaan ehdotetussa 142 §:ssä 
säädettäisiin kolmesta eri rekisteristä. Ehdo-
tetun jätelain mukaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset ylläpitäisivät jätehuolto-
rekisteriä, johon merkittäisiin tiedot rekiste-
riin hyväksytyistä jätteen kuljettajista ja vä-
littäjistä sekä tiedot jätteen keräystä koske-
vista ilmoituksista. Suomen ympäristökeskus 
ylläpitäisi rekisteriä, jossa olisi tietoja jätteen 
kansainvälisistä siirroista. Pirkanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus ylläpi-
täisi jätelain mukaista tuottajarekisteriä. 
Kaikki nämä kolme rekisteriä olisivat osa 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmää ja nii-
den ylläpidossa ja käytössä noudatettaisiin 
asianomaisia ympäristönsuojelulain säännök-
siä. 
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28 §. Yleinen luvanvaraisuus. Pykälän sa-
namuoto ehdotetaan muutettavaksi vasta-
maan säädettävän jätelain käsitteitä. Lisäksi 
ehdotetaan ympäristöluvan tarve 2 momen-
tissa sidottavaksi nimenomaisesti jätelain so-
veltamisalaan kuuluviin jätteisiin, mikä tar-
koittaisi sisällöllistä muutosta säännökseen. 
Koska osa jätteistä on ehdotetun jätelain 
3 §:n nojalla jätelain soveltamisalan ulkopuo-
lella, ei näiden jätteiden laitos- tai ammatti-
mainen käsittely olisi luvanvaraista ympäris-
tönsuojelulain tämän säännöksen nojalla. 
Tämä ei kuitenkaan sulkisi pois mahdolli-
suutta, että toiminta olisi luvanvaraista jonkin 
muun lain 28 §:n mukaisen luvanvaraisuus-
perusteen nojalla. 

Jätelain 3 §:ssä muun ohella säädettäisiin, 
että jätelakia sovellettaisiin sivutuoteasetuk-
sessa tarkoitettuihin eläimistä saataviin sivu-
tuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin, 
kuten lantaan, vain siltä osin kuin nämä on 
tarkoitettu poltettaviksi, kaatopaikalle sijoi-
tettaviksi tai käytettäviksi biologisessa käsit-
telylaitoksessa. Ehdotetun 28 §:n säännöksen 
mukaan esimerkiksi lannan käyttö lannoite-
valmistelain mukaisesti ei siten kuuluisi ym-
päristöluvanvaraisuuden piiriin. Jos kuitenkin 
on kysymys jätelain 3 §:n 1 momentin 
6 kohdassa mainituista käsittelyistä eli poltto, 
kaatopaikalle sijoittaminen tai käyttö biologi-
sessa käsittelylaitoksessa, lannan käsittely 
olisi luvanvaraista. Ympäristönsuojeluase-
tuksen laitosluettelon perusteella eläinsuojan 
ympäristöluvanvaraiseen toimintaan luetaan 
kuuluvaksi muun muassa lannan varastointi 
sekä lannan käsittely ja levitys eläinsuojan 
lähipelloilla. 

Jätelain uudistamisen yhteydessä ehdote-
taan tehtäväksi uudistuksesta aiheutuvat tar-
peelliset muutokset ympäristönsuojelulain 
luvantarvesäännöksiin. Luvantarvesäännök-
siä on tarkoitus tarkastella laajemmin, kun 
Euroopan komission ehdotus direktiiviksi 
koskien teollisuuden päästöjen yhdennettyä 
ehkäisemistä ja vähentämistä (uudelleenlaa-
dittu IPPC-direktiivi, KOM (2007) 844 lo-
pullinen) tulee voimaan ja saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. 

30 a §. Poikkeus eräiden jätteen käsittely-
toimintojen luvanvaraisuudesta. Ympäristön-
suojelulain 30 a § lisättiin ympäristönsuoje-
lulakiin lainmuutoksella (253/2010), jolla 

eräitä vaikutuksiltaan vähäisempiä toimintoja 
siirrettiin lupamenettelystä kevyemmän re-
kisteröintimenettelyn piiriin. Samassa yhtey-
dessä muutettiin myös lain asetuksenantoval-
tuuksia koskevia säännöksiä, mikä johti sii-
hen, että aikaisemmin ympäristönsuojeluase-
tuksessa ollut eräiden jätetoimintojen luvan-
varaisuuspoikkeussäännös oli jäämässä vaille 
valtuusperustetta. Säännös siirrettiin tällöin 
lakiin. Asiaa koskeneessa ympäristönsuojelu-
lain muuttamisesta annetussa hallituksen esi-
tyksessä (HE 100/2009 vp) todettiin, että laa-
jemmin jätteen laitos- ja ammattimaista kä-
sittely- ja hyödyntämistoimintoja koskevan 
luvanvaraisuuden ja mahdollisten luvanva-
raisuuspoikkeusten tarvetta, tarkoituksenmu-
kaisuutta ja soveltamisen alaa on järkevää 
tarkastella jätelainsäädännön kokonaisuudis-
tuksen yhteydessä. Luvanvaraisuuden alan 
määrittelyssä on merkitystä myös jätelakiin 
ehdotetulla 100 §:llä, jolla säädettäisiin jäte-
huoltorekisteriin tehtävästä ilmoituksesta. 
Ilmoitus olisi tehtävä jätteen ammattimaises-
ta keräyksestä. Säännöksen mukainen am-
mattimainen keräys ei ole jätteen laitos- tai 
ammattimaista käsittelyä eikä se siten ole lu-
vanvaraista. 

Tässä esityksessä pykälään ehdotetaan 
useita täsmentäviä muutoksia, joissa on otet-
tu huomioon yhtäältä jätedirektiivin sovelta-
misala ja soveltamisalapoikkeukset sekä toi-
saalta jätedirektiivin 24 ja 25 artiklan vaati-
mukset luvanvaraisuuspoikkeusten sovelta-
misalasta ja edellytyksistä. Direktiivin edel-
lytyksistä keskeisiä ovat lupamenettelystä 
poistettavien toimintojen rekisteröinti ja toi-
minnoille säädettävät yleiset vaatimukset, 
jotka Suomen kansallisessa lainsäädännössä 
tarkoittavat valtioneuvoston asetuksella sää-
dettäviä yleisiä vaatimuksia. 

Lain 30 a §:ssä tarkastellaan luvanvarai-
suuspoikkeuksia vain suhteessa yleistä lu-
vanvaraisuutta koskevan 28 §:n 2 momentin 
4 kohtaan, jossa säädetään jätteen ammatti- 
tai laitosmaisen käsittelyn luvanvaraisuudes-
ta. Poikkeussäännöksessä luetellut toiminnat 
voivat olla luvanvaraisia jonkin muun yleisen 
28 §:n 2 momentin mukaisen perusteen no-
jalla, esimerkiksi vesistön pilaantumisen tai 
naapuruussuhdelain mukaisen naapuruushai-
tan perusteella. Jätteen käsittelytoiminta voi 
olla luvanvaraista myös sillä perusteella, että 
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se muodostaa lain 3 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaisen teknisen tai toiminnallisen ko-
konaisuuden muulla perusteella luvanvarai-
sen toiminnan kanssa, kuten esimerkiksi 
eläinsuojan kokonaisuuteen kuuluvan lannan 
käsittely. 

Pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdan nojalla 
ympäristölupaa ei enää tarvittaisi maa- ja 
metsätaloudessa syntyvän ympäristölle ja 
terveydelle haitattomista luonnonaineksista 
koostuvan jätteen käyttöön maa- ja metsäta-
loudessa eikä haitattomaksi käsitellyn jäteve-
silietteen, sakokaivolietteen tai kuivakäymä-
läjätteen taikka haitattoman tuhkan tai kuo-
nan hyödyntämiseen ja käyttöön lannoite-
valmistelain vaatimusten mukaisesti. Haitat-
tomilla jätteillä tarkoitettaisiin tässä esimer-
kiksi käytöstä poistettuja naatteja, lehtiä, pe-
runan ja muiden juuresten kuoria sekä ka-
nanmunankuoria ja raakamaitoa. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan 
myöskään maa- ja metsätaloudessa syntyvän 
ympäristölle ja terveydelle haitattomista kas-
viperäisistä luonnonaineksista koostuvan jät-
teen hyödyntämiseen energiantuotannossa ei 
tarvittaisi ympäristölupaa. Säännöksessä tar-
koitettua ainesta olisivat esimerkiksi kannot, 
hakkuutähteet, risut, kuoret, hakkeet ja olki, 
jos ne täyttävät jätteen yleiset tunnusmerkit. 
Kuitenkin esimerkiksi kantojen ja hakkuutäh-
teiden haketus saattaa aiheuttaa luvantarpeen 
lain 28 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti 
naapuruushaittaperusteella. Samoin ympäris-
tölupa vaaditaan ympäristönsuojeluasetuk-
sessa säädetyin edellytyksin esimerkiksi tie-
tyn kokoisen puuta käyttävän energiantuotan-
tolaitoksen toimintaan. 

Pykälän 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu maa- ja 
metsätaloudessa syntyvä ympäristölle ja ter-
veydelle haitattomista luonnonaineksista 
koostuva jäte rajattaisiin vastaavasti ehdote-
tun jätelain 3 §:n nojalla myös jätelain mu-
kaisten hallinnollisten menettelyjen ulkopuo-
lelle. Näin ollen näiden jätteiden hyödyntä-
miseen säännöksessä mainitulla tavalla so-
vellettaisiin lähinnä vain jätelain 2 luvussa 
säädettyjä yleisiä velvollisuuksia ja periaat-
teita, joilla varmistettaisiin jätedirektiivin 
mukaisesti, että hallinnollisista menettelyistä 
ja luvanvaraisuudesta vapautettu hyödyntä-
minen toteutuu "soveltaen prosesseja, jotka 

eivät vahingoita ympäristöä eivätkä vaaranna 
ihmisen terveyttä". 

Pykälän 1 momentin 4 kohta vastaisi sisäl-
löltään nykyisin laissa olevan 4 kohdan sään-
nöstä eräin sanamuotoihin tehdyin täsmen-
nyksin. 

Ehdotettuun pykälään ei sisällytettäisi 
kaikkia voimassa olevan lain vastaavaan py-
kälään sisältyviä poikkeuksia. Siitä ehdote-
taan poistettavaksi nykyisen 1 momentin 
2 kohta kokonaan ja 3 kohta osittain. Poistet-
tavaksi ehdotetun nykyisen 2 kohdan mukaan 
luvanvaraista ei ole maa- ja kiviainesten ot-
tamisessa taikka rakennus- tai maa- ja vesi-
rakentamistoiminnassa syntyvän pilaantu-
mattoman maa- ja kiviainesjätteen hyödyn-
täminen tai käsittely ottamis- tai rakennus-
paikalla taikka muulla rakentamispaikalla, 
jossa jäte hyödynnetään tai käsitellään jäte-
lain vastaavat vaatimukset täyttävän hyväk-
sytyn suunnitelman tai luvan mukaisesti. 

Säännöksessä tarkoitettu, varmasti ja suun-
nitelmallisesti ilman edeltäviä muuntamis-
toimia ottamispaikalla hyödynnettävä pilaan-
tumaton maa-aines tai muu luonnon aines ei 
oikeuskäytännön mukaan ole jätettä. Säännös 
on siten tältä osin tarpeeton. 

Myös säännöksessä tarkoitettu pilaantuma-
ton maa-aines tai muu luonnonaines, joka 
hyödynnetään varmasti ja suunnitelmallisesti 
ilman edeltäviä muuntamistoimia muualla 
kuin ottamispaikalla, on usein rajattu jätteen 
käsitteestä. Jätedirektiivin johdantolauseen 
11 mukaan pois kaivetun maa-aineksen ja 
muun luonnosta peräisin olevan aineksen, jo-
ka ei ole pilaantunutta ja joka käytetään 
muualla kuin sillä paikalla, josta se on kai-
vettu, luokittelua jätteeksi olisi tarkasteltava 
jätedirektiivin mukaisten jätteen määritelmän 
sekä sivutuotteita tai jätteeksi luokittelun 
päättymistä koskevien säännösten mukaises-
ti. Mahdollisesti säädettäviin poikkeuksiin 
jätteeksi katsottavan pilaantumattoman maa-
aineksen tai muun luonnon aineksen hyödyn-
tämisen luvanvaraisuudesta sovelletaan tar-
vittaessa ympäristönsuojelulain 30 a §:n 
2 momenttia. 

Voimassa olevan 3 kohdan mukaan luvan-
varaista ei ole lannan hyödyntäminen lannoi-
tevalmisteena. Säännös poistettaisiin tarpeet-
tomana, koska siinä tarkoitettu lannan hyö-
dyntäminen on rajattu jätelain sovelta-
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misalasta ehdotetun jätelain 3 §:ssä ja ympä-
ristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 koh-
dan mukainen luvanvaraisuus koskee vain jä-
telain soveltamisalaan kuuluvien jätteiden 
käsittelytoimintoja. 

Pykälän 2 momentti ehdotetaan muutetta-
vaksi vastaamaan käsitteiltään ehdotettua jä-
telakia. 

39 §. Saman toiminnan lupien yhteiskäsit-
tely. Pykälän 1 momentissa korjattaisiin vir-
heellinen viittaussäännös. 

42 §. Luvan myöntämisen edellytykset. Py-
kälästä poistettaisiin sen nykyinen 3 mo-
mentti. Vakuuttaa koskeva sääntely siirrettäi-
siin uusiin 43 a—43 d §:ään. Ehdotetun py-
kälän 3 momentti muutettaisiin vastamaan jä-
telain käsitteitä. 

43 §. Lupamääräykset pilaantumisen eh-
käisemiseksi. Pykälässä olevat käsitteet muu-
tettaisiin vastamaan ehdotetun jätelain käsit-
teistöä. Säännöksen nojalla annettaisiin jat-
kossakin jätteitä, niiden syntyä ja määrää se-
kä sen ja haitallisuuden vähentämistä koske-
via lupamääräyksiä, jotka ovat tarpeellisia 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyk-
siä annettaessa olisi otettava huomioon myös 
materiaalien käytön tehokkuus, mikä rinnas-
tuisi säännöksessä ennestään olevaan energi-
an käytön tehokkuuden huomioon ottami-
seen. 

Laajimmillaan materiaalien käytön tehok-
kuus kattaa tuotteen koko elinkaaren, jolloin 
kohteena ovat materiaalien valinnat ja mate-
riaalitehokkuus raaka-aineiden alkutuotan-
nosta aina tuotteen uudelleenkäyttöön, hyö-
dyntämiseen tai hylkäykseen asti. Tuotteen 
elinkaareen liittyviä haittoja säädellään pää-
osin muilla ohjauskeinoilla kuin lupamäärä-
yksillä. Jätteiden määrän ja haitallisuuden 
vähentäminen otetaan laitostasolla yhtenä te-
kijänä huomioon materiaalien käytön tehos-
tamisen vaihtoehtojen priorisoinnissa. 

Ominaisjätemäärä, hyödyntämiskelvotto-
man jätteen ominaistuotanto tai vaarallisen 
jätteen ominaistuotanto ovat eräitä tapoja ku-
vata hävikkiä ja sen haitallisuutta. Materiaa-
lien käytön tehokkuus käsitteenä kattaa jät-
teen määrän ja haitallisuuden vähentämisen. 
Siksi voidaan ainakin hyödyntämiskelvotto-
man jätteen ja vaarallisen jätteen ominais-
määrää pitää keskeisinä materiaalien käytön 

tehokkuutta kuvaavina suureina. Lisäksi mo-
nilla toimialoilla on merkityksellistä laskea 
uusiomateriaalien käytön osuus kyseisen tuo-
tannon tai tuotteen raaka-aineista. Vastaavan 
tuotteen valmistaminen vähemmällä materi-
aalimäärällä vähentää raaka-aineiden kulu-
tusta sekä niiden hankinnasta ja tuotannosta 
aiheutuvia ympäristöhaittoja. 

Materiaalien käytön tehokkuuden käsittee-
seen sisältyy myös haitallisten raaka-aineiden 
tai apuaineiden korvaaminen vähemmän hai-
tallisilla tai kemikaalittomilla tuotantomene-
telmillä. Materiaalien käytön tehokkuuden 
parantamisessa suurempi painoarvo on sel-
laisten materiaalivirtojen pienentämisellä, 
joiden elinkaaren aikaiset päästöt tai muut 
haitalliset vaikutukset ovat suhteellisesti suu-
rimpia. Materiaalien käytön tehokkuus on ar-
vioitava tapauskohtaisesti, mutta kunkin toi-
mialan sisällä on mahdollista hankkia vertai-
luaineistoa yksittäisen hankkeen tehokkuu-
den arvioimiseksi. 

Materiaalien käytön tehokkuutta edistetään 
ja kehitetään useilla tahoilla. Suomen ympä-
ristökeskus tekee tutkimusta sekä asiantunti-
jatyötä, joka tähtää materiaalitehokkuuden 
edistämiseen. Suomen ympäristökeskuksen 
toimialaan kuuluvat esimerkiksi materiaali- 
ja ekotehokkuuteen ja elinkaarilaskelmiin 
liittyvien menetelmien kehittäminen, ohjaus-
keinojen kuten EMAS-ympäristönhallinta-
järjestelmän ja parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan käytön ja soveltamisen kehittäminen. 
Motiva kehittää toimintamalleja ja levittää 
tietoa materiaalien tehokkaammasta käytöstä 
yhteistyöverkostojensa avulla. Motiva kehit-
tää materiaalitehokkuutta edistäviä työkaluja, 
toimintatapoja ja palveluja, jotka korostavat 
ennakoinnin ja suunnittelun tärkeyttä. Erityi-
senä tavoitteena on energia- ja materiaalite-
hokkuuden kehittäminen rinnakkain, koska 
ne liittyvät kiinteästi yhteen. Materiaalite-
hokkuuskatselmusmallin kehittämisessä voi-
daan hyödyntää kokemusta energiatehok-
kuuskatselmuksista. 

Nämä katselmukset ja niiden tuloksien 
mukainen toiminnan kehittäminen voi olla 
merkittävä osa materiaalien käytön tehok-
kuuden parantamista laitoksessa. Materiaali-
tehokkuutta edistetään monien muidenkin 
työkalujen, esimerkiksi ISO 14 001- sekä 
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EMAS-ympäristönhallintajärjestelmien tai 
EcoStart -työkalun, avulla. 

43 a §. Toiminnalta vaadittava vakuus. Py-
kälässä säädettäisiin velvoitteesta asettaa va-
kuus ja siihen liittyvistä poikkeuksista. 

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan eli 
jätettä hyödyntävän tai loppukäsittelevän oli-
si asetettava vakuus asianmukaisen jätehuol-
lon, tarkkailun ja muiden toiminnan lopetta-
misessa ja sen jälkeen tarvittavien toimien 
varmistamiseksi. Vakuus voitaisiin jättää 
vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa 
harjoittavalta, jos jätehuollon kustannukset 
toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, 
laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäi-
set. Säännös merkitsisi poikkeusmahdolli-
suuksien laajentumista nykyisestä. Voimas-
saolevan ympäristönsuojelulain 42 §:n 
3 momentin mukaan poikkeaminen ei ole 
kaatopaikkojen lisäksi mahdollista vaaralli-
sen jätteen käsittelyn yhteydessä. Nyt poik-
keamismahdollisuutta laajennettaisiin myös 
vaarallisen jätteen käsittelyyn. Vakuusvaati-
mus olisi ehdoton vain kaatopaikan ympäris-
töluvan yhteydessä. Ehdottomalla vaatimuk-
sella toteutettaisiin kaatopaikkadirektiivin 
8 artiklan mukaista vaatimusta, joka edellyt-
tää vakuutta tai muuta vastaavaa järjestelyä 
kaikilta direktiivin soveltamisalaan kuuluvil-
ta kaatopaikoilta. 

43 b §. Vakuuden määrä. Pykälässä säädet-
täisiin vakuuden määrästä. Säännöksen mu-
kaan vakuuden määrän arvioinnissa tulisi ot-
taa huomioon toiminnan laajuus, luonne ja 
toimintaa varten annettavat määräykset. Kaa-
topaikan vakuuden tulisi kattaa myös kaato-
paikan jälkihoidosta, valvonnasta ja tarkkai-
lusta aiheutuvat kustannukset. Kaatopaikan 
lähtökohtainen jälkihoitoaika olisi vähintään 
30 vuotta sulkemisesta. Kaatopaikan ja muun 
pitkäaikaisen toiminnan vakuuden tulisi ker-
tyä siten, että vakuuden määrä vastaisi mah-
dollisimman hyvin niitä kustannuksia, joita 
kulloisellakin arviointihetkellä tehdyn arvion 
perusteella toiminnan sulkeminen aiheuttaisi. 

Pykälän 3 momentissa valtioneuvostolle 
annettaisiin valtuus antaa asetuksella tarkem-
pia säännöksiä vakuuden määrän laskemises-
ta eri toimintojen osalta. Joidenkin pienimuo-
toisten toimintojen osalta voitaisiin säätää 
myös kiinteämääräisestä vakuudesta, joka 
voisi olla enintään 10 000 euroa. 

43 c §. Vakuuden asettaminen ja voimas-
saolo. Pykälässä säädettäisiin vakuuden aset-
tamismenettelystä, hyväksyttävistä vakuus-
tyypeistä ja vakuuden voimassaolosta. 

Lupaviranomainen velvoittaisi lupapäätök-
sessä luvansaajan asettamaan vakuuden, joka 
asetettaisiin toimivaltaisen valvontaviran-
omaisen eduksi. Lupakäytännössä esiintynei-
den epäselvyyksien vuoksi vakuuden edun-
saaja todettaisiin laissa. 

Vakuudeksi voitaisiin hyväksyä takaus, 
vakuutus tai pantattu talletus, joka olisi am-
mattimaisen pankki-, vakuutus- tai muun ra-
hoituslaitoksen antama. Koska konsernitaka-
us tai yksityisen henkilön antama takaus 
edellyttävät jatkuvaa takaajan vakavaraisuu-
den arviointia ja seurantaa, ne eivät enää olisi 
hyväksyttäviä vakuusmuotoja. Myöskään 
nykykäytännössä sallittu kunnan antama va-
kuussitoumus ei olisi enää hyväksyttävä. Pe-
rusteluna kunnan vakuussitoumuksen pois-
tamiselle on erityisesti vaatimus eri toimijoi-
den välisen kilpailun neutraaliudesta sekä 
vaatimus jätehuollon toimien kustannusvas-
taavuudesta. Kaatopaikkadirektiivissä kus-
tannusvastaavuuden edellytystä tarkennetaan 
erityissäännöksellä siten, että jätteen loppu-
käsittelymaksuun on sisällytettävä myös va-
kuuden kustannukset. Tätä koskeva velvoite 
ehdotetaan jätelain 21 §:ään. 

Voimassa olevan ympäristönsuojelulain 
42 §:n 3 momentin mukaan vakuuden aset-
tamisen sijasta toiminnanharjoittajalta voi-
daan edellyttää vakavaraisuuden osoittamis-
ta. Koska vakavaraisuuden arviointi edellyt-
tää käytännössä viranomaisen ulkopuolisen 
asiantuntemuksen käyttöä ja jatkuvaa seuran-
taa viranomaisen taholta koko luvan voimas-
saoloajan, mahdollisuudesta osoittaa vakava-
raisuus vakuuden sijaan luovuttaisiin ehdo-
tuksessa kokonaan. Vastaavaa uudistusta eh-
dotetaan jätehuoltorekisteriin ilmoittautumi-
sen yhteydessä vaadittavan vakuuden osalta 
jätelain 11 luvun säännöksiin. 

Vakuuden tulisi olla voimassa viimeistään 
silloin, kun toiminta aloitetaan. Vakuuden tu-
lisi olla voimassa vähintään kolme kuukautta 
vakuuden kattamien toimenpiteiden suorit-
tamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvonta-
viranomaiselle. Kaatopaikan vakuuden tulisi 
olla voimassa kaatopaikan arvioidun jälkihoi-
toajan päättymiseen saakka. 
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Hyväksyttäviä vakuuksia koskevista ympä-
ristönsuojelulain muutoksen voimaantuloon 
liittyvistä siirtymäjärjestelyistä säädetään lain 
voimaantulo- ja siirtymäsäännöksessä. 

Vakuutta tulisi 4 momentin mukaan purkaa 
sitä mukaa, kun toiminnanharjoittaja suorit-
taa osan niistä toimenpiteistä, jotka vakuus 
kattaa. Lupaviranomainen päättäisi ehdotuk-
sen mukaan vakuuden palauttamisesta koko-
naan tai osittain. 

45 §. Jäte- ja jätehuoltomääräykset. Lain 
45 §:n säännösten nojalla annettaisiin luvassa 
jatkossakin tarpeelliset määräykset jätteistä ja 
jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen 
säännösten noudattamiseksi. 

Ehdotetun jätelain mukaisen läheisyysperi-
aatteen noudattamiseksi ympäristönsuojelu-
laissa säädettäisiin, että luvassa on tarvittaes-
sa annettava määräys hyödynnettävän tai 
loppukäsiteltävän kunnan vastuulle kuuluvan 
sekalaisen yhdyskuntajätteen tai loppukäsi-
teltävän muun jätteen toimittamisesta jätelain 
19 §:n 2 momentissa tarkoitettuun käsittely-
laitokseen. 

Ehdotetun jätelain 19 §:n 2 momentin 
säännöksellä pantaisiin täytäntöön jätedirek-
tiivin 16 artiklan mukainen läheisyysperiaate. 
Periaate muodostaisi yhdessä ehdotetun jäte-
lain 19 §:n 1 momentissa säädettävän omava-
raisuusperiaatteen kanssa jätehuollon laitos-
verkoston riittävyyttä ja toimivuutta säänte-
levän kokonaisuuden. Läheisyysperiaatteen 
mukaan jätteen loppukäsittely ja kunnan vas-
tuulle kuuluvan sekalaisen yhdyskuntajätteen 
hyödyntäminen olisi pyrittävä järjestämään 
mahdollisimman lähellä jätteiden syntypaik-
kaa sellaisessa laitoksessa, jossa käsittely 
voidaan tehdä ympäristön- ja terveydensuoje-
lun kannalta parhaalla tavalla. Säännöksessä 
ei asetettaisi ehdotonta vaatimusta käsitellä 
jätteitä lähimmässä mahdollisessa laitoksessa 
eikä ympäristönsuojelulain nojalla lupahar-
kinnan perusteella lupamääräyksissä myös-
kään annettaisi velvoitetta toimittaa jäte käsi-
teltäväksi johonkin nimeltä mainittuun lai-
tokseen. Jos lähellä olisi useampia parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset täyt-
täviä laitoksia, jätteen haltija voisi valita, mi-
hin näistä jätteet viedään käsiteltäväksi. 

Pykälän 2 momentin ensimmäisessä virk-
keessä käsitteet muutettaisiin vastaamaan eh-
dotetun jätelain mukaista terminologiaa. Jät-

teen käsittelyä, toisin sanoen jätteen hyödyn-
tämistä tai loppukäsittelyä on ympäristölu-
vissa voitu nykyisin rajoittaa siten, että toi-
minnassa voidaan käsitellä vain tiettyihin jä-
teluokkiin kuuluvia jätteitä. Käytännössä lu-
vassa on voitu myös rajoittaa jätteen käsittely 
tietystä toiminnasta syntyvään jätteeseen, 
millä voidaan esimerkiksi varmistaa käsitel-
tävän jätteen laatu. Samalla voitaisiin muun 
muassa varmistua siitä, että loppukäsittelyyn 
toimitettu jäte ei ole hyödynnettävää. 

Ehdotetun toisen virkkeen säännöksen mu-
kaan kunnan vastuulle kuuluvan sekalaisen 
yhdyskuntajätteen käsittelyä ja muun jätteen 
loppukäsittelyä koskevassa luvassa voitaisiin 
tarvittaessa määrätä, että toiminnassa voi-
daan käsitellä vain tietyltä alueelta peräisin 
olevaa jätettä. Säännöksellä korvattaisiin ny-
kyisen lain tulkinnanvarainen säännös, joka 
mahdollistaa tietyltä alueelta peräisin olevan 
jätteen käsittelyn asettamisen etusijalle. 

46 §. Seuranta- ja tarkkailumääräykset. 
Pykälään tehtäisiin ehdotetusta jätelaista joh-
tuvat muutokset. Tämän mukaisesti pykälän 
1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi sään-
nös, jonka mukaan ympäristöluvassa olisi 
annettava tarpeelliset määräykset myös jäte-
lain 120 §:ssä säädetystä jätehuollon seuran-
nasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn 
seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen 
noudattamisesta. Pykälän 1 momenttia ehdo-
tetaan lisäksi muutettavaksi siten, että sään-
nöksen käsitteet vastaisivat ehdotetun jätelain 
käsitteitä. Myös pykälän otsikkoa ja 
4 momenttia muutettaisiin vastaavasta syys-
tä. Pykälän 2, 3, 5 ja 6 momentit säilyisivät 
ennallaan. 

50 §. Eräiden suunnitelmien ja ohjelmien 
vaikutus. Alueellisten jätesuunnitelmien oi-
keudellinen ja hallinnollinen merkitys säilyisi 
ennallaan. Alueelliset jätesuunnitelmat eivät 
nykyisten eivätkä myöskään ehdotettavien 
säännösten mukaan olisi oikeudellisesti sito-
via eikä niitä koskevista päätöksistä esimer-
kiksi voi valittaa. Ne eivät siten sitoisi lupa-
harkinnassakaan. Jätesuunnitelmissa voidaan 
esimerkiksi konkretisoida alueellisesti jäte-
huollon läheisyysperiaatetta ja jätehuollon 
etusijajärjestystä. Käytännössä jätesuunni-
telma voidaan ottaa huomioon lupaharkin-
nassa siten, että se tukee alueelliseen jäte-
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huoltoon liittyviä lupamääräyksiä ja niiden 
perusteita. 

61 §. Koeluonteinen toiminta. Pykälässä 
korjattaisiin viittaussäännös. 
 
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samaan 
aikaan jätelain kanssa eli vuoden kuluttua 
lain vahvistamisesta. 

Siirtymäsäännöksissä säädettäisiin, että jos 
johonkin 30 a §:ssä tarkoitettuun toimintaan 
olisi ympäristölupa lain tullessa voimaan ja 
30 a § siltä osin supistaisi luvanvaraisuutta, 
tällainen lupa raukeaisi automaattisesti ilman 
toiminnanharjoittajan tai viranomaisen toi-
mia. Vastaavat toiminnat ovat jo aikaisempi-
en säännösten nojalla olleet luvanvaraisuu-
den ulkopuolella. Hyvän hallintokäytännön 
mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen tulisi 
kuitenkin ilmoittaa toiminnanharjoittajalle 
luvanvaraisuusperusteen poistumisesta, ellei 
tällaista ilmoitusta olisi vielä tehty. 

Säännöksen 2 momentissa säädettäisiin lu-
vanvaraisten toimintojen vakuussäännösten 
muutoksiin liittyvästä siirtymäajasta ja me-
nettelyistä vakuuksien saattamiseksi uusien 
säännösten mukaisiksi. Jos toimintaan olisi 
myönnetty ympäristölupa ennen ehdotetun 
lain voimaantuloa eikä vakuus olisi ehdote-
tun 43 a ja 43 b §:n mukainen, toiminnanhar-
joittajan vakuus olisi tarkistettava, kun toi-
minnan olennaiseen muuttamiseen on haetta-
va ympäristölupaa 28 §:n 3 momentin mu-
kaisesti tai kun lupamääräysten tarkistami-
seksi 55 §:n 2 momentin mukaisesti on teh-
tävä lupahakemus. Lupaviranomaisen olisi 
tarkistettava vakuuttaa koskevaa määräystä 
tämän lain mukaiseksi myös, jos lupaa olisi 
tarpeen muuttaa 58 §:n nojalla tai jos lupavi-
ranomaisen olisi annettava 90 §:n nojalla tar-
vittavat määräykset toimista toiminnan lopet-
tamiseksi. 

Säännöksen 3 momentin mukaan lupavi-
ranomaisen olisi tarvittaessa tarkistettava 
toiminnan seurantaa ja tarkkailua tai jätteen 
käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa 
koskevat lupamääräykset kahden vuoden ku-
luessa tämän lain voimaantulosta, jos toimin-
taan on myönnetty ympäristölupa ennen tä-
män lain voimaantuloa eivätkä seuranta- ja 
tarkkailumääräykset vastaisi 46 §:n ja jäte-

lain 120 §:n vaatimuksia. Ehdotetun jätelain 
mukaan toiminnanharjoittajalla olisi vuosi 
aikaa jätelain voimaantulosta tarvittavien tar-
kistusten esittämiseen lupaviranomaiselle. 
 
1.3 Terveydensuojelulaki 

3 §. Suhde eräisiin säädöksiin. Pykälää 
muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumi-
sen vuoksi. Lisäksi säännöksessä korjattaisiin 
viittaus nykyisin voimassa olevaan eläinlää-
kintähuoltolakiin. 
 
1.4 Kemikaalilaki 

3 §. Suhde eräisiin säädöksiin. Pykälää 
muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumi-
sen vuoksi. 
 
1.5 Rikoslaki 

48 luvun 1 §. Ympäristön turmeleminen. 
Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen 
muuttumisen vuoksi. 
 
1.6 Jäteverolaki 

12 §. Pykälää muutettaisiin viittaussään-
nöksen muuttumisen vuoksi. Lisäksi korjat-
taisiin viittaus kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiseen. 
 
1.7 Laki eräiden juomapakkausten 

valmisteverosta 

3 §. Määritelmät ja 7 §. Tuottajarekisteriin 
hyväksyminen. Pykälissä muutettaisiin viit-
taussäännökset ehdotettuun jätelakiin ja sen 
asianomaisiin pykäliin. Lain 7 §:ä muutettai-
siin myös vastaamaan ehdotetussa jätelaissa 
tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevaa 
terminologiaa. Lisäksi säännöksessä korjat-
taisiin viittaus nykyisin voimassa olevaan 
valmisteverotuslakiin. 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien 
valmisteverosta sekä eräiden valmistevero-
tusta koskevien lakien muuttamisesta (HE 
148/2010 vp). Esitys sisältää muutosehdo-
tuksia eräiden juomapakkausten valmisteve-
rosta annettuun lakiin. Nyt voimassa olevassa 
eräiden juomapakkausten valmisteverosta 
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annetussa laissa olevat viittausäännökset 
valmisteverotuslakiin ovat viittauksia jo ku-
mottuun valmisteverotuslakiin (1469/1994), 
jonka on korvannut nykyinen valmistevero-
tuslaki. Tässä hallituksen esityksessä ei ehdo-
teta kaikkien viittaussäännösten korjaamista, 
vaan muutokset koskevat vain niitä eräiden 
juomapakkausten valmisteverosta annetun 
lain pykäliä, joilla on selkeä liittymä jätelain 
säännöksiin. Muut juomapakkausten valmis-
teverosta annetun lain viittausäännökset eh-
dotetaan korjattaviksi edellä mainitussa halli-
tuksessa esityksessä. 
 
1.8 Ajoneuvolaki 

64 §. Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoitta-
minen, 66 §. Ajoneuvon ensirekisteröinti ja 
66 e §. Romutettu tai muutoin tuhoutunut 
ajoneuvo. Pykälissä olevat viittaussäännökset 
muutettaisiin vastaamaan ehdotettua jätela-
kia. Pykäliin tehtäisiin myös tarvittavat ter-
minologiset muutokset. 
 
1.9 Laki ajoneuvojen siirtämisestä 

2 §. Määritelmät ja 8 §. Romuajoneuvon 
siirto. Pykälissä olevat viittaussäännökset 
muutettaisiin vastaamaan ehdotettua jätela-
kia. Pykäliin tehtäisiin myös tarvittavat ter-
minologiset muutokset. 
 
1.10 Merenkulun ympäristönsuojelulaki 

3 §. Soveltamisala. Pykälää muutettaisiin 
viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi. 
 
1.11 Laki Suomen talousvyöhykkeestä 

3 §. Ympäristönsuojeluun ja vesirakenta-
miseen sovellettava lainsäädäntö ja 11 §. 
Ympäristörikokset talousvyöhykkeellä. Pykä-
lissä olevat viittaussäännökset muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua jätelakia. 
 
1.12 Laki pääkaupunkiseudun kuntien 

jätehuoltoa ja joukkoliikennettä 
koskevasta yhteistoiminnasta 

2 §. Jätehuolto. Pykälää muutettaisiin viit-
taussäännöksen muuttumisen vuoksi. 
 

1.13 Patoturvallisuuslaki 

3 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykä-
lää muutettaisiin viittaussäännöksen muut-
tumisen vuoksi. 

 
1.14 Lannoitevalmistelaki 

3 §. Suhde eräisiin säädöksiin. Pykälää 
muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumi-
sen vuoksi. Lisäksi säännöksessä korjattaisiin 
viittaus nykyisin voimassa olevan jätteensiir-
toasetukseen. 
 
1.15 Laki kasvinsuojeluaineista 

3 §. Suhde eräisiin säädöksiin. Pykälää 
muutettaisiin viittaussäännöksen ja termino-
logian muuttumisen vuoksi.  
 
 
1.16 Laki luonnonhaittakorvauksesta, 

maatalouden ympäristötuesta sekä 
eräistä muista ympäristön ja maa-
seudun tilan parantamiseen liitty-
vistä tuista 

5 §. Tuen myöntämisen yleiset edellytykset 
ja ehdot. Pykälää muutettaisiin viittaussään-
nöksen muuttumisen vuoksi. Pykälässä kor-
jattaisiin myös viittaus kasvinsuojeluaineista 
annettuun lakiin (1259/2006) ja rehulakiin 
(86/2008). 
 
1.17 Lääkelaki 

7 §. Pykälää muutettaisiin viittaussäännök-
sen ja terminologian muuttumisen vuoksi. 
 
1.18 Huumausainelaki 

28 §. Huumausaineiden hävittäminen vaa-
rallisena jätteenä. Pykälää muutettaisiin viit-
taussäännöksen ja terminologian muuttumi-
sen vuoksi. 
 
1.19 Kokoontumislaki 

24 §. Kokousvälineiden ja rakennelmien 
poistaminen sekä alueen puhdistaminen. Py-
kälää muutettaisiin viittaussäännöksen muut-
tumisen vuoksi. 
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1.20 Hallinto-oikeuslaki 

12 a §. Hallinto-oikeuden kokoonpano 
eräissä asioissa. Pykälää muutettaisiin viit-
taussäännöksen muuttumisen vuoksi. 
 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja mää-

räykset  

Jätelain 4 §:n mukaan valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
puolustusvoimien toiminnoista ja tuotteista, 
joihin lakia tai osaa sen säännöksistä ei so-
velleta. 

Jätelain 5 §:n 3 momentin mukaan tarkem-
pia säännöksiä mainitun pykälän 2 momen-
tissa tarkoitetuista sivutuotteeksi määrittelyn 
edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella sivutuotteittain eriteltyinä. 

Jätelain 5 §:n 4 momentin mukaan valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä siitä, milloin aine tai esine ei 
ole enää jätettä, ja mainitun pykälän 5 mo-
mentin mukaan tällaisessa aineessa tai esi-
neessä sallituista haitta-aineiden pitoisuuksis-
ta ja liukoisuuksista, aineen tai esineen käyt-
töä koskevista teknisistä vaatimuksista sekä 
muista vastaavista seikoista. 

Jätelain 6 §:n 3 momentin mukaan valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä mainitun pykälän 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetuista ominaisuuksista, 
joiden perusteella jätettä on pidettävä vaaral-
lisena jätteenä sekä säätää jätteiden luokitte-
lusta vaarallisiin ja muihin jätteisiin. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä myös siitä, mitkä toimet ovat 
1 momentin 15 kohdassa tarkoitettua jätteen 
hyödyntämistä ja 16 kohdassa tarkoitettua 
jätteen loppukäsittelyä. 

Jätelain 8 §:n 3 momentin mukaan valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa etusija-
järjestyksestä ja siitä poikkeamisesta tarkem-
pia säännöksiä, jotka voivat koskea velvolli-
suutta valmistella jäte uudelleenkäyttöön, 
kierrättää, hyödyntää energiana tai muutoin 
hyödyntää taikka loppukäsitellä jätettä. Val-
tioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi an-
taa tarkempia säännöksiä jätteen määrän ja 
haitallisuuden vähentämiselle, jätteen uudel-

leenkäytön valmistelulle, kierrätykselle ja 
muulle hyödyntämiselle asetettavista määräl-
lisistä tavoitteista ja velvoitteista sekä määrä-
ajoista tavoitteiden saavuttamiselle ja vel-
voitteiden täyttämiselle. Tavoitteet ja velvoit-
teet voivat olla jätelajeittain erilaisia. 

Jätelain 10 §:n mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa 9 §:n 1 momentin 
5—6 kohdassa ja 2 momentissa säädetyistä 
tuotteen valmistajaan, markkinoille saatta-
jaan ja jakelijaan kohdistuvista tuotantoa ja 
tuotteita koskevista vaatimuksista tarkempia 
säännöksiä 1) tuotteen merkitsemisestä tai 
siihen liittyvästä tiedottamisesta tai tiedon 
antamisesta, 2)tuotteen valmistuksen, mark-
kinoille saattamisen, viennin tai käytön kiel-
losta, rajoituksesta tai ehdosta, jos tuotteen 
valmistuksessa, käytössä tai käytöstä poista-
misessa syntyy jätettä, jonka on todettu tai 
voidaan perustellusti odottaa aiheuttavan 
huomattavaa haittaa tai vaikeutta jätehuollon 
järjestämiselle taikka vaaraa tai haittaa ter-
veydelle tai ympäristölle, 3) tuotteen hyö-
dynnettävyydestä ja uudelleenkäytettävyy-
destä ja niitä koskevista tarpeellisista velvoit-
teista, 4) valvonnan kannalta tarpeellisen tie-
don antamisesta viranomaiselle toiminnasta, 
tuotteesta tai siitä syntyvästä jätteestä, 
5) tuotteesta aiheutuvan roskaantumisen eh-
käisemisestä ja 6) muusta näihin rinnastetta-
vasta ja Euroopan unionin asianomaisten 
säädösten täytäntöönpanemiseksi tarpeelli-
sesta toimintaa, tuotetta tai jätettä koskevasta 
vaatimuksesta ja sen noudattamisen valvon-
nasta sekä siihen liittyvästä tiedonantovelvol-
lisuudesta. 

Jätelain 12 §:n 3 momentin mukaan valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä 1) jätteen haltijan velvolli-
suudesta seurata ja tarkkailla jätteen ja jät-
teen käsittelyn ympäristö- ja terveysvaiku-
tuksia, 2) jätettä ja jätteen käsittelyä koskevi-
en tietojen antamisesta jätteen aikaisemmalle 
haltijalle tai käsittelijälle, 3) muista näihin 
rinnastettavista toimista 2 momentissa sää-
dettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. 

Jätelain 14 §:n mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä 1) jätteiden keräystä, kuljetusta, pak-
kaamista ja merkintöjä koskevista vaatimuk-
sista, 2) käsittelylaitokseen tai -paikkaan vas-
taanotettavaa jätettä koskevista vaatimuksista 
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tai rajoituksista taikka kiellosta toimittaa jä-
tettä käsittelylaitokseen tai -paikkaan, 3) kä-
sittelylaitoksen tai -paikan käytöstä ja hoita-
misesta sekä sen sijoittumisen edellytyksistä 
ja toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimis-
ta, 4) käsittelylaitoksen tai -paikan rakenteis-
ta, 5) käsittelyssä syntyvän jätteen laadusta, 
käytöstä ja jätehuoltoa koskevista vaatimuk-
sista ja 6) muista näihin rinnastettavista toi-
mista 13 §:n 2 momentissa säädettyjen vel-
vollisuuksien täyttämiseksi. 

Jätelain 15 §:n 2 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä 1) jätteen erillään pitämistä 
koskevista vaatimuksista ja lajiltaan ja laa-
dultaan erilaisten jätteiden yhdistämisen 
edellytyksistä ja 2) jätteen erilliskeräyksestä, 
jota koskevat vaatimukset voivat olla erilai-
sia eri alueilla ottaen huomioon alueen väes-
tötiheys, syntyvän jätteen määrä ja hyödyn-
tämismahdollisuudet sekä erilliskeräyksen 
järjestämisestä aiheutuvat ympäristövaiku-
tukset ja kustannukset. 

Jätelain 16 §:n 3 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä vaarallisen jätteen pakkaami-
sesta ja merkinnöistä sekä vaarallisesta jät-
teestä annettavista tiedoista. 

Jätelain 17 §:n 2 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä vaarallisen jätteen sekoitta-
miskiellon toimeenpanosta. 

Jätelain 27 §:n mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää tarkemmin ehdo-
tetun lain mukaisista asiantuntijaviranomai-
sista ja –laitoksista sekä niiden tehtävistä. 

Jätelain 32 §:n 4 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä siitä, mikä jäte on mainitun 
pykälän 1 momentissa tarkoitettua jätettä. 

Jätelain 34 §:n 2 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä mainitun pykälän 1 momen-
tissa tarkoitettujen vastaanottopaikkojen 
määrästä sekä keräyksen ja kuljetuksen jär-
jestämisestä ja mitoittamisesta. 

Jätelain 39 §:n 2 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä tiedoista, jotka jätteen kuljet-
tajan on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviran-
omaiselle. 

Jätelain 44 §:n 1 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä mainitussa säännöksessä tar-
koitettuun kunnan tai kuntien omistaman yh-
tiön tilikausittain laadittavaan erilliseen las-
kelmaan sisällytettävistä tiedoista. 

Jätelain 48 §:n 3 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä siitä, mitä mainitun pykälän 
1 momentissa tarkoitetut tuotteet ja keitä 
1 momentissa tarkoitetut tuottajat ovat. Val-
tioneuvoston asetuksella voidaan myös antaa 
tarkempia säännöksiä tuottajavastuuta kos-
kevien säännösten soveltamisesta, jos tuot-
teet hankitaan toisesta maasta tai viedään 
maasta sähköisellä tai muulla etäkaupalla. 

Jätelain 49 §:n 1 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä tuottajan järjestämien käytös-
tä poistettujen tuotteiden vastaanottopaikko-
jen määrästä. Määrä voi olla tuoteryhmittäin 
ja alueittain erilainen. 

Jätelain 51 §:n 3 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetusta 
tuottajan velvollisuudesta tiedottaa vastaan-
otosta sekä 2 momentissa tarkoitetusta vel-
vollisuudesta toimittaa selvitys Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
järjestämästään tiedotuksesta. 

Jätelain 54 §:n 3 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä tuottajan kirjanpitoon sisälly-
tettävistä ja viranomaiselle toimitettavista 
tiedoista sekä niiden toimittamisajankohdas-
ta. 

Jätelain 59 §:n 2 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä ajoneuvorekisteristä poistami-
sesta ja romutustodistuksesta. 

Jätelain 61 §:n 4 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
tuottajalta vaadittavan vakuuden määrän las-
kemisesta ja vakuuden käyttöön ottamisesta. 

Jätelain 64 §:n 2 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä tuottajayhteisön vakavarai-
suuden osoittamiseksi ja toiminnan turvaami-
seksi laadittavista selvityksistä ja suunnitel-
mista sekä niiden toimittamisesta Pirkan-
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maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle. 

Jätelain 67 §:n nojalla valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan säätää Euroopan unionin 
tuottajavastuuta koskevien säädösten täytän-
töönpanemiseksi 1) lain 6 luvussa tarkoitettu-
jen tuotteiden jätehuoltokustannusten ilmoit-
tamisesta tuotteen hinnassa, 2) poikkeuksesta 
tuottajan tai jakelijan velvollisuudesta ottaa 
vastaan käytöstä poistettu tuote sekä sitä 
koskevista poikkeavista jätehuoltojärjeste-
lyistä, jos tuote on saastunut ja aiheuttaa siten 
henkilöstölle terveys- tai turvallisuusriskin ja 
3) tuottajan tai tuottajayhteisön velvollisuu-
desta suosia palvelunhankinnassaan toimijoi-
ta, jotka ovat ottaneet käyttöön sertifioituja 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä. 

Jätelain 69 §:n 4 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä pantin vähimmäismäärästä, 
palautusjärjestelmän toimintaan liittyvästä 
tiedottamisesta sekä järjestelmään kuuluvien 
pakkausten uudelleenkäyttö- ja kierrätysta-
voitteista ja -velvoitteista, jotka voivat olla 
ankarampia kuin pakkauksia yleisesti koske-
vat vastaavat tavoitteet ja velvoitteet. 

Jätelain 79 §:n 3 momentin mukaan kunnan 
jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin 
kunnan hyväksymässä jätetaksassa. 

Jätelain 90 §:n mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä valtakunnallisen ja alueellisen jäte-
suunnitelman valmistelusta, laatimisesta ja 
sisällöstä sekä suunnitelman toteutumisen ja 
vaikutusten arvioinnista ja suunnitelman tar-
kistamisesta. 

Jätelain 91 §:n mukaan kunta voi antaa tä-
män lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia 
paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen 
osaa koskevia yleisiä määräyksiä 1) 32 §:ssä 
tarkoitetussa toiminnassa syntyvän yhdys-
kuntajätteen määrän vähentämisestä, lajitte-
lusta, säilyttämisestä, keräyksestä, kuljetuk-
sesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä 
sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksis-
ta, 2) 13 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen 
vaatimusten noudattamiseksi muiden kuin 
1 kohdassa tarkoitettujen jätteiden keräyksen, 
vastaanoton ja kuljetuksen käytännön järjes-
telyistä kiinteistöillä tai jätteen vastaanotto-
paikoilla sekä näitä koskevista teknisistä vaa-
timuksista, 3) toimista roskaantumisen ehkäi-

semiseksi, 4) velvollisuudesta antaa kunnan 
jätehuoltoviranomaiselle tai kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle tietoja 1 kohdassa 
tarkoitetuista jätteistä tai 39 §:ssä tarkoite-
tuista jätteen kuljetuksista. 

Jätelain 94 §:n 3 momentin mukaan valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä toiminnan jätehuoltorekiste-
riin hyväksymistä koskevan hakemuksen si-
sällöstä ja sen käsittelystä. 

Jätelain 96 §:n 2 momentin mukaan valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä jätehuoltorekisteriin hyväk-
symistä koskevan päätöksen sisällöstä. 

Jätelain 98 §:n 1 momentin mukaan valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä jätehuoltorekisteriotteeseen 
sisällytettävistä tiedoista. 

Jätelain 100 §:n 2 momentin mukaan val-
tioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä jätehuoltorekisteriin jät-
teen keräystoiminnasta tehtävän ilmoituksen 
sisällöstä. 

Jätelain 101 §:n 3 momentin mukaan val-
tioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä tuottajarekisteriin hyväk-
symistä koskevan hakemuksen sisällöstä ja 
käsittelystä. 

Jätelain 103 §:n 4 momentin mukaan val-
tioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä tuottajarekisteriin hyväk-
symistä koskevan päätöksen sisällöstä. 

Jätelain 105 §:n mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä sellaisen ilmoituksen sisällöstä, jolla 
tuottajayhteisö tai juomapakkausten palau-
tusjärjestelmän ylläpitäjä ilmoittaa jäsenensä 
tuottajarekisteriin. 

Jätealain 106 §:n 3 momentin mukaan val-
tioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä mainitun pykälän 1 mo-
mentissa säädetyn ilmoittamisen ajankohdas-
ta. 

Jätelain 114 §:n 4 momentin mukaan val-
tioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä ennakkohyväksyntää 
koskevan hakemuksen ja päätöksen sisällös-
tä. 

Jätelain 119 §:n 1 momentin mukaan val-
tioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä toiminnoittain tai jätela-
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jeittain kirjanpitoon sisällytettävistä tiedoista 
ja ominaisjätemäärän laskemisesta. 

Jätelain 119 §:n 2 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan säätää lyhy-
emmästä kirjanpitotietojen säilyttämisen 
määräajasta, kuin mitä mainitussa momentis-
sa on säädetty, jos kuuden vuoden säilytysai-
ka on toiminnan valvonnan kannalta ilmeisen 
tarpeeton. 

Jätelain 120 §:n 3 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä jätehuollon seurannan ja tark-
kailun järjestämisestä samoin kuin mainitun 
pykälän 2 momentissa tarkoitetun jätteen kä-
sittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman 
sisällöstä. 

Jätelain 121 §:n 1 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä siirtoasiakirjaan merkittävistä 
tiedoista. 

Jätelain 124 §:n 2 momentin nojalla valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä viranomaisten tarkastusten ja 
muun valvontatoiminnan järjestämisestä. 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n nojalla voi-
daan valtioneuvoston asetuksella antaa pykä-
lässä säädettyjä toimialoja koskevia tarkem-
pia säännöksiä ympäristön pilaantumisen 
vaaran ehkäisemiseksi. 

Ympäristönsuojelulain 43 b §:n 3 momen-
tin nojalla valtioneuvosto voi antaa tarkem-
pia säännöksiä vakuuden määrän laskemises-
ta ja kerryttämisestä. Pienimuotoisia toimin-
toja varten vakuuden määrä voidaan säätää 
kiinteäksi summaksi, joka voi olla enintään 
10 000 euroa. 

Jätelain nojalla säädettäisiin uusi valtio-
neuvoston asetus jätteistä, johon koottaisiin 
keskeiset jätelain toimeenpanoon liittyvät 
yleiset säännökset. Samalla kumottaisiin val-
tioneuvoston päätös ongelmajätteistä annet-
tavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pak-
kaamisesta ja merkitsemisestä, valtioneuvos-
ton päätös öljyjätehuollosta ja valtioneuvos-
ton päätös puhdistamolietteen käytöstä 
maanviljelyssä. Valtion jätehuoltotöitä kos-
kevat 15 ja 16 §:n säännökset nykyisessä jä-
teasetuksessa jäisivät lain siirtymäsäännök-
sen nojalla voimaan, kunnes toisin säädetään. 

Uudessa valtioneuvoston asetuksessa sää-
dettäisiin nykyisten asetusten tapaan jätelain 
soveltamisesta puolustusvoimissa, jätteen 

vaaraominaisuuksista ja EU:n jäteluettelon 
voimaan saattamisesta, jätteen hyödyntämis- 
ja loppukäsittelytoimintojen luokittelusta, jä-
tehuollon järjestämisen yleisistä laatuvaati-
muksista eri toiminnoissa (jätteen keräys, 
pakkaaminen ja merkitseminen sekä tietojen 
antaminen jätteestä, jätteen kuormaus ja kul-
jetus, jätteen käsittelypaikan poistaminen 
käytöstä, vaarallisen jätteen pakkaaminen ja 
pakkauksen merkinnät) sekä eräiden jätteiden 
jätehuoltoa koskevista vaatimuksista (öljyjät-
teen polttoa koskeva rajoitus, uudistetun öl-
jyn ja öljyjätteen koostumusta koskevat 
säännökset, puhdistamolietteen sallitut käyt-
tökohteet maanviljelyssä). Lisäksi on tarkoi-
tus selvittää tarvetta uusiin säännöksiin esi-
merkiksi asbestijätteen keräyksestä, jätteen 
pakkaamisesta, merkinnöistä ja kuljetuksesta, 
jätteen erilläänpitovelvollisuudesta, yhdys-
kuntajätteiden lajittelusta, yleisötilaisuuksien 
jätehuollosta sekä yhdyskuntajätteen esikäsit-
tely- ja lajittelulaitosten vähimmäisvaatimuk-
sista. 

Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin 
valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitel-
man valmistelusta, laatimisesta ja sisällöstä 
sekä suunnitelmien toimeenpanon arvioinnis-
ta ja tarkistamisesta. Asetuksessa säädettäi-
siin myös muun muassa kirjanpito- ja siirto-
asiakirjavelvollisuuksista, jätehuoltorekiste-
riin ja tuottajarekisteriin hyväksymistä kos-
kevan hakemuksen ja päätöksen sisällöstä, 
jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten 
tehtävän ilmoituksen sisällöstä sekä jätteitä 
hyödyntävän laitoksen ennakkohyväksyntää 
koskevan hakemuksen ja päätöksen sisällös-
tä. 

Nykyisen jätelain nojalla annettuja valtio-
neuvoston asetuksia ja päätöksiä muutettai-
siin uuden jätelain käsitteitä ja rakennetta 
vastaaviksi. Valtioneuvoston päätös raken-
nusjätteistä on tarkoitus uudistaa ottaen 
huomioon jätedirektiivin 11 artiklan 2 b koh-
dan mukaiset kierrätystavoiteet. Kaatopai-
koista annettua valtioneuvoston päätöstä on 
tarkoitus muuttaa siten, että biohajoavan jät-
teen sijoittamista kaatopaikalle koskevaa ra-
joitusta tiukennetaan. Tuottajavastuuta kos-
kevia valtioneuvoston asetuksia täsmennet-
täisiin vastaanotto-, kierrätys- ja hyödyntä-
mistavoitteiden ja vastaanottopaikkojen vä-
himmäisvaatimuksen osalta. Valtioneuvoston 



 HE 199/2010 vp  
  

 

156 

asetus eräiden juomapakkausten palautusjär-
jestelmistä muutettaisiin vastaamaan uuden 
jätelain säännöksiä. 

Ympäristönsuojeluasetusta muutettaisiin 
uuden jätelain käsitteitä ja rakennetta vastaa-
vaksi. Lupahakemuksen sisältöä ja hakemuk-
seen liitettäviä tietoja koskevia säännöksiä 
täydennettäisiin velvollisuudella tarvittaessa 
antaa materiaalien käytön tehokkuutta kos-
kevia tietoja. Lisäksi täsmennettäisiin sään-
nöksiä toiminnalta vaadittavan vakuuden 
määrän laskemisesta ja kerryttämisestä. 
 
 
3  Voimaantulo 

Ehdotettua uutta jätelain sääntelyä on täy-
dennettävä asetuksentasoisella sääntelyllä. 
Uudistus muuttaisi osin jätteisiin ja jätehuol-
toon liittyvissä asioissa noudatettavia menet-
telyjä sekä aineellisia säännöksiä. Useita val-
tioneuvoston asetuksia ja päätöksiä on muu-
tettava vastaamaan uutta lakia. 

Viranomaisille on järjestettävä uutta lain-
säädäntöä koskevaa tiedotusta ja koulutusta. 
Tietojärjestelmiin on tehtävä uudesta lain-
säädännöstä johtuvat tarpeelliset tarkistukset. 
Hyväksymismenettelyjä koskevia ohjeita ja 
lomakkeita on tarkistettava uuden lain mu-
kaisiksi. Tämän vuoksi ehdotetaan, että lait 
tulisivat voimaan vuoden kuluttua niiden 
vahvistamisesta. 
 
 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Jätelain uudistamisen yhtenä tavoitteena on 
säännösten tarkistaminen perustuslain vaati-
mukset täyttäviksi. Ehdotettu jätelaki on kes-
keinen jätealaa ja jätehuoltoa ohjaava säädös, 
jolla on liittymäkohtia myös jätettä tuottavan 
toiminnan ja tuotteiden sääntelyyn. Ehdote-
tun lain sääntely vaikuttaa myös luonnonva-
rojen käyttöön ja energiantuotantoon. Ehdo-
tettuun jätelakiin liittyvät keskeiset perusoi-
keudet ovat vastuuta ympäristöstä koskeva 
perustuslain 20 §:n 1 momentti, 15 §:ssä sää-
detty omaisuuden suoja, 6 §:ssä säädetty yh-
denvertaisuus, kansalaisten osallistumista 
koskeva 20 § 2 momentti sekä 18 §:ssä sää-
detty elinkeinovapaus. Muita perustuslain 

kannalta merkittäviä kokonaisuuksia ovat eri-
tyisesti perustuslain 80 §:n laillisuusperiaat-
teen huomioon ottaminen lain perussäännök-
sissä ja asetuksenantovaltuuksissa sekä muul-
le kuin viranomaiselle osoitettavan julkisen 
hallintotehtävän siirtämiseen liittyvät kysy-
mykset, joista säädetään perustuslain 
124 §:ssä. 

Perustuslakivaliokunta on (PeVM 25/1994 
vp) asettanut seuraavat edellytykset perusoi-
keuksien rajoittamiselle: Rajoitusten tulee 
perustua laintasoiseen säädökseen, rajoitus-
ten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän täs-
mällisesti määriteltyjä, rajoitusperusteiden 
tulee olla perusoikeusjärjestelmän kannalta 
hyväksyttäviä, painavan yhteiskunnallisen 
tarpeen vaatimia, lailla ei voida säätää perus-
oikeuden ytimeen kuuluvaa rajoitusta, rajoi-
tusten tulee olla välttämättömiä tavoitteen 
saavuttamiseksi sekä laajuudeltaan oikeassa 
suhteessa perusoikeuksien suojaamaan oike-
ushyvään ja rajoituksen taustalla olevaan yh-
teiskunnallisen intressin painoarvoon, perus-
oikeutta rajoitettaessa on huolehdittava riittä-
vistä oikeusturvajärjestelyistä sekä rajoituk-
set eivät saa olla ristiriidassa Suomen kan-
sainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. 
 
Vastuu ympäristöstä 
 

Perustuslain 20 §:n 1 momentin mukaan 
vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 
kaikille. Säännöksen mukainen vastuu ympä-
ristöstä (ympäristöperusoikeus) toteutuu ai-
neellisen lainsäädännön kautta. Ympäristöpe-
rusoikeuden toteuttamisella voidaan perustel-
la ehdotetusta jätelaista seuraavia muiden pe-
rustuslain suojaamien oikeuksien rajoituksia. 

Ehdotetun jätelain tarkoituksena on ehkäis-
tä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa 
ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vä-
hentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edis-
tää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmis-
taa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantu-
mista. Ehdotetun lain säännöksillä on näin 
ollen keskeinen merkitys ympäristöperusoi-
keuden toteutumisen turvaamisessa. 

Ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen kes-
tävää käyttöä toteuttavaa aineellista sääntelyä 
on erityisesti ehdotetun lain tuotteita, jätteitä 
ja jätehuoltoa koskevissa 2 luvun yleisissä 
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velvollisuuksissa. Säännökset sisältävät 
muun muassa tuotteiden ominaisuuksia ja 
markkinoille saattamista koskevia vaatimuk-
sia sekä jätehuoltoon liittyviä velvollisuuksia 
ja kieltoja. Jätehuollon järjestämisestä on eh-
dotettavien 4—6 luvun säännösten mukaan 
vastuussa jätteen haltija, kunta taikka tuotta-
javastuun piiriin kuuluvan tuotteen valmista-
ja, maahantuoja tai muu markkinoille saatta-
ja. 
 
Yhdenvertaisuus 
 

Ehdotetun jätelain sääntelyä voidaan tar-
kastella perustuslain 6 §:n ihmisten yhden-
vertaisuutta suojaavan säännöksen kannalta 
sen arvioimiseksi, missä määrin jätteen halti-
joille turvataan koko maassa kohtuullisen 
samantasoinen jätehuolto. Keskeinen säännös 
on ehdotetun jätelain 34 §, jonka perusteella 
kunnan on suunniteltava ja järjestettävä sen 
vastuulle kuuluva jätehuolto siten, että jät-
teen tuottajien ja kiinteistön haltijoiden käy-
tettävissä on tarpeen mukaan kiinteistöittäi-
nen jätteenkuljetus ja jätteen alueellisia vas-
taanottopaikkoja sekä riittävän monipuoliset 
muut jätehuoltopalvelut. Keräysjärjestelyt on 
mitoitettava mahdollisimman hyvin syntyvän 
jätteen määrää ja laatua vastaaviksi. Lisäksi 
alueellisten vastaanottopaikkojen on oltava 
vaivattomasti jätteen tuottajien saavutettavis-
sa. Ehdotetun jätelain 35 §:n 2 momentin 
mukaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuk-
sessa kiinteistön haltijoille on tarjottava jät-
teen kuljetuspalveluja kohtuullisin ja syrji-
mättömin ehdoin. Ehdotetun jätelain 49 §:n 
mukaan tuottajan on järjestettävä käytöstä 
poistettavien tuotteiden vastaanottopaikkoja 
siten, että tuotteen voi maksutta ja vaivatto-
masti luovuttaa näin järjestettyyn vastaanot-
toon. Järjestelyillä turvataan yhdenvertai-
suusperiaatteen mukaisesti jätteen haltijoiden 
kohtuullisen samantasoista jätehuoltoa maan 
eri osissa. 

Ehdotetun jätelain 9 luvussa säädetään jä-
temaksusta ja sen perusteista. Ehdotetun lain 
78 §:n mukaan maksun on vastattava kunnan 
tarjoamaa palvelutasoa ja 79 §:n mukaan jä-
temaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, 
määrä ja noutokerrat. Jälkimmäisen säännök-
sen mukaan perusteina voidaan ottaa huomi-
oon myös jätteen keräys- ja kuljetusolot kiin-

teistöllä ja noutoalueella. Jätemaksun perus-
teena voidaan käyttää myös sekä kiinteistöllä 
asuvien henkilöiden määrää tai kiinteistön 
käyttötarkoitusta taikka muuta vastaavaa pe-
rustetta, jos jätteen määrää tai laatua on vai-
kea selvittää tai jos se on tarpeen terveys- tai 
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai jäte-
huollon järjestämiseksi. Tämä voisi tulla ky-
symykseen esimerkiksi haja-asutusalueella 
usealle jätteen haltijalle järjestettyyn yhtei-
seen keräyspisteeseen tuodun jätteen jäte-
huollosta perittävien maksujen kohdentami-
sessa eri kiinteistöille ilman, että keräyspis-
teeseen tuotujen yksittäisten jäte-erien mää-
rää olisi tarpeen erikseen mitata. Tällaisista 
palveluista olisi käytännössä mahdotonta pe-
riä palvelun määrään perustuvaa maksua, 
koska palvelun käyttöä ja kohdentumista yk-
sittäisille asiakkaille ei voida määrittää tai 
valvoa. 

Mainittujen säännösehdotusten muotoilussa 
on otettu huomioon perustuslain 6 §:n mu-
kainen yhdenvertaisuusperiaate. Säännösten 
tavoitteena on turvata toimiva jätehuolto ja 
taata jätemaksujen määräytyminen yhdenver-
taisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnan pää-
tökseen taksasta voidaan hakea muutosta, jol-
loin voidaan oikeusturvateitse saattaa arvioi-
tavaksi jätemaksujen lainmukaisuus. Ehdote-
tussa laissa on myös säännös, jonka mukaan 
maksun kohtuullistaminen olisi eräissä tapa-
uksissa mahdollista. Tämä voisi tulla kysy-
mykseen esimerkiksi silloin, jos kiinteistö on 
tyhjillään kiinteistön haltijan tarvitseman sai-
raalahoidon tai toiselle paikkakunnalle muu-
ton vuoksi. Sen sijaan ikä, vähävaraisuus tai 
muu vastaava sosiaalinen syy ei olisi tässä 
laissa tarkoitettu peruste maksun kohtuullis-
tamiseen. Kaikissa tapauksissa maksuperus-
teiden olisi oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. 
 
Kansalaisten osallistuminen 
 

Perustuslain 20 §:n 2 momentin mukaan 
julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jo-
kaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön se-
kä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon. Jätteitä ja jäte-
huoltoa koskeva viranomaisten päätöksente-
komenettely perustuu pitkälti yleiseen hallin-
tomenettelyä ja ympäristönsuojelua koske-
vaan lainsäädäntöön. Lisäksi ehdotetussa jä-
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telaissa on säännöksiä, joiden tarkoituksena 
on osaltaan turvata kansalaisten osallistumis-
oikeutta. 

Eräiden toimintojen hyväksymismenette-
lyistä säädetään ehdotetun jätelain 11 luvus-
sa. Ehdotetun lain 94—96 §:ssä säädetään 
toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekiste-
riin ja 101—103 §:ssä tuottajan, tuottajayh-
teisön tai juomapakkausten palautusjärjes-
telmän ylläpitäjän hyväksymisestä tuottaja-
rekisteriin. Näitä hyväksymismenettelyjä var-
ten ei ehdotettuun jätelakiin ehdoteta otetta-
vaksi erillisiä säännöksiä asioiden käsittelys-
tä, niistä tiedottamisesta ja käsittelyyn osal-
listumisesta. Asioiden käsittelyssä noudate-
taan hallintolain säännöksiä, jotka takaavat 
myös kansalaisten osallistumisoikeuden. 
Ympäristöluvanvaraisten jätteenkäsittelytoi-
mintojen osalta lupahakemusten käsittelyssä 
noudatetaan ympäristönsuojelulain 6 luvun 
säännöksiä, jotka takaavat osallistumisoikeu-
den lupamenettelyssä. 

Tärkeä osallistumisen keino on myös ylei-
sön mahdollisuus osallistua valtakunnallisen 
tai alueellisen jätesuunnitelman valmisteluun. 
Ehdotetun lain 89 §:n mukaan luonnos valta-
kunnalliseksi jätesuunnitelmaksi on julkais-
tava tietoverkossa ja mielipiteiden esittämi-
selle on varattava riittävän pitkä aika. Hy-
väksytystä suunnitelmasta perusteluineen se-
kä siitä, miten esitetyt mielipiteet on otettu 
huomioon, on lisäksi tiedotettava sähköisesti. 
Alueellisen jätesuunnitelman valmisteluun 
osallistumiseen sovelletaan viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaiku-
tusten arvioinnista annettua lakia. Laissa on 
yksityiskohtaiset säännökset suunnitelman 
valmistelusta ja siitä tiedottamisesta sekä 
suunnitelmaluonnoksesta ja ympäristöselos-
tuksesta kuulemisesta. Lisäksi suunnitelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä on se-
lostettava, miten mielipiteet on otettu huomi-
oon ja millä tavoin nämä ovat vaikuttaneet 
suunnitelman sisältöön. 

Ehdotetun lain 91 §:n mukaan kunta voi 
antaa laissa erikseen säädetyistä asioista 
kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Jätehuol-
tomääräysten valmisteluun sovellettaisiin 
hallintolain säännöksiä, ei kuitenkaan lain 
34 §:n mukaista kuulemissäännöstä, koska 
määräysten valmistelu ei kohdistu välittö-
mästi kehenkään tiettyyn tahoon eikä asiassa 

siten varsinaisesti ole mainitussa pykälässä 
tarkoitettuja asianosaisia. Sen sijaan jätehuol-
tomääräysten valmistelussa tulisi hallintolain 
41 §:n mukaisesti varata vaikuttamismahdol-
lisuudet. Mainitun pykälän mukaan viran-
omaisen tulee varata muille kuin asianosaisil-
le mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn 
lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mie-
lipiteensä asiasta, jos asian ratkaisulla voi ol-
la huomattava vaikutus näiden henkilöiden 
elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloi-
hin. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismah-
dollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava 
asian merkityksen ja laajuuden kannalta so-
pivalla tavalla. Hallintolain 41 §:n mukainen 
menettely takaisi kansalaisten osallistumisoi-
keuden kunnallisia jätehuoltomääräyksiä 
valmisteltaessa. Samoin menetellään myös 
jätteen kuljetusta koskevan kunnan päätöksen 
valmistelussa (38 §) ja jätemaksun perusteita 
koskevan taksapäätöksen valmistelussa (79 § 
3 momentti). 

Kansalaisten osallistumisen ja vaikuttami-
sen kannalta olennainen on myös ehdotetun 
jätelain 134 §, jonka nojalla kansalaiset voi-
vat panna vireille valvonta- tai hallintopak-
komenettelyn asiassa, joka koskee roskaan-
tuneen alueen siivoamisesta määräämistä 
(75 §) ja lain 125 ja 126 §:n mukaisia menet-
telyjä. Viranomaisen, joka näissä asioissa on 
joko elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, 
on käsiteltävä kirjallinen vireillepano hallin-
tolain mukaisesti ja tehtävä siitä päätös, josta 
voidaan valittaa muutoksenhakusäännösten 
mukaisesti. 
 
Oikeusturva 
 

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyk-
si asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivy-
tystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomiois-
tuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oi-
keus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan 
koskeva päätös tuomioistuimen tai muun 
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltä-
väksi. 

Oikeudesta hakea muutosta jätelain nojalla 
annettuihin päätöksiin säädetään ehdotetun 
lain 137 §:ssä. Muutoksenhaussa noudatetaan 
hallintolainkäyttölakia paitsi 137 §:n 3 mo-
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mentissa tarkoitetuissa kunnan toiminnan jär-
jestämistä koskevissa päätöksissä, joihin 
muutosta haetaan kuntalain mukaisesti. Vali-
tusoikeudesta hallintovalituksessa säädetään 
lain 138 §:ssä. Valitusoikeus on asianosaisil-
la ja säännöksessä luetelluilla viranomaisilla. 
Säännöksessä turvataan valitusoikeus myös 
sellaisille rekisteröidyille yhdistyksille ja sää-
tiöille, joiden tarkoituksena on muun muassa 
ympäristönsuojelun edistäminen, asioissa, 
joiden ympäristö- tai terveysvaikutukset 
kohdistuvat niiden toiminta-alueelle. 

Ehdotetun jätelain mukaiset valvontaviran-
omaiset voivat lainrikkomustilanteessa ryh-
tyä jätelain 13 luvun mukaisiin valvonta- ja 
hallintopakkotoimiin. Näiden toimien lain-
mukaisuus voidaan saattaa muutoksenhaku-
tuomioistuimen arvioitavaksi. 

Kunnan jätemaksu on ehdotetun lain 83 §:n 
mukaan maksettava muutoksenhausta huoli-
matta. Kunnan jätemaksu ja eräät muut 
145 §:ssä säädetyt maksut ovat välittömästi 
ulosottokelpoisia. Niiden maksuunpanosta 
voidaan kuitenkin tehdä perustevalitus. Hal-
linto-oikeuden päätökseen asiassa, joka kos-
kee 83 §:ssä tarkoitettua jätemaksun suorit-
tamista, perustevalitusasiat mukaan luettuna, 
saa hakea muutosta vain luvanvaraisesti. Ky-
seessä ei ole valituskielto, joten tätä voidaan 
pitää vähäisenä poikkeuksena muutoksenha-
kuoikeuden asemaan pääsääntönä. 

Esityksessä ehdotetaan uutta valvontakei-
noa eli valvontaviranomaisen määräämää 
laiminlyöntimaksua, joka voitaisiin ehdotuk-
sen mukaan panna täytäntöön ennen maksua 
koskevan päätöksen lainvoimaiseksi tuloa 
(131—133 §). Jos päätös kumottaisiin tai 
maksua alennettaisiin muutoksenhaun joh-
dosta, Oikeusrekisterikeskus palauttaisi mak-
sun tai osan siitä. Vaikka maksuvelvollisen 
oikeutta valittaa maksupäätöksestä ei ole ra-
joitettu, maksun suora täytäntöönpanokelpoi-
suus voi olla ongelmallista oikeusturvan 
kannalta. Maksun piirissä olevat laiminlyön-
nit ovat kuitenkin yksiselitteisesti todettavis-
sa, joten kokonaan perusteettoman maksun 
määrääminen on käytännössä mahdotonta. 
Lisäksi valvontaviranomainen voisi määrätä 
maksun vasta kehotettuaan kirjallisesti toi-
minnanharjoittajaa korjaaman laiminlyönnin 
ja varattuaan korjaamiseen aikaa vähintään 
30 päivää. Maksun suuruus olisi myös sään-

nelty laissa verrattain tarkasti. Esitetty lai-
minlyöntimaksu tehostaa oleellisesti eräiden 
jätehuollon valvonnan kannalta keskeisten 
velvoitteiden täytäntöönpanoa nykyiseen ver-
rattuna ja edistää siten lain tarkoituksen to-
teutumista. Tähän suhteutettuna maksun suo-
rasta täytäntöönpanokelpoisuudesta johtuva 
oikeusturvan mahdollinen heikkeneminen 
olisi merkitykseltään vähäinen. 
 
Elinkeinovapaus 
 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, amma-
tilla tai elinkeinolla. Elinkeinovapauden peri-
aatetta pidetään elinkeinonharjoittamista 
koskevana pääsääntönä, josta poikkeaminen 
on kuitenkin mahdollista muiden tärkeiden 
yhteiskunnallisten etujen puoltaessa sitä. 

Elinkeinovapaudesta seuraa muun ohella, 
että toiminnan luvanvaraisuudesta on aina 
säädettävä lailla, jonka on täytettävä perusoi-
keuden rajoitusta koskevat tarkkarajaisuuden 
ja täsmällisyyden vaatimukset. Rajoitusten 
olennaisen sisällön, kuten rajoitusten laajuu-
den tulee ilmetä laista. Jätelakiehdotuksen 
94 §:n mukaisten toimintojen toiminnanhar-
joittajien on haettava toimintansa hyväksy-
mistä jätehuoltorekisteriin. Vastaavasti 
101 §:n mukaan tuottajan, tuottajayhteisön ja 
juomapakkausten palautusjärjestelmän yllä-
pitäjän on tehtävä hakemus tuottajarekisteriin 
hyväksymiseksi. Hyväksymisten myöntämi-
sen edellytyksistä ja sisällöstä sekä niitä kos-
kevien päätösten muuttamisesta, peruuttami-
sesta ja raukeamisesta on säännökset ehdote-
tun lain 11 luvussa. Asian käsittelyssä nouda-
tetaan hallintolain säännöksiä. 

Hyväksymistä edellyttävän toiminnan 
sääntely perustuu perustuslain 80 §:n mukai-
sesti riittävän täsmällisiin ja tarkkarajaisiin 
laintasoisiin säännöksiin, joista käyvät selvil-
le toiminnanharjoittajalle kuuluvat oikeudet 
ja velvollisuudet. Hyväksymistä koskevien 
päätösten peruuttamismenettelyissä on myös 
otettu huomioon suhteellisuusperiaatteen 
vaatimukset. 

Toiminnan hyväksymistä koskevien sään-
nösten taustalla on tarve hyväksymistä edel-
lyttävien toimintojen tehokkaaseen valvon-
taan lain ympäristöperusoikeuteen kytkeyty-
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vien tavoitteiden toteutumisen varmistami-
seksi. Elinkeinovapauden rajoittamiselle on 
siten hyväksyttävät ja painavat perusteet eikä 
lakiehdotus niin ollen ole hyväksymismenet-
telyjen osalta ongelmallinen perustuslain 
18 §:n 1 momentin ja 80 §:n 1 momentin 
kannalta. 

Ehdotetun jätelain 32 §:ssä säädetään asu-
misessa ja muussa siihen rinnastettavassa 
toiminnassa syntyneiden jätteiden jätehuolto 
kunnan vastuulle. Kunnan vastuu jätehuol-
losta kytkeytyy yhdenvertaisuuden ja ympä-
ristöperusoikeuden toteutumiseen, koska sen 
tavoitteena on varmistaa asianmukainen jäte-
huolto ja turvata jätehuoltopalvelujen saata-
vuus kaikille jätteen tuottajille kaikissa olois-
sa. Kunnan jätehuoltotehtävät muodostavat 
laajan kokonaisuuden, jota on pidettävä jul-
kisena hallintotehtävänä. Perustuslakivalio-
kunta on aiemmin katsonut, ettei viranomai-
sille lähtökohtaisesti kuuluvien hallintotehtä-
vien hoitaminen kuulu elinkeinovapauden 
piiriin (PeVL 40/2002 vp, PeVL20/2006 ja 
PeVL 12/2010 vp). Näin ollen ehdotettua 
kunnan jätehuoltovastuuta koskevaa säänte-
lyä ei ole tarpeen tarkastella elinkeinovapau-
den kannalta laajemmin. 

Ehdotetun jätelain 46 §:ssä säädetään tuot-
tajan velvollisuudesta järjestää käytöstä pois-
tettujen tuotteiden jätehuolto ja vastata sen 
kustannuksista. Ehdotetun jätelain 47 §:ssä 
säädetään muita kuin tuottajia koskevasta ra-
joituksesta toimia tuottajavastuun piiriin kuu-
luvien tuotteiden jätehuollossa. Säännöksen 
mukaan muut jätehuollon toimijat saavat jär-
jestää tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuot-
teiden jätehuoltoa tai tarjota tähän liittyviä 
palveluja kiinteistöjen haltijoille tai jätteen 
haltijoille vain silloin, kun tämä ei vaikeuta 
tuottajan velvollisuuksien toteutumista. 
Säännöksessä täsmennetään myös kunnan 
oikeutta järjestää käytöstä poistettujen tuot-
teiden vastaanottoa osana muuta yhdyskunta-
jätehuoltoa. Kunnalla olisi velvollisuus toi-
mittaa erikseen vastaanottamansa käytöstä 
poistetut tuotteet tuottajalle. 

Ehdotetun 47 §:n tarkoituksena on varmis-
taa tuottajan lähtökohtainen oikeus jätehuol-
lon järjestämiseen ja siten myös tuottajavas-
tuun käytännön toteuttamismahdollisuus. 
Ehdotettu säännös ei rajoittaisi muiden toimi-
joiden oikeutta tarjota palveluita, jotka liitty-

vät tuotteiden uudelleenkäyttöön tai sen val-
misteluun. 

Jätelaissa ehdotettu tuottajavastuusääntely 
perustuu Euroopan unionin vastaavaan lain-
säädäntöön. Euroopan unionin tuottajavas-
tuusäädökset sisältävät jäsenvaltiota sitovia 
käytöstä poistettujen tuotteiden keräystä ja 
muuta jätehuoltoa koskevia määrällisiä ta-
voitteita, joiden toteutumisesta on toimitetta-
va tiedot komissiolle. Tuottajavastuun teho-
kas täytäntöönpano edellyttää, että tuottaja-
vastuulla olevat jätteet ohjautuvat tuottajien 
järjestämään jätehuoltoon. Tuottajan laissa 
säädetyn velvollisuuden toteuttamista tur-
vaava 47 § ei sellaisenaan ole ongelmallinen 
elinkeinovapauden kannalta. Mahdollinen 
muiden toimijoiden elinkeinovapautta rajoit-
tava sääntely sisältyykin jo ehdotettuun 46 
§:ään, jonka mukaan tuottajan on järjestettä-
vä käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto 
ja maksettava tästä aiheutuvat kustannukset. 
Ehdotetun lain 47 §:ään sisältyvä mahdolli-
nen rajoitus elinkeinovapaudelle on kuitenkin 
tuottajavastuujärjestelmän tehokkaan toimin-
nan turvaamiseksi perusteltu ja oikeasuhtai-
nen. 
 
Omaisuudensuoja 
 

Perustuslain 15 §:ssä tarkoitettuun omai-
suudensuojaan sisältyy muun ohella yksilöi-
den vapaus määrätä omaisuudestaan halua-
mallaan tavalla. Omaisuudensuojaan kuuluu 
myös, että omaisuuteen kohdistuvat käyttöra-
joitukset eivät muodostu niin merkittäviksi, 
että ne rinnastuisivat tosiasiallisilta vaikutuk-
siltaan omaisuuden pakkolunastukseen (esi-
merkiksi PeVL 38/1998 vp). Luonnollisten 
henkilöiden ohella omaisuudensuoja ulottuu 
myös oikeushenkilöihin. 

Ehdotetun jätelain mukaan jätteen haltija 
järjestää pääsääntöisesti itse jätehuollon. La-
ki kuitenkin rajoittaisi monin tavoin haltijan 
määräysvaltaa jätteeseen. Ehdotetut 2 luvun 
säännökset muun ohella kieltävät jätteen hyl-
käämisen ja hallitsemattoman käsittelyn 
(13 §) ja vaarallisten jätteiden sekoittamisen 
(17 §). Lisäksi ehdotetun 5 luvun kunnan jär-
jestämää jätehuoltoa koskevat säännökset 
edellyttävät käytännössä sitä, että jätteen hal-
tija luopuu omistusoikeudestaan jätteeseen. 
Ehdotetun 41 §:n mukaan jäte on luovutetta-
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va kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai 
kunnan järjestämään alueelliseen vastaanot-
topaikkaan. Yksilön kannalta jätteellä ei 
yleensä ole taloudellista merkitystä, koska jä-
te saa positiivisen taloudellisen arvon vasta, 
kun sitä on kerätty ja lajiteltu yhteen suuria 
määriä. Lisäksi pääosa arvokkaista jätteistä 
kuuluu tuottajavastuun piiriin.  

Edellä mainitut omaisuudensuojaa koske-
vat rajoitukset ovat välttämättömiä ehdotetun 
jätelain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä pe-
rustuslain mukaisen ympäristöperusoikeuden 
ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Tästä 
syystä esitys ei ole perustuslain omaisuuden-
suojaa koskevien säännösten vastainen. 
 
 
Kotirauha 
 

Ehdotetun jätelain valvonnan edellyttämiä 
valvontaviranomaisen tarkastuksia ja kunnan 
jätehuoltoviranomaisen jätehuollon järjestä-
miseksi välttämättömiä tarkastuksia koskevat 
säännökset ovat ehdotetun lain 123 §:n 1 ja 2 
momentissa. Niissä tarkoitetut tarkastukset ja 
muut niihin liittyvät toimet eivät olisi sallittu-
ja pysyväisluonteiseen asumiseen käytettä-
vissä tiloissa. Nämä ovat tiloja, jotka kuulu-
vat kotirauhan piiriin. 

Perustuslaissa turvattu kotirauhan piiri kat-
taa lähtökohtaisesti kaikenlaiset pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytetyt tilat (PeVL 
16/2004 vp). Kerrostalojen jätehuoneita, talo-
jen kivijalassa olevia jätehuoltotiloja, kiin-
teistöjen pihoilla olevia jätekatoksia tai muita 
jäteastioille varattuja aitauksia pihoilla tai 
kadun varrella ei voida pitää alueina, jotka 
olisivat valtiosääntöoikeudellisen kotirauhan 
suojan piirissä. Lain säännös ei siten rajoit-
taisi näissä tiloissa tapahtuvia tarkastuksia, 
jotka ovat välttämättömiä ehdotetun jätelain 
säännösten noudattamisen valvonnan kannal-
ta. 

Tarkastuksia voivat ehdotettujen säännös-
ten mukaan tehdä vain viranomainen tai sen 
määräämä virkamies tai viranhaltija. Ehdote-
tun jätelain 123 §:n 1 ja 2 momentin on kat-
sottava täyttävän perustuslain 10 §:n 3 mo-
mentin vaatimukset. 
 
 
 

Henkilötietojen suoja 
 

Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomi-
oon se, että perustuslain 10 §:n mukaan hen-
kilötietojen suojasta säädetään lailla. Säännös 
viittaa tarpeeseen lainsäädännöllisesti turvata 
yksilön oikeusturva ja yksityisyyden suoja 
henkilötietojen käsittelyssä, rekisteröinnissä 
ja käyttämisessä. 

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, 
jonka osia ehdotetun jätelain 142 §:ssä sää-
dettävät jätehuoltorekisteri, tuottajarekisteri 
ja jätteiden kansainvälisten siirtojen rekisteri 
ovat, sovelletaan henkilötietojen salassapidon 
ja luovuttamisen osalta viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annettua lakia ja henki-
lötietojen muun käsittelyn osalta henkilötie-
tolakia. Ehdotetun jätelain 143 §:n 2 momen-
tissa säädetään vastaavasti jätteen kuljetuksia 
koskevasta rekisteristä. 
 
Yhdistymisvapaus 
 

Perustuslain 13 §:n mukaan jokaisella on 
yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen si-
sältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, 
kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja 
osallistua yhdistyksen toimintaan. 

Ehdotetun jätelain 62 §:n mukaan tuottajat 
voivat yhdessä perustaa oikeustoimikelpoi-
sen tuottajayhteisön huolehtimaan tuottaja-
vastuuta koskevista velvollisuuksista. Tuotta-
jayhteisöön ei saa kuulua muita kuin tuotta-
jia. Vastaava säännös juomapakkausten pa-
lautusjärjestelmien osalta on ehdotetun lain 
68 §:ssä. 

Ehdotuksen mukaiset yhteisöt voivat olla 
luonteeltaan lakisääteisiä, julkisoikeudellisia 
yhdistyksiä. Ehdotetun jätelain 6 luvussa 
säädetään tuottajan vastuusta jätehuollossa. 
Tuottajilla on ehdotetun 63 §:n mukaan mah-
dollisuus siirtää velvoitteensa viranomaisen 
rekisteriin hyväksymälle tuottajayhteisölle, 
mikä mahdollistaa tuottajan lainmukaisten 
velvoitteiden kustannustehokkaan hoitami-
sen. Tuottajayhteisöt ovat toisin sanoen lain-
säädännöllä rajattua tarkoitusta varten luotuja 
yhteisöjä. Muiden kuin tuottajien jäsenyyttä 
koskevalla rajoituksella halutaan varmistaa, 
että tuottajayhteisöt voivat toteuttaa sitä teh-
tävää, jonka hoitamiseksi ne on luotu. Tämä 
edellyttää, että vastuiden ja velvollisuuksien 
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hoitamisesta päättävät ne, joille ne lähtökoh-
taisesti kuuluvat, eli tuottajat. Tuottajayh-
teisöissä on kysymys taloudellisesta eikä aat-
teellisesta toiminnasta. Se, että muut kuin 
tuottajat eivät voi liittyä tällaiseen yhdistyk-
seen, ei ole ongelmallista yhdistymisvapau-
den kannalta. 
 
Asetuksenantovaltuudet 
 

Jätteitä, jätehuoltoa ja tuottajavastuuta kos-
keva sääntely perustuu ehdotuksessa varsin 
laajasti lainsäädäntövallan delegoinnin va-
raan. Ehdotus sisältää useissa säännöksissä 
valtuuksia, joiden perusteella voidaan antaa 
ehdotetun lain yleisiä perussäännöksiä tar-
kempia säännöksiä. Tätä sääntelyä on arvioi-
tava perustuslain 80 §:n kannalta.  

Nykyisin voimassa olevan jätelain valtuus-
sääntelyä on tarkasteltu perustuslakivalio-
kunnan lausunnossa 1/2004 vp erityisesti 
tuottajavastuusääntelyn näkökulmasta. Lau-
sunnossa todetaan muun muassa, että tuotta-
javastuun yksityiskohtainen sisältö jää tuotta-
jan velvoitteita koskevan sääntelyn yleispiir-
teisyyden vuoksi olennaisilta osin asetuksella 
säänneltäväksi. Tällaista nykyoloissa poikke-
uksellista sääntelytapaa pidettiin kuitenkin 
ymmärrettävänä, kun otetaan huomioon tarve 
antaa asiasta tuotekohtaisia säännöksiä. 
Myös eräät muut sääntelyn erityispiirteet joh-
tivat lopputulokseen, ettei sääntely tältä osin 
muodostunut käsittelyjärjestykseen vaikutta-
vaksi. Perustuslakivaliokunnalla oli kuitenkin 
huomautuksia lukuisiin kohtiin ehdotusta, 
mikä johti jätelain muuttamista sekä ajoneu-
vojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävit-
tämisestä annetun lain 4 §:n muuttamista 
koskevan hallituksen esityksen (HE 
152/2003 vp) muutoksiin ympäristövalio-
kunnan mietinnön pohjalta eduskuntakäsitte-
lyssä.  

Perustuslain 80 §:n mukaan valtioneuvosto 
voi antaa asetuksia laissa säädetyn valtuuden 
nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksi-
lön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteis-
ta. Perustuslakivaliokunnan käytännön mu-
kaan asetuksen antamiseen ja lainsäädäntö-
vallan delegoimiseen liittyvien valtuutusten 
tulee olla riittävän täsmällisiä ja tarkkarajai-
sia. Laista tulee käydä selvästi ilmi, mistä on 
tarkoitus säätää asetuksella. Tällöinkin edel-

lytyksenä on, että oikeuksien ja velvollisuuk-
sien perusteista säädetään lailla. 

Ehdotetun lain asiasisällön ja toimeenpa-
non kannalta keskeisimmät asetuksenanto-
valtuudet sisältyvät sen 2 lukuun. Ehdotetun 
8 §:n 3 momentin nojalla valtioneuvosto voi 
antaa 8 §:n 1 momentin mukaisesta etusija-
järjestyksestä tarkempia säännöksiä muun 
muassa velvollisuudesta valmistella jäte uu-
delleenkäyttöön, kierrättää, hyödyntää ener-
giana tai muutoin hyödyntää taikka loppukä-
sitellä jätettä. Ehdotetussa 9 §:ssä säädetään 
tuottajan velvollisuuksista, joita tarkennetaan 
10 §:ssä olevan valtuuden kautta valtioneu-
voston asetuksilla. Säännöksen nojalla ase-
tuksia voidaan antaa muun muassa tuotteen 
valmistuksen, markkinoille saattamisen, 
viennin tai käytön kiellosta, rajoituksesta tai 
ehdosta, kuitenkin vain sillä edellytyksellä, 
että tuotteen valmistuksessa, käytössä tai 
käytöstä poistamisesta syntyy jätettä, joka 
voi aiheuttaa huomattavaa haittaa tai huomat-
tavaa vaikeutta jätehuollolle taikka vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kolmas 
keskeinen valtuussäännös sisältyy 14 §:ään, 
jossa säädetään jätteestä ja jätehuollosta ai-
heutuvan vaaran ja haitan ehkäisemiseksi an-
nettavista asetuksista, jotka tarkentaisivat eh-
dotetun 13 §:n mukaista sääntelyä. Viime 
mainitut voivat kohdistua muun muassa jät-
teen käsittelypaikan vaatimuksiin, käsittely-
paikkaan vastaanotettavaan jätteeseen sekä 
jätteen keräyksen, välivarastoinnin, kuljetuk-
sen, pakkaamisen ja merkintöjen vaatimuk-
siin. 

Ehdotetussa laissa on myös muita merkit-
täviä joskin alaltaan selvästi edellisiä suppe-
ampia asetuksenantovaltuuksia. Näitä ovat 
esimerkiksi valtuus antaa tarkempia säännök-
siä jätteiden erilläänpitovaatimuksista (15 §), 
määritellä tarkemmin kunnan jätehuoltoon 
kuuluvia jätteitä (32 § 4 mom.), valtuus sää-
tää lakia tarkemmin tuottajavastuun piiriin 
kuluvista tuotteista ja tuottajista (48 § 
3 mom.) ja valtuus antaa tarkempia säännök-
siä tuottajan järjestämien vastaanottopaikko-
jen määrästä (49 § 1 momentti). 

Ehdotetussa laissa on myös lukuisissa 
muissa pykälissä asetuksenantovaltuuksia, 
jotka alaltaan koskevat selvästi luonteeltaan 
edellä lueteltuja teknisempiä vaatimuksia. 
Näitä ovat esimerkiksi jätteenkuljetuksesta 
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ilmoitettavien tietojen tarkentaminen (39 § 
2 momentti), tuottajan kirjanpitoon sisällytet-
tävät seikat (54 §), romutustodistuksen sisäl-
tö (59 §), vakuuden määrän laskeminen 
(61 §), vakavaraisuusselvityksen sisältö 
(64 §), valtakunnallisen ja alueellisen jäte-
suunnitelman valmistelu ja tarkempi sisältö 
(90 §), hakemuksen tarkempi sisältö (94 ja 
101 §), päätöksen tarkempi sisältö (96 ja 
103 §) sekä tarkemmat tiedot kirjanpidosta 
(119 §) ja siirtoasiakirjasta (121 §). 

Ehdotetun jätelain lukuisia asetuksenanto-
valtuuksia puoltaa tarvittavan sääntelyn yksi-
tyiskohtaisuus ja teknisluonteisuus. Valtuu-
det ovat tarpeen myös Euroopan unionin di-
rektiivien ja muiden säädösten täytäntöönpa-
nemiseksi. Asetuksenantajan toimivalta no-
jaakin lakiehdotuksen perussäännösten lisäk-
si asiallisesti myös Euroopan unionin erittäin 
yksityiskohtaiseen ja runsaaseen jätelainsää-
däntöön. 

Ehdotetussa jätelaissa valtioneuvoston ase-
tuksenantovaltuudet on sidottu asiaa koske-
viin lain perussäännöksiin ja perustuslain 
80 § on otettu huomioon muotoiltaessa ehdo-
tettuja asetuksenantovaltuuksia. Perussään-
nösten asettamista oikeuksista ja velvolli-
suuksista valtioneuvosto voi antaa tarkempia 
säännöksiä lain nojalla. Lain tasoisin sään-
nöksin säännellään jätteen haltijoiden, jätteen 
käsittelijöiden ja tuottajien sekä muiden kes-
keisten toimijoiden velvollisuuksien ja oike-
uksien perusteita. Jätesääntelyn hierarkkisen 
tason nousua kuvaa ehdotetun jätelain laa-
juus verrattuna nykyisin voimassa olevaan 
jätelakiin. 

Perussäännöksissä on pyritty huolehtimaan 
siitä, että velvoitteet kohdentuvat selkeästi ja 
ovat sisällöltään mahdollisimman tarkkara-
jaisia. Jätehuoltoa sääntelevät Euroopan 
unionin direktiivit sisältävät runsaasti yksi-
tyiskohtaisia velvoitteita, jotka usein vaihte-
levat toimialoittain, toiminnoittain tai jätela-
jeittain jonkin verran toisistaan. Tämä to-
siseikka yhdessä laintasoisen perussäännök-
sen vaatimuksen kanssa on johtanut tarpee-
seen yleistää lain tasoisia säännöksiä. Muu-
toin teknisluontoisten ja jätelajikohtaisten 
säännösten määrä laissa olisi vaarassa laajeta 
merkittävästi ehdotettua suuremmaksi. Täl-
löin myös osa yleisiä velvollisuuksia koske-
vista säännöksistä on jouduttu ehdottamaan 

sisällöltään jossain määrin joustaviksi, jotta 
ne eivät yleisesti sovellettuina johtaisi joissa-
kin tilanteissa kohtuuttomiin lopputuloksiin. 
Ehdotetun lain 2 luvun perussäännöksiin 
kytkettyjen valtuussäännösten nojalla annet-
tavat valtioneuvoston asetukset osoittaisivat 
yksityiskohtaisesti, mihin niiden vaatimusten 
kohteet velvoitetaan. 

Ehdotetun lain 67 §:ssä on näennäisesti 
avoin asetuksenantovaltuus, mutta niissä ase-
tusten sisältöä rajaavat asianomaiset Euroo-
pan unionin tuottajavastuuta koskevat sää-
dökset. 

Valtioneuvoston valtuussäännökset on ra-
jattu sisällöltään mahdollisimman tarkasti, 
selvästi ja mahdollisimman yksityiskohtai-
sesti välttäen yleisiä sanamuotoja. Tämä on 
toisaalta johtanut siihen, että useissa kohdin 
valtuussäännökset ovat varsin pitkiä ja seik-
kaperäisiä. 
 
Kunnalliset jätehuoltomääräykset 
 

Kunnan viranomaisen säädösvaltaa on ar-
vioitava perustuslain 80 §:n 2 momentin 
kannalta. Sen mukaan muu kuin pykälän 
1 momentissa mainittu viranomainen voidaan 
lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä 
määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn 
kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sään-
telyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta 
säädetään lailla tai asetuksella. Tällaiselta 
valtuutukselta edellytetään, että se on sovel-
tamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Säännös 
tarkoittaa ensisijaisesti valtion viranomaisia. 
Siinä ilmaistuja periaatteita on kuitenkin 
noudatettava myös osoitettaessa säädösvaltaa 
kunnille (PeVL 3/2000 vp). Perustuslakiva-
liokunta on toisaalta perustuslain 121 §:ssä 
turvattuun kunnan asukkaiden itsehallintoon 
liittyvien näkökohtien vuoksi katsonut, että 
lailla voidaan osoittaa kunnille määräyste-
nantovaltaa jossain määrin laajemmalti kuin 
perustuslain 80 §:n 2 momentin perusteella 
on mahdollista uskoa valtion viranomaisille 
norminasettamisvaltaa (PeVL 64/2002 vp). 
Tällaisten määräysten hyväksymispäätös on 
saatettavissa riippumattoman tuomioistuimen 
tutkittavaksi, mistä ehdotetussa jätelaissakin 
säädetään (137 §). 

Ehdotetun jätelain 91 §:n valtuus kunnan 
jätehuoltomääräysten antamiseen on saman-
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kaltainen ympäristönsuojelulain 19 §:ssä ole-
van kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä 
koskevan valtuuden kanssa. Perustuslakiva-
liokunta on pitänyt ympäristönsuojelulain 
19 §:n mukaisia ympäristönsuojelumääräyk-
siä yleisluontoisia ja joustavia ilmaisuja si-
sältävinä säännöksinä. Kunta on oikeutettu 
niitä antamaan huolimatta siitä, että ne jäävät 
jonkin verran sitä tasoa yleisluonteisemmak-
si, joita perusoikeuksia koskevan sääntelyn 
tarkkuudelta on vaadittu. Perusteena on ollut, 
että niiden hyväksymispäätös voidaan saattaa 
riippumattoman tuomioistuimen arvioitavak-
si (PeVL 11/1999 vp, PeVL 45/2004 vp). 
Ympäristönsuojelumääräykset ovat paikalli-
sista olosuhteista johtuvia ympäristönsuoje-
lulain täytäntöönpanomääräyksiä, joiden an-
tamisen on katsottu kuuluvan kuntien toimi-
valtaan. Kunnalla on harkintavalta sen suh-
teen, että se voi tällaisia määräyksiä antaa tai 
olla antamatta (PeVL 45/2004). Samat näkö-
kohdat pätevät ehdotetun jätelain valtuuden 
nojalla annettaviin kunnan jätehuoltomäärä-
yksiin. 

Kunnallisilla määräyksillä voi kuitenkin ol-
la vain lakia täydentävä rooli (PeVL 11/1999 
vp, PeVL 12/2005 vp). Ehdotetun jätelain 
91 §:n säännös sisältää kunnan harkintaa oh-
jaavia mainintoja määräystenantovallan käy-
tön edellytyksistä ja rajoituksista ja valtuus 
on rajattu paikallisesti tarpeellisiin varsin 
teknisluonteisiin jätehuoltoa koskeviin vaa-
timuksiin. Valtuus kunnallisten jätehuolto-
määräysten antamiseen on siten täsmällinen 
ja tarkkarajainen. Määräyksiä koskeva luette-
lo on perutuslakivaliokunnan edellyttämällä 
tavalla tyhjentävä (PeVL 38/1998 vp, PeVL 
11/1999 vp ja PeVL 12/2005 vp). 
 
Tiedonsaantioikeus 
 

Valvontaviranomaisella on ehdotetun jäte-
lain 122 §:n perusteella oikeus saada lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten valvontaa tai muuta lain täytäntöönpanoa 
varten tarpeelliset tiedot jätteen haltijalta tai 
muulta jätehuollon toimijalta taikka roskaan-
tuneen alueen siivoamisvelvolliselta. Tiedon-
saantioikeus on myös tuotteen valmistajalta, 
maahantuojalta tai muulta markkinoille saat-
tajalta samoilla perusteilla. Tiedonsaantioi-
keus koskee tarpeellisia tietoja tuotteen val-

mistuksesta ja siinä käytettävistä aineista se-
kä valmistettavista, maahan tuotavista tai 
muutoin markkinoille saatettavista tuotteista. 
Tiedonsaantioikeus ulottuu 1 momentin 
3 kohdan mukaan myös muilta viranomaisil-
ta tarvittaviin valvontaa varten tarpeellisiin 
tietoihin, jotka muutoin olisivat salassapidet-
täviä. 

Tiedonsaantia koskeva pykälä on muotoiltu 
perustuslakivaliokunnan aikaisemmat kan-
nanotot huomioon ottaen. Tiedonsaantioikeus 
on säännöksessä rajattu selkeisiin tarkoituk-
siin ja se koskee vain säännöksen tarkoituk-
sen kannalta välttämättömiä tietoja (PeVL 
37/2005). 
 
Kunnille annettavat tehtävät 
 

Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja 
kunnille annettavista tehtävistä säädetään 
lailla perustuslain 121 §:n mukaisesti. Ehdo-
tetun jätelain 3 luvussa säädetään kuntien 
tämän lain mukaisista viranomaisista sekä 
erityisesti 5, 8, 9 ja 10 luvussa kuntien tehtä-
vistä. Nämä tehtävät ovat jo aikaisemman jä-
telain nojalla olleet kuntien tehtävinä. Ehdo-
tetun lain 100 §:ssä säädetään, että jätteen 
ammattimaisesta keräyksestä on tehtävä il-
moitus kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle jätehuoltorekisteriin merkitsemistä var-
ten. Lisäksi kunnat ottavat vastaan ehdotetun 
jätelain 39 §:n 2 momentissa säädetyt ilmoi-
tukset jätteenkuljettajilta ja merkitsevät niitä 
koskevat tiedot 143 §:n mukaiseen jätteen 
kuljetuksista ylläpidettävään rekisteriin. 

Mainitut kunnan tehtävät eivät varsinaisesti 
ole uusia tehtäviä, vaan kysymyksessä on 
kunnalla jo nykyistenkin säännösten nojalla 
olevan tehtävän hoitamistavan muuttaminen. 
Kunnat valvovat jo nykyisen jätelain perus-
teella jätteen ammattimaista keräystoimintaa 
ja siltä osin kuin kyseessä ei ole vaarallisten 
jätteiden keräystoiminta toimintaan tarvittu-
jen ympäristölupien käsittely on ollut kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisten vastuulla jo 
tähänkin saakka. Jätteen ammattimaisen ke-
räystoiminnan hallinnollinen käsittely ja val-
vonta ilmoituksen pohjalta selkiyttää lain 
tulkintaa ja keventää kuntien työtaakkaa. 
Kunnilla jo nyt olevat jätteenkuljetuksen 
asiakasrekisterit voidaan hyödyntää ehdote-
tun lain 143 §:n mukaisina rekistereinä. 
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Julkisen hallintotehtävän siirtäminen 
 

Ehdotetun jätelain 5 luvussa säädetään 
kunnan järjestämisvastuulle kuuluvasta jäte-
huollosta. Ehdotetun lain perusteella kunta 
muun muassa järjestää asumisessa syntyvän 
ja julkisessa palvelutoiminnassa ja eräissä 
muissa toiminnoissa syntyvän jätteen jäte-
huollon (32, 33 ja 35 §), tekee päätöksen jät-
teenkuljetusjärjestelmästä (37 §), huolehtii 
jäteneuvonnan järjestämisestä (93 §), hyväk-
syy kunnassa noudatettavan jätemaksuja 
koskevan taksan, määrää ja panee maksuun 
yksittäiset jätemaksut (79, 81 §) sekä hyväk-
syy kunnan jätehuoltomääräykset (91—
92 §). Kunnan ehdotetun jätelain perusteella 
hoitamat tehtävät muodostavat laajan julkis-
ten hallintotehtävien kokonaisuuden. Näistä 
yksilön oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja 
koskevaa julkisen vallan käyttöä sisältäviä 
tehtäviä ovat esimerkiksi kunnan päätökset 
kunnallista jätehuoltomääräyksistä ja jätetak-
sasta sekä jätemaksusta määrääminen. Julki-
sen vallan käyttöä sisältävät myös kaikki 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen teh-
tävät eli valvontatehtävät ja jätehuoltorekiste-
riin tehtävistä ilmoituksista huolehtiminen. 

Kunta voi järjestää jätehuoltotehtävät ehdo-
tetun jätelain 26 §:n 1 momentin informatii-
visen säännöksen mukaan siten kuin kunta-
laissa säädetään. Säännöksessä järjestämisen 
keinot on kuvattu toistamalla kuntalaissa 
säädetyt tavat tarkoituksella selkiinnyttää jä-
telain käytännön soveltamista. 

Ehdotetun 43 §:n 1 momentin mukaan kun-
ta voi siirtää jätteen vastaanoton, kuljetuksen 
ja käsittelyn, 82 §:ssä tarkoitetun jätemaksu-
jen laskutuksen, 93 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun jäteneuvonnan hoitamisen sekä näihin 
välittömästi liittyvät hallinnolliset tehtävät, 
joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä, kun-
nan yhdessä muiden kuntien kanssa omista-
malle ja hallitsemalle yhtiölle, joka on perus-
tettu näiden tehtävien hoitamista varten. 
Kunta vastaisi tällöinkin siitä, että siirretyt 
jätehuollon palvelutehtävät tulevat hoidetuik-
si ehdotetun jätelain ja sen nojalla annettavi-
en säännösten mukaisesti. Säännöksen luette-
lo niistä julkisista hallintotehtävistä, jotka 
kunta voi siirtää, olisi tyhjentävä. 

Ehdotetun jätelain 43 §:n sääntelyä on ar-
vioitava perustuslain 124 §:n kannalta. Sen 

mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan an-
taa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai 
lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoi-
tuksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna 
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 
hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen 
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan 
kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 

Kunta voi hoitaa jätehuollon järjestämis-
tehtäviä kuntalaissa määriteltyjen yhteistyö-
muotojen pohjalta yhdessä muiden kuntien 
kanssa. Kuntalain yleispiirteinen sääntely ei 
kuitenkaan kaikilta osin toteuta niitä rajoi-
tuksia ja edellytyksiä, joita perustuslain 
124 § julkisen hallintotehtävän siirtämiselle 
asettaa. Ehdotetulla 43 §:n säännöksellä 
mahdollistetaan keskeisten jätehuollon palve-
lutehtävien siirtäminen kuntien omistamalle 
ja hallitsemalla yhtiölle. Käytäntö on osoitta-
nut, että kunnat voivat saavuttaa toiminnalli-
sia ja taloudellisia hyötyjä järjestäessään jä-
tehuollon palvelutehtävät tätä varten perus-
tettujen, yhteisesti omistettujen ja hallinnoi-
tujen yhtiöiden kautta. Toisaalta ehdotetulla 
säännöksellä rajataan yhtiöille siirrettävät 
tehtävät operatiivisen jätehuollon hoitami-
seen, johon ei liity julkisen vallan käyttöä. 
Lisäksi säännöksessä tarkoitettu tehtäväko-
konaisuus voidaan siirtää vain kuntien omis-
tamille yhtiöille. 

Kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvi-
en velvollisuuksien perusluonne on operatii-
vinen eikä niiden hoitamiseen liity julkisen 
vallan käyttöä. Tämä ei kuitenkaan estä pi-
tämästä kunnan jätehuoltoa perustuslain 
124 §:ssä tarkoitettuna julkisena hallintoteh-
tävänä (PeVL 36/2009, 16/2009, 3/2009, 
1/2008, 6/2008, 8/2008 vp.). Kunnan jäte-
huollon toimivuus vaikuttaa suoraan muun 
ohella ympäristöperusoikeuden toteutumi-
seen, mikä osaltaan puoltaa jätehuollon teh-
tävien yhtiölle siirtämisen tarkastelua perus-
tuslain näkökulmasta. 

Ehdotetussa 43 §:ssä on lähtökohtana, että 
yksittäisen operatiivisen velvoitteen hoita-
mista, kuten esimerkiksi tietyn erityisjätteen 
hyödyntämistä tai jätteen kuljettamista, ei 
sellaisenaan ole tarkoituksenmukaista pitää 
julkisena hallintotehtävänä. Tiukempi perus-
tuslain tulkinta vaikeuttaisi jätehuollon käy-
tännön järjestämistä kunnissa. Yksittäisen 
palvelutehtävän suorittamisen pitäminen pe-
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rustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisena 
hallintotehtävänä johtaisi perustuslakivalio-
kunnan linjauksen perusteella (PeVL 3/2009) 
myös siihen, että esimerkiksi jätteen kuljetta-
jat toimisivat virkavastuulla. 

Sen sijaan useiden operatiivisten jätehuol-
totehtävien muodostama kokonaisuus on esi-
tyksessä omaksutun käsityksen mukaan pe-
rustuslain 124 §:n kannalta eri asemassa kuin 
kokonaisuudesta erotetut yksittäiset tehtävät. 
Kokonaisuuteen sisältyy eri tehtävien logisti-
nen yhteensovittaminen sekä niiden hoitami-
seksi välttämättömien operatiivisten palve-
luiden hankinta. Tehtäväkokonaisuuden hoi-
taminen vaikuttaa jo merkittävästi kunnan jä-
tehuoltopalvelujen kustannuksiin ja laatuun 
ja sitä kautta ympäristöperusoikeuden ja kan-
salaisten yhdenvertaisuuden toteutumiseen. 
Siksi säännöksessä tarkoitetuista tehtävistä 
muodostuvaa kokonaisuutta on perusteltua 
pitää perustuslain tarkoittamana julkisena 
hallintotehtävänä, jonka siirtämisestä kunnan 
viranomaisorganisaatiosta erilliselle ja muo-
dollisesti yksityisoikeudelliselle toimijalle tu-
lee säätää laissa. 

Ehdotetun säännöksen mukaan siirron pii-
riin kuuluvat tehtävät ovat jätehuollon (vas-
taanotto, kuljetus, hyödyntäminen, loppukä-
sittely) toteuttamista ja niihin liittyvän vält-
tämättömän hallinnon hoitamista. Ainoa 
poikkeus tästä on jäteneuvonta, joka ehdote-
tun lain 93 §:ssä säädettäisiin kunnan velvol-
lisuudeksi nykyisen jätelain tapaan ja joka 
ehdotuksen mukaan olisi myös siirrettävissä 
kuntien omistamalle yhtiölle. Jäteneuvonnas-
sa jätteen haltijalle annetaan neuvoja muun 
muassa siitä, miten tämän on meneteltävä 
hallussaan olevien jäte-erien asianmukaisen 
jätehuollon varmistamiseksi. Lisäksi jäteneu-
vonnassa opastetaan yksittäisiä kansalaisia ja 
yrityksiä jätteen määrän vähentämisessä ja 
jätehuollon etusijajärjestyksen muussa käy-
tännön toteuttamisessa. Jäteneuvontapalvelu 
ei sisällä yksilön oikeuksia, velvollisuuksia 
tai etuja koskevia ratkaisuja, joten kysymys 
ei ole julkisen vallan käyttämisestä (PeVL 
11/2006 vp). Jäteneuvonnan voidaan kuiten-
kin katsoa täydentävän hallintolain 8 §:n mu-
kaista viranomaisten yleistä neuvontavelvol-
lisuutta, mikä puoltaa jäteneuvonnan pitämis-
tä sellaisenaan perustuslain 124 §:ssä tarkoi-
tettuna julkisena hallintotehtävänä. Jäteneu-

vontatehtävien siirtäminen ehdotetussa 
43 §:ssä säädetyin edellytyksin kuntien omis-
tamalle yhtiölle on kuitenkin sopusoinnussa 
perustuslain 124 §:n säännöksen kanssa. 

Oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimus-
ten toteutumisen kannalta olennaista on, että 
tehtävien siirron kohteena olevan kunnan yh-
tiön henkilöstö toimii lakiehdotuksen 43 §:n 
3 momentin nojalla virkavastuulla. Lisäksi 
henkilöstöön sovelletaan hallinnon yleislake-
ja niiden sisältämien säännösten mukaisesti 
(vrt. PeVL 3/2009 vp). Jälkimmäisen kaltais-
ta viittausta ei enää nykyisin ole perustusla-
kivaliokunnan tulkintojen mukaan perustus-
lain 124 §:n takia välttämätöntä sisällyttää 
lakiin, koska hallinnon yleislakeja sovelle-
taan niiden sisältämien soveltamisalaa, vi-
ranomaisten määritelmää tai yksityisen kie-
lellistä palveluvelvollisuutta koskevien sään-
nösten nojalla myös yksityisiin niiden hoita-
essa julkisia hallintotehtäviä (PeVL 42/2005 
vp). Säännös on kuitenkin ehdotettu sisälly-
tettäväksi jätelakiin käytännöllisistä syistä ja 
asian selkiyttämiseksi. 
 
Jätteenkuljetusjärjestelmä ja siitä päättämi-
nen 
 

Ehdotetussa jätelaissa on säilytetty voimas-
sa olevan jätelain mukainen kunnan mahdol-
lisuus valita kahden erilaisen jätteenkuljetus-
järjestelmän välillä (35—37 §). Lähtökohtai-
sesti kunta itse järjestää jätteenkuljetuksen 
(36 §, kunnan järjestämä jätteenkuljetus). 
Tällöin käytännössä kunta kilpailutuksen pe-
rusteella tilaa yksityisiltä yrittäjiltä jätteen-
kuljetuksen kunnan jokaiselle asuinkiinteis-
tölle. Sopimussuhde syntyy kunnan ja kulje-
tusyrittäjien välillä. Vaihtoehtoisesti kunta 
voi tehdä päätöksen siirtymisestä kiinteistön 
haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen 
(37 §). Tässä järjestelmässä jokaisen kiinteis-
tön haltijan on itse hankittava kuljetuspalvelu 
joltain yritykseltä. Sopimus jätteenkuljetuk-
sesta tehdään tällöin yksittäisen kiinteistön 
haltijan ja kuljetusyrittäjän välillä. Kiinteis-
töittäiselle jätteenkuljetukselle asetettavista 
vaatimuksista säädettäisiin 35 §:n 2 momen-
tissa. Vaatimukset koskisivat molempia kul-
jetusjärjestelmiä. Kunta vastaisi siitä, että 
ehdotetun 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
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jätteen kuljetus järjestetään joko 36 tai 37 §:n 
mukaisesti (35 § 1 momentti). 

Jätteenkuljetusten toimivuus vaikuttaa 
muun ohella siihen, miten jätehuollossa kes-
keinen aiheuttamisperiaate ja perustuslain 
20 §:n mukainen ympäristöperusoikeus to-
teutuvat. Ehdotetussa laissa säädettäisiin 
edellytyksistä, joiden perusteella kunta voi 
tehdä päätöksen siirtymisestä kiinteistön hal-
tijan järjestämään jätteenkuljetukseen (37 § 
1 momentti). Ehdotetun 37 §:n 3 momentin 
mukaan kunnalla on velvollisuus valvoa kul-
jetusjärjestelmää koskevan päätöksen täytän-
töönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä. Jos 
edellytykset eivät täyttyisi, kunnan olisi otet-
tava asia uudelleen tarkasteluun ja tehtävä 
asiassa uusi päätös. Jätteenkuljetusten val-
vontaa tehostavat lain 39 ja 44 §.  

Kunnan toimivaltaa päättää kahden kulje-
tusjärjestelmän välillä voidaan tarkastella pe-
rustuslain 80 §:n 1 momentin kannalta, jonka 
mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteista on säädettävä lailla. Kiinteis-
tön haltijoille olisi olennaista molemmissa 
järjestelmissä velvollisuus osallistua jäte-
huollon järjestämiseen luovuttamalla kiin-
teistöllä syntynyt jäte kunnan jätehuoltoon. 
Luovutus tapahtuu kuljetusjärjestelmästä 
riippuen joko kunnan tilaamalle (kunnan jär-
jestämä kuljetus) tai itse hankitulle (kiinteis-
tön haltijan järjestämä kuljetus) jätteen kul-
jettajalle. Sääntely, jossa kiinteistön haltijalla 
ei olisi lakiin perustuvaa velvollisuutta hank-
kia kuljetusta, johtaisi lainvastaiseen jätteen 
käsittelyyn ja vaarantaisi lain säännösten to-
teutumisen, mikä olisi ristiriidassa ympäris-
töperusoikeuden kanssa. Kiinteistön haltijoi-
den oikeuksien ja velvollisuuksien perusteis-
ta säädettäisiin laissa, mutta kunta päättäisi 
osin näiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
käytännön järjestämisen tavoista. Ehdotetus-
sa jätelaissa olevat säännökset kiinteistön 
haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen liit-
tyvistä päätöksenteon edellytyksistä ja järjes-
telmään liittyvästä valvonnasta lähentävät 
järjestelmiä toisiinsa perustuslain kannalta 
asiaa tarkasteltuna. 

Kunnan määräämät ehdot kuljetusjärjes-
telmälle voivat olla ongelmallisia perustus-
lain 80 §:n 1 momentin kannalta. Kunnan 
määräyksiä voidaan pitää myös sopimusva-
pautta rajoittavina. Tästä johtuen kunnan 

toimivaltaa määrätä kuljetuksen ehdoista ka-
vennettaisiin merkittävästi verrattuna voi-
massa olevaan lakiin. Ehdotuksen mukaan 
kunta voisi kuljetusjärjestelmää koskevassa 
päätöksessään määrätä vain kuljetettavan jät-
teen lajista ja laadusta sekä rajata alueen, jota 
päätös koskee. 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen eh-
dotettu jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva 
sääntely ei ole ongelmallinen perustuslain 
80 §:n kannalta. 
 
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate 
 

Rikosoikeudelliset säännökset on sijoitettu 
ehdotetun jätelain 15 lukuun. Rangaistavaksi 
säädetyt teot on pyritty kirjoittamaan perus-
tuslain 8 §:n rikosoikeudellisen laillisuuspe-
riaatteen pohjalta siten, että säännöksen sa-
namuodon perusteella on ennakoitavissa, on-
ko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaista-
vaa (PeVL 17/2006 vp). Ehdotetussa jätelais-
sa rangaistavaksi säädettyjen tekojen seu-
raamuksena olisi ainoastaan sakkorangaistus. 
Vakavampien tekomuotojen osalta sovelle-
taan rikoslain säännöksiä. 
 
Siirtymäsäännökset 
 

Ehdotetun jätelain 152 §:n mukaan tuotta-
jayhteisön on tehtävä vuoden kuluttua ja 
tuottajan kahden vuoden kuluttua lain voi-
maantulosta 101 §:n mukainen hakemus tuot-
tajarekisteriin hyväksymiseksi. Ehdotetun 
lain 152 §:ssä ehdotetaan myös säädettäväk-
si, että jos toiminta on tämän lain voimaan-
tullessa merkitty vuoden 1993 jätelain mu-
kaiseen jätetiedostoon, toiminnan harjoittajan 
on tehtävä 94 §:n mukainen hakemus toimin-
nan hyväksymisestä 142 §:ssä säädettyyn jä-
tehuoltorekisteriin viimeistään kolmen vuo-
den kuluttua lain voimaantulosta. 

Ehdotetun ympäristönsuojelulain siirtymä-
säännöksen mukaan toiminnanharjoittajan on 
olemassa olevan toiminnan osalta tehtävä 
hakemus lupaviranomaiselle 43 a §:ssä sää-
detyn vakuuden hyväksymistä varten tilan-
teessa, jolloin toimintaan sen olennaisen 
muuttamisen vuoksi muutoinkin haetaan lu-
paa tai lupaa on muutettava ympäristönsuoje-
lulain 55 tai 58 §:n perusteella. Lupaviran-
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omaisen on tehtävä päätös asiassa sekä mää-
rättävä määräaika vakuuden asettamiselle. 

Edellä mainittuja ehdotettuja jätelain ja 
ympäristönsuojelulain säännöksiä on arvioi-
tava erityisesti luottamuksensuojaperiaatteen 
pohjalta ja perustuslain 20 §:n ympäristöpe-
rusoikeussäännöksen kannalta. Ympäristöpe-
rusoikeussäännöksen mielessä velvoitteet 
ovat perusteltuja ottaen huomioon säännösten 
tavoitteet ympäristönsuojelussa ja jätehuol-
lon järjestämisessä. Luottamuksensuojan 
kannalta säännöksissä on varattu riittävät ja 
kohtuulliset määräajat tai muut siirtymäjär-
jestelyt velvoitteiden toteuttamiselle. Ehdo-
tettuja siirtymäsäännöksiä ei voida pitää on-
gelmallisena perustuslain kannalta. 

Edellä kerrotuilla perusteilla ehdotus uu-
deksi jätelaiksi ja esitykseen sisältyvä ehdo-
tus ympäristönsuojelulain muutokseksi sa-
moin kuin muut siihen sisältyvät lainmuutok-
set voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä. Esitykseen liittyvien val-
tiosääntöoikeudellisten näkökohtien vuoksi 
hallitus pitää kuitenkin suotavana, että esi-
tyksestä pyydettäisiin perustuslakivaliokun-
nan lausunto. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Jätelaki 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä jät-
teistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja 
haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vä-
hentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edis-
tää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmis-
taa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantu-
mista. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan jätteeseen, jätehuol-
toon ja roskaantumiseen sekä tuotteisiin ja 
toimintaan, joista syntyy jätettä. 

Tätä lakia sovelletaan: 
1) merenkulun ympäristönsuojelulaissa 

(1672/2009) tarkoitettuun aluksesta peräisin 
olevaan jätteeseen sen jälkeen, kun jäte on 
toimitettu alukselta maihin; 

2) öljyvahinkojen torjuntalaissa 
(1673/2009) tarkoitetussa öljyvahingossa tai 
aluskemikaalivahingossa syntyneeseen jät-
teeseen sen jälkeen, kun välttämättömät tor-
juntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn 
tai muun haitallisen aineen keräämiseksi on 
tehty. 

Jätteestä aiheutuvan ympäristön pilaantu-
misen ehkäisemisestä säädetään lisäksi ym-
päristönsuojelulaissa (86/2000) ja jätteestä 
aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisestä 
lisäksi terveydensuojelulaissa (763/1994). 
 

3 § 

Soveltamisalan rajaukset 

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin jätteisiin: 
1) ilmaan johdettaviin päästöihin; 
2) hiilidioksidiin, joka on otettu talteen ja 

siirretty geologista varastointia varten tai va-
rastoitu geologisesti siltä osin kuin siitä sää-
detään muualla laissa eikä hiilidioksidin geo-
logiseen varastointiin, jos aiottu varastoitava 
kokonaismäärä on alle 100 000 tonnia ja tar-
koituksena on uusien tuotteiden ja menetel-
mien tutkiminen, kehittäminen tai testaami-
nen; 

3) jäteveteen siltä osin kuin siitä säädetään 
muualla laissa; 

4) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa 
(390/2005) tarkoitetun räjähteen jätteeseen, 
ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitettuun 
ydinjätteeseen eikä säteilylaissa (592/1991) 
tarkoitettuun radioaktiiviseen jätteeseen; 

5) pilaantumattomaan ruoppausmassaan, 
jota koskeva toimenpide edellyttää lupaa ve-
silain (264/196) nojalla tai josta on tehtävä 
vesilain 12 luvun 16 §:ssä tarkoitettu ilmoi-
tus; 

6) eläimistä saataviin sivutuotteisiin siltä 
osin kuin niistä säädetään muiden kuin ih-
misravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saata-
vien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuot-
teiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1774/2002 kumoamisesta annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus), mu-
kaan lukien sivutuoteasetuksen sovelta-
misalaan kuuluva lanta ja käsitellyt tuotteet; 
lakia sovelletaan kuitenkin sellaisiin sivu-
tuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin, 
jotka on tarkoitettu poltettaviksi, kaatopaikal-
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le sijoitettaviksi tai käytettäviksi biologisessa 
käsittelylaitoksessa; 

7) kallio- tai maaperästä irrottamattomaan 
pilaantuneeseen maa-ainekseen. 

Tämän lain 11 lukua ja 118—121 §:ää ei 
sovelleta maa- ja metsätaloudessa syntyvään 
ympäristölle ja terveydelle haitattomista 
luonnonaineksista koostuvaan jätteeseen, jo-
ka käytetään maa- ja metsätaloudessa muu-
toin kuin energiantuotannossa eikä maa- ja 
metsätaloudessa syntyvään mainituista ai-
neksista koostuvaan kasviperäiseen jättee-
seen, joka käytetään energiantuotannossa. 
 

4 § 

Soveltaminen puolustusvoimissa 

Tätä lakia ei sovelleta sellaiseen puolustus-
voimien toimintaan, jossa lain soveltaminen 
vaarantaisi valtakunnan turvallisuuden tai 
huoltovarmuuden. Lakia ei myöskään sovel-
leta erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitettuihin 
eikä valtakunnan keskeisten turvallisuusetu-
jen valvontaan liittyviin tuotteisiin. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä toiminnoista ja tuotteista, joi-
hin lakia tai osaa sen säännöksistä ei sovelle-
ta. 
 

5 § 

Jätteen määritelmä  

Tässä laissa tarkoitetaan jätteellä ainetta tai 
esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai ai-
koo poistaa käytöstä taikka on velvollinen 
poistamaan käytöstä. 

Aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos 
se syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, 
jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tä-
män aineen tai esineen valmistaminen, ja: 

1) aineen tai esineen jatkokäytöstä on var-
muus; 

2) ainetta tai esinettä voidaan käyttää suo-
raan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on 
muunnettu enintään tavanomaisen teollisen 
käytännön mukaisesti; 

3) aine tai esine syntyy tuotantoprosessin 
olennaisena osana; sekä 

4) aine tai esine täyttää sen suunniteltuun 
käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja 

terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä 
sen käyttö kokonaisuutena arvioiden aiheuta 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoite-
tuista sivutuotteeksi luokittelun edellytyksis-
tä sivutuotteittain eriteltyinä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä jätelajeittain siitä, mil-
loin aine tai esine ei ole enää jätettä, jos: 

1) se on läpikäynyt hyödyntämistoimen; 
2) sillä on käyttötarkoitus, johon sitä käyte-

tään yleisesti; 
3) sillä on markkinat tai kysyntää; 
4) se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset 

tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuottei-
siin sovellettavien säännösten mukainen; ja 

5) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden 
aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym-
päristölle. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä myös 4 momentissa 
tarkoitetussa aineessa tai esineessä sallituista 
haitta-aineiden pitoisuuksista ja liukoisuuk-
sista, aineen tai esineen käyttöä koskevista 
teknisistä vaatimuksista sekä muista vastaa-
vista seikoista.  
 

6 § 

Muut määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on pa-

lo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaaralli-
nen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristöl-
le vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus 
(vaaraominaisuus); 

2) yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asun-
nossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja 
muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan 
lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadul-
taan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- 
ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä; 

3) sekalaisella yhdyskuntajätteellä yhdys-
kuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on 
sen syntypaikalla kerätty erilleen jätelajeit-
tain yksilöidyt jakeet; 

4) jätteen tuottajalla sitä, jonka toiminnasta 
syntyy jätettä tai jonka esikäsittely-, sekoit-
tamis- tai muun toiminnan tuloksena jätteen 
ominaisuudet tai koostumus muuttuvat; 
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5) jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiin-
teistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte 
on; 

6) kiinteistön haltijalla kiinteistön omista-
jaa tai vuokraoikeuden haltijaa; 

7) jätteen kuljettajalla sitä, joka vastaa jät-
teen kuljetuksesta;  

8) jätteen välittäjällä sitä, joka ammatti-
maisesti ostaa tai myy jätettä taikka välittää 
jätettä tai jätehuollon palveluita muiden lu-
kuun, mukaan lukien välittäjä, joka ei ota jä-
tettä fyysisesti haltuunsa; 

9) jätehuollolla jätteen keräystä, kuljetusta, 
hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, mukaan 
lukien tällaisen toiminnan tarkkailu ja seu-
ranta sekä loppukäsittelypaikkojen jälkihoito 
ja toiminta välittäjänä; 

10) jätteen keräyksellä jätteen kokoamista 
kiinteistön haltijan, kunnan, tuottajan, jakeli-
jan tai muun järjestämään vastaanottopaik-
kaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen 
kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan lukien 
jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varas-
tointi; 

11) jätteen määrän ja haitallisuuden vä-
hentämisellä sellaista toimintaa ennen kuin 
tuotteesta tulee jätettä, joilla edistetään tuot-
teen uudelleenkäyttöä, pidennetään sen käyt-
töikää tai ehkäistään muulla tavoin jätteen 
syntymistä taikka vähennetään tuotteessa 
olevien haitallisten aineiden määrää tai syn-
tyvän jätteen haitallisia ympäristö- ja terve-
ysvaikutuksia; 

12) uudelleenkäytöllä tuotteen tai sen osan 
käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen 
kuin mihin se on alun perin suunniteltu; 

13) uudelleenkäytön valmistelulla jätteen 
tarkistamiseksi, puhdistamiseksi tai korjaa-
miseksi toteutettavaa toimintaa, jolla käytös-
tä poistettu tuote tai sen osa valmistellaan si-
ten, että se voidaan käyttää uudelleen ilman 
muuta esikäsittelyä; 

14) jätteen kierrätyksellä toimintaa, jossa 
jäte hyödynnetään aineena; kierrätyksenä ei 
pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä 
jätteen valmistamista polttoaineeksi tai 
maantäyttöön käytettäväksi aineeksi; 

15) jätteen hyödyntämisellä toimintaa, jon-
ka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään 
hyödyksi tuotantolaitoksessa tai muualla ta-
loudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen 
tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai 

esineitä, mukaan lukien jätteen valmistelu 
tällaista tarkoitusta varten; 

16) jätteen loppukäsittelyllä jätteen sijoit-
tamista kaatopaikalle, polttoa ilman energian 
talteenottoa tai muuta näihin rinnastettavaa 
toimintaa, joka ei ole hyödyntämistä, vaikka 
toiminnan toissijaisena seurauksena on jät-
teen sisältämän aineen tai energian hyödyn-
täminen, mukaan lukien jätteen valmistelu 
loppukäsittelyä varten; 

17) jätteen käsittelyllä jätteen hyödyntä-
mistä tai loppukäsittelyä, mukaan lukien 
hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmiste-
lu; 

18) tuotteen jakelijalla tuotteen ammatti-
maista myyjää tai muuta tahoa, joka tarjoaa 
tuotteen käyttäjän saataville; 

19) jätteen kansainvälisellä siirrolla jättei-
den siirrosta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1013/2006, jäljempänä jätteensiirtoasetus, 
tarkoitettua jätteen siirtoa Suomesta toiseen 
maahan, toisesta maasta Suomeen ja jätteen 
siirtoa Suomen kautta. 

Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, kos-
kee myös pääkaupunkiseudun kuntien jäte-
huoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yh-
teistoiminnasta annetun lain (829/2009) 
2 §:ssä tarkoitettua kuntayhtymää ja muuta 
kuntayhtymää siltä osin kuin sille on annettu 
kunnalle tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä 
tehtäviä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 1 momentin 1 kohdas-
sa tarkoitetuista ominaisuuksista, joiden pe-
rusteella jätettä on pidettävä vaarallisena jät-
teenä, sekä säätää jätteiden luokittelusta vaa-
rallisiin ja muihin jätteisiin. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä myös siitä, mitkä toimet ovat 1 mo-
mentin 15 kohdassa tarkoitettua jätteen hyö-
dyntämistä ja 16 kohdassa tarkoitettua jätteen 
loppukäsittelyä. 
 

7 § 

Vaarallisen jätteen luokittelusta poikkeami-
nen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi jätteen haltijan hakemuksesta tai omasta 
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aloitteestaan yksittäistapauksessa päättää, et-
tä: 

1) 6 §:n 3 momentin nojalla annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa vaaralliseksi jät-
teeksi luokiteltu jäte ei ole vaarallista jätettä, 
jos jätteen haltija osoittaa luotettavasti, ettei 
kyseisellä jätteellä ole yhtään vaaraominai-
suutta ja ettei tämä ole seurausta jätteen lai-
mentamisesta; 

2) myös muu kuin mainitussa asetuksessa 
vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu jäte on vaa-
rallista jätettä, jos jätteellä on jokin vaara-
ominaisuus. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
tekee aluehallintovirasto, jos kysymys on sen 
toimivaltaan kuuluvasta ympäristöluvanva-
raisesta toiminnasta. Asia voidaan tällöin kä-
sitellä osana vireillä olevaa ympäristölupa-
asiaa. 

Päätöksen jäljennös on lähetettävä tiedoksi 
muille asianomaisille lupa- ja valvontaviran-
omaisille. Jäljennös on toimitettava seurantaa 
varten myös Suomen ympäristökeskukselle, 
jonka on puolivuosittain lähetettävä tiivis-
telmä päätöksistä ympäristöministeriölle. 
 
 

2 luku 

Yleiset velvollisuudet ja periaatteet  

8 § 

Yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjes-
tystä 

Kaikessa toiminnassa on noudatettava seu-
raavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on 
vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja hai-
tallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jät-
teen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava 
jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti 
kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdol-
lista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte 
muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntämi-
nen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole 
mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. 

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos 
se on tuotteen ja jätteen elinkaaren aikaisten 
vaikutusten vuoksi perusteltua. Poikkeami-
sessa on ensisijaisesti otettava huomioon lain 
tarkoituksen kannalta parhaan tuloksen saa-

vuttaminen. Lisäksi on otettava huomioon 
ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolelli-
suusperiaate sekä tekniset ja taloudelliset 
edellytykset noudattaa etusijajärjestystä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
etusijajärjestyksestä ja siitä poikkeamisesta 
tarkempia säännöksiä, jotka voivat koskea 
velvollisuutta valmistella jäte uudelleenkäyt-
töön, kierrättää, hyödyntää energiana tai 
muutoin hyödyntää taikka loppukäsitellä jä-
tettä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan li-
säksi antaa tarkempia säännöksiä jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentämiselle, jät-
teen uudelleenkäytön valmistelulle, kierrä-
tykselle ja muulle hyödyntämiselle asetetta-
vista määrällisistä tavoitteista ja velvoitteista 
sekä määräajoista tavoitteiden saavuttamisel-
le ja velvoitteiden täyttämiselle. Tavoitteet ja 
velvoitteet voivat olla jätelajeittain erilaisia. 
 

9 § 

Tuotteen valmistajan, markkinoille saattajan 
ja jakelijan huolehtimisvelvollisuudet 

Tuotteen valmistajan on tämän lain tavoit-
teiden saavuttamiseksi mahdollisuuksien 
mukaan huolehdittava siitä, että: 

1) valmistuksessa käytetään säästeliäästi 
raaka-aineita ja raaka-aineina käytetään jät-
teitä, jätteestä valmistettuja raaka-aineita tai 
käytettyjä tuotteita tai niiden osia; 

2) valmistuksessa vältetään ympäristölle ja 
terveydelle haitallisia aineita sisältävien raa-
ka-aineiden käyttöä ja ne korvataan haitatto-
mammilla raaka-aineilla; 

3) tuotantomenetelmä valitaan siten, että 
valmistuksessa syntyy mahdollisimman vä-
hän jätettä ja syntyvä jäte on terveydelle ja 
ympäristölle mahdollisimman haitatonta; 

4) tuotetta ei pakata tarpeettomasti; 
5) tuote on kestävä, korjattava tai uudel-

leenkäytettävä ja jätteenä kierrätettävä ja siitä 
ja sen käytöstä syntyy mahdollisimman vä-
hän jätettä; 

6) tuotteesta ei jätteenä aiheudu vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle tai ros-
kaantumista eikä huomattavaa haittaa tai vai-
keutta jätehuollon järjestämiselle. 

Tuotteen valmistajan on tarpeen mukaan 
huolehdittava siitä, että: 
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1) tuotteessa on sen ominaisuuksia selven-
tävät ja käyttöä, uudelleenkäyttöä, jätehuol-
toa ja tuottajavastuun kohdentamista helpot-
tavat merkinnät tai että siihen liitetään tiedot 
näistä seikoista; 

2) tuotteen käyttäjille tiedotetaan tuottee-
seen tehdyistä merkinnöistä ja niiden merki-
tyksestä sekä uudelleenkäytön ja jätehuollon 
järjestelyistä; 

3) jätehuollon toimijoille annetaan tarpeel-
liset tiedot tuotteen tai sen osien uudelleen-
käytöstä, purkamisesta ja kierrätyksestä sekä 
vaarallisten aineiden ja osien sijainnista tuot-
teessa. 

Tuotteen markkinoille saattajan ja jakelijan 
on tämän lain tavoitteiden saavuttamiseksi 
mahdollisuuksien mukaan varmistuttava sii-
tä, että tuote täyttää 1 momentin 4—6 koh-
dassa säädetyt vaatimukset ja että tuote mer-
kitään sekä siitä tiedotetaan ja annetaan tieto-
ja 2 momentin mukaisesti. 
 

10 § 

Valtioneuvoston asetukset tuotteista 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
9 §:n 1 momentin 5—6 kohdassa ja 2 mo-
mentissa säädetyistä tuotteen valmistajaan, 
markkinoille saattajaan ja jakelijaan kohdis-
tuvista tuotantoa ja tuotteita koskevista vaa-
timuksista tarkempia säännöksiä: 

1) tuotteen merkitsemisestä tai siihen liit-
tyvästä tiedottamisesta tai tiedon antamisesta; 

2) tuotteen valmistuksen, markkinoille 
saattamisen, viennin tai käytön kiellosta, ra-
joituksesta tai ehdosta, jos tuotteen valmis-
tuksessa, käytössä tai käytöstä poistamisessa 
syntyy jätettä, jonka on todettu tai voidaan 
perustellusti odottaa aiheuttavan huomatta-
vaa haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestä-
miselle taikka vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle; 

3) tuotteen hyödynnettävyydestä ja uudel-
leenkäytettävyydestä ja niitä koskevista tar-
peellisista velvoitteista; 

4) valvonnan kannalta tarpeellisen tiedon 
antamisesta viranomaiselle toiminnasta, tuot-
teesta tai siitä syntyvästä jätteestä; 

5) tuotteesta aiheutuvan roskaantumisen 
ehkäisemisestä; 

6) muusta näihin rinnastettavasta ja Euroo-
pan unionin asianomaisten säädösten täytän-
töönpanemiseksi tarpeellisesta toimintaa, 
tuotetta tai jätettä koskevasta vaatimuksesta 
ja sen noudattamisen valvonnasta sekä siihen 
liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. 
 

11 § 

Etusijajärjestyksen noudattamisen edistämi-
nen  

Viranomaisen ja julkisoikeudellisen laitok-
sen ja yhteisön on omassa toiminnassaan 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä kestä-
viä, korjattavia, uudelleenkäytettäviä, kierrä-
tettäviä tai kierrätetyistä raaka-aineista val-
mistettuja tuotteita sekä palveluita, joissa 
syntyy mahdollisimman vähän ja mahdolli-
simman haitatonta jätettä. 
 

12 §  

Selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus 

Tuotannon harjoittajan ja tuotteen valmis-
tajan tai maahantuojan on oltava selvillä tuo-
tannossaan tai tuotteestaan syntyvästä jättees-
tä, sen ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja 
jätehuollosta sekä mahdollisuuksista kehittää 
tuotantoaan tai tuotettaan siten, että jätteen 
määrä ja haitallisuus vähenevät. 

Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen al-
kuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muis-
ta jätehuollon järjestämiselle merkitykselli-
sistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja 
jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutuksis-
ta ja tarvittaessa annettava näitä koskevat tie-
dot muille jätehuollon toimijoille. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä: 

1) jätteen haltijan velvollisuudesta seurata 
ja tarkkailla jätteen ja jätteen käsittelyn ym-
päristö- ja terveysvaikutuksia; 

2) jätettä ja jätteen käsittelyä koskevien tie-
tojen antamisesta jätteen aikaisemmalle halti-
jalle tai käsittelijälle; 

3) muista näihin rinnastettavista toimista 
2 momentissa säädettyjen velvollisuuksien 
täyttämiseksi. 
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13 § 

Jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran 
ja haitan ehkäiseminen 

Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitse-
mattomasti. 

Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
roskaantumista, yleisen turvallisuuden hei-
kentymistä taikka muuta näihin rinnastetta-
vaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jät-
teen käsittelylaitoksen tai -paikan sijoittami-
sessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jäl-
keisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava 
siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä 
mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyi-
syyden vähentymistä. Toiminnan, laitoksen 
tai paikan on lisäksi sovelluttava ympäris-
töön ja maisemaan 

Jätehuollossa on periaatteena, että käyte-
tään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja 
noudatetaan ympäristön kannalta parasta 
käytäntöä. 
 

14 § 

Valtioneuvoston asetukset jätteestä ja jäte-
huollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäi-

semiseksi 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä: 

1) jätteiden keräystä, kuljetusta, pakkaa-
mista ja merkintöjä koskevista vaatimuksista; 

2) käsittelylaitokseen tai -paikkaan vas-
taanotettavaa jätettä koskevista vaatimuksista 
tai rajoituksista taikka kiellosta toimittaa jä-
tettä käsittelylaitokseen tai -paikkaan; 

3) käsittelylaitoksen tai -paikan käytöstä ja 
hoitamisesta sekä sen sijoittumisen edelly-
tyksistä ja toiminnan lopettamisen jälkeisistä 
toimista; 

4) käsittelylaitoksen tai -paikan rakenteista; 
5) käsittelyssä syntyvän jätteen laadusta, 

käytöstä ja jätehuoltoa koskevista vaatimuk-
sista; 

6) muista näihin rinnastettavista toimista 
13 §:n 2 momentissa säädettyjen velvolli-
suuksien täyttämiseksi. 

15 § 

Jätteiden erilläänpitovelvollisuus 

Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on 
kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan 
erillään siinä laajuudessa kuin se on tervey-
delle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai 
haitan ehkäisemiseksi, 8 §:n 1 momentissa 
säädetyn etusijajärjestyksen noudattamiseksi 
taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestä-
miseksi tarpeellista sekä teknisesti ja talou-
dellisesti mahdollista. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä: 

1) jätteen erillään pitämistä koskevista vaa-
timuksista ja lajiltaan ja laadultaan erilaisten 
jätteiden yhdistämisen edellytyksistä; 

2) jätteen erilliskeräyksestä, jota koskevat 
vaatimukset voivat olla erilaisia eri alueilla 
ottaen huomioon alueen väestötiheys, synty-
vän jätteen määrä ja hyödyntämismahdolli-
suudet sekä erilliskeräyksen järjestämisestä 
aiheutuvat ympäristövaikutukset ja kustan-
nukset. 
 

16 § 

Vaarallisten jätteiden pakkaamis- ja merkit-
semisvelvollisuus 

Vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä 
ja siitä on annettava tarpeelliset tiedot jäte-
huollon kaikissa vaiheissa siten, että jätteen 
siirtoja ja ominaisuuksia voidaan seurata sen 
syntypaikalta hyödyntämiseen tai loppukäsit-
telyyn. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ko-
titaloutta. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä vaarallisen jätteen 
pakkaamisesta ja merkinnöistä sekä vaaralli-
sesta jätteestä annettavista tiedoista. 
 
 

17 § 

Vaarallisten jätteiden sekoittamiskielto 

Vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä 
muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadul-
taan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun ai-
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neeseen. Sekoittamiskiellosta voidaan poike-
ta, jos sekoittaminen on jätteen käsittelemi-
seksi tarpeellista ja toimintaan on ympäris-
tönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Jät-
teet on eroteltava, jos vaarallista jätettä on 
sekoitettu kiellon vastaisesti ja jos erottelu on 
tarpeen terveydelle tai ympäristölle aiheutu-
van vaaran tai haitan ehkäisemiseksi ja tekni-
sesti mahdollista aiheuttamatta kohtuuttomia 
kustannuksia. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä vaarallisen jätteen se-
koittamiskiellon toimeenpanosta. 
 
 

18 § 

Kielto polttaa jätettä Suomen vesialueella ja 
talousvyöhykkeellä 

Jätteen polttaminen Suomen vesialueella ja 
talousvyöhykkeellä on kielletty. Aluksen ta-
vanomaisesta toiminnasta aiheutuvasta jät-
teen polttamisesta aluksella säädetään me-
renkulun ympäristönsuojelulaissa. 
 
 

19 § 

Omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteet 

Tässä laissa tarkoitettujen viranomaisten on 
jätehuollon suunnittelussa ja ohjauksessa pi-
dettävä tavoitteena sitä, että maassa on riittä-
västi ja tarvetta vastaavasti mahdollisuuksia 
32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvan 
sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämi-
seen tai loppukäsittelyyn sekä muun jätteen 
loppukäsittelyyn (omavaraisuusperiaate). 
Mahdollisuuksia arvioitaessa on otettava 
huomioon jätehuollon etusijajärjestys sekä 
maantieteelliset olosuhteet ja tarve tiettyjen 
jätteiden erityiskäsittelyyn. 

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että 
1 momentissa tarkoitettu jäte toimitetaan kä-
siteltäväksi johonkin lähimmistä tarkoituk-
seen soveltuvista laitoksista (läheisyysperi-
aate). 

Kunnan ja muiden jätehuollon toimijoiden 
on jätehuollon järjestämisessä otettava huo-
mioon, mitä 1 momentissa säädetään. 
 

20 § 

Aiheuttamisperiaate 

Jätteen alkuperäinen tuottaja taikka nykyi-
nen tai aiempi jätteen haltija vastaa jätehuol-
lon kustannuksista (aiheuttamisperiaate). 
 

21 § 

Loppukäsittelyn kustannusten kattaminen  

Jätteen loppukäsittelyn kustannuksiin ja sii-
tä perittävään maksuun on sisällytettävä lop-
pukäsittelylaitoksen tai -paikan perustamisen, 
käytön, käytöstä poistamisen, jälkihoidon ja 
ympäristönsuojelulain 43 a §:ssä tarkoitetun 
vakuuden kustannukset sekä muut niihin rin-
nastettavat kustannukset. Jätteiden loppukä-
sittelystä kaatopaikalla perittävään maksuun 
on sisällytettävä jälkihoidon arvioidut kus-
tannukset vähintään 30 vuoden ajalta. 
 
 

3 luku 

Viranomaiset ja niiden tehtävät 

22 § 

Valtion viranomaiset  

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen 
ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ym-
päristöministeriölle. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
ohjaa ja edistää tässä laissa ja sen nojalla an-
netuissa säännöksissä tarkoitettujen tehtävien 
hoitamista toimialueellaan. 

Suomen ympäristökeskus on jätteensiirto-
asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viran-
omainen, joka vastaa yhteistyöstä muiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa jätteen 
kansainvälisen siirron valvonnassa. Suomen 
ympäristökeskus on myös jätteensiirtoase-
tuksen mukainen yhteyshenkilö. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus ohjaa ja edistää valtakunnallisena 
viranomaisena tässä laissa ja sen nojalla an-
netuissa säännöksissä tarkoitettujen tuottaja-
vastuuta koskevien tehtävien hoitamista. 
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ohjaa toimialallaan jätteestä aiheutuvien 
terveyshaittojen ehkäisyä. 
 

23 § 

Kunnan jätehuoltoviranomainen 

Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista 
jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii 
kunnan määräämä kuntalaissa (365/1995) 
tarkoitettu toimielin (kunnan jätehuoltovi-
ranomainen). 

Jos kunta on siirtänyt 43 §:n mukaisesti 
kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvän 
palvelutehtävän hoidettavaksi kuntien omis-
tamassa yhtiössä, kunnan jätehuoltoviran-
omaisena toimii yhteistoiminta-alueen kunti-
en yhteinen toimielin tai näiden perustama 
kuntayhtymä siten kuin kuntalaissa sääde-
tään. 

Kunnan jätehuoltoviranomainen voi siirtää 
tässä laissa tarkoitettua toimivaltaansa viran-
haltijalle siten kuin kuntalaissa säädetään. 
Viranhaltijaan sovelletaan, mitä näitä tehtä-
viä muutoin hoitavasta viranomaisesta ja 
muutoksenhausta sen päätöksiin säädetään. 
 
 

24 § 

Yleiset valvontaviranomaiset 

Tämän lain mukaisia yleisiä valvontaviran-
omaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus sekä kuntien ympäristönsuojelun 
hallinnosta annetussa laissa (64/1986) tarkoi-
tettu kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen. Ne valvovat tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudat-
tamista. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
voi siirtää tässä laissa tarkoitettua toimival-
taansa viranhaltijalle siten kuin kuntien ym-
päristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa 
säädetään. Viranhaltijaan sovelletaan, mitä 
näitä tehtäviä muutoin hoitavasta viranomai-
sesta ja muutoksenhausta sen päätöksiin sää-
detään. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siir-
tää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallin-
topakon käyttöä. 
 

25 § 

Muut valvontaviranomaiset 

Suomen ympäristökeskus valvoo jätteen 
kansainvälisiä siirtoja koskevien säännösten 
noudattamista. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus valvoo tuottajavastuun valtakun-
nallisena viranomaisena tuottajavastuuta ja 
juomapakkausten palautusjärjestelmiä kos-
kevien säännösten noudattamista. 

Turvatekniikan keskus valvoo tuotteita se-
kä niiden ominaisuuksia ja merkintöjä kos-
kevien vaatimusten noudattamista siten kuin 
siitä tarkemmin säädetään 10 §:n nojalla an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa. 

Tullilaitos valvoo toimialallaan 68 §:ssä 
tarkoitettuja juomapakkauksia koskevien tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
noudattamista sekä yhteistyössä Suomen 
ympäristökeskuksen kanssa jätteiden kan-
sainvälisiä siirtoja. 
 

26 § 

Jätehuollon viranomaistehtävien järjestämi-
nen kunnassa 

Kunta voi järjestää kunnan jätehuoltovi-
ranomaisen tehtävät siten kuin kuntalaissa 
säädetään: 

1) hoitamalla toiminnan itse; 
2) sopimuksin yhdessä muun kunnan kans-

sa; 
3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa 

kuntayhtymässä. 
Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään 

kunnasta, sovelletaan myös tässä laissa tar-
koitettua toimintaa hoitavaan kuntayhty-
mään. 
 

27 § 

Asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset  

Valtion viranomaiset ja tutkimuslaitokset 
voivat toimia tämän lain mukaisina asiantun-
tijaviranomaisina tai -laitoksina antamalla 
lausuntoja sekä tekemällä tutkimuksia ja sel-
vityksiä tämän lain mukaisille viranomaisille. 
Asiantuntijaviranomaisista ja -laitoksista se-
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kä niiden tehtävistä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

4 luku 

Vastuu jätehuollon järjestämisestä  

28 § 

Jätehuollon järjestäminen  

Jätteen haltijan on järjestettävä jätehuolto, 
jollei tässä luvussa taikka 5 tai 6 luvussa toi-
sin säädetä. 

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jäte-
huolto, jos jätteen haltija ei huolehdi velvol-
lisuudestaan tai tätä ei tavoiteta ja jos kiin-
teistön haltija on sallinut jätettä tuottavan 
toiminnan kiinteistöllä tai jätteen tuomisen 
kiinteistölle. 
 

29 § 

Jätteen luovuttaminen 

Jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on: 
1) 11 luvun mukaisen jätehuoltorekisteriin 

hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella 
oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä; tai 

2) ympäristönsuojelulain mukaisen ympä-
ristöluvan tai saman lain mukaisen ympäris-
tönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin 
perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jä-
tettä. 

Jätteen saa luovuttaa myös vastaanottajalle, 
jolta ei edellytetä 1 momentissa tarkoitettua 
hyväksymistä, merkitsemistä, ympäristölupaa 
tai rekisteröintiä, jos tällä on riittävä asian-
tuntemus sekä taloudelliset ja tekniset val-
miudet jätehuollon järjestämiseen. 

 
30 § 

Jätehuollon järjestämisvastuun lakkaaminen 
ja siirtyminen 

Jätteen haltijan vastuu jätehuollon järjes-
tämisestä lakkaa ja siirtyy uudelle haltijalle, 
kun jäte luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle 
vastaanottajalle. Vastuu ei siirry kuljettajalle, 
joka kuljettaa jätettä toisen lukuun. 

Jos jäte on luovutettu 29 §:n vastaisesti 
muulle kuin siinä tarkoitetulle vastaanottajal-
le, jätehuollon järjestämisestä vastaavat sekä 
jätteen uusi että edellinen haltija. 
 

31 § 

Jätteen kuljettaminen 

Jätteen kuljettajan on toimitettava jäte jät-
teen haltijan tai viranomaisen osoittamaan 
paikkaan. Jos jätettä ei oteta vastaan, kuljet-
tajan on palautettava jäte luovuttajalle, jonka 
on otettava jäte takaisin. 
 
 

5 luku 

Kunnan järjestämä jätehuolto 

32 § 

Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto 

Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden 
kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto: 

1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan 
asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa 
syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpi-
kaivoliete;  

2) terveys- ja sosiaalipalveluissa ja koulu-
tustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 

3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden 
julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoi-
keudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelu-
toiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdassa 
tarkoitettu yhdyskuntajäte;  

4) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajä-
te, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1—3 
kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 

5) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yh-
dessä 1—4 kohdassa tarkoitetun jätteen 
kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa 
vastaavassa keräysjärjestelmässä. 

Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa 
syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja 
käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän 
vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely 
kuuluu kunnan vastuulle, jollei kysymys ole 
kohtuuttomasta määrästä jätettä. 

Kunnan 1 ja 2 momentin mukainen velvol-
lisuus ei koske jätettä, joka toimitetaan 6 tai 



 HE 199/2010 vp  
  

 

178 

7 luvun mukaisesti tuottajan tai jakelijan jär-
jestämään jätehuoltoon. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä siitä, mikä jäte on 
1 momentissa tarkoitettua jätettä. 
 

33 § 

Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto 
toissijaisesti 

Kunnan on järjestettävä muun kuin 32 
§:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jät-
teen haltija tätä muun palvelutarjonnan puut-
teen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja mää-
rältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltä-
väksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos 
kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti 
tarvittava jätehuoltopalvelu, kunnan on teh-
tävä jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka 
kesto on enintään viisi vuotta kerrallaan.  
 

34 § 

Kunnan jätehuoltopalveluja koskevat laatu-
vaatimukset 

Kunnan on jätehuollon järjestämisessä huo-
lehdittava siitä, että: 

1) käytettävissä on tarpeen mukaan kiin-
teistöittäinen jätteenkuljetus; 

2) käytettävissä on riittävästi vaarallisen 
jätteen ja muun jätteen alueellisia vastaanot-
topaikkoja, jotka ovat vaivattomasti jätteen 
tuottajien saavutettavissa; 

3) käytettävissä on riittävän monipuoliset 
muut jätehuoltopalvelut, kuten etusijajärjes-
tyksen mukainen mahdollisuus jätteen eril-
liskeräykseen; 

4) jätteen keräys ja kuljetus järjestetään ja 
mitoitetaan siten, että ne vastaavat mahdolli-
simman hyvin syntyvän jätteen määrää ja 
laatua; 

5) jätteenkuljetuksen ja jätteen alueellisen 
vastaanoton järjestelyistä tiedotetaan riittä-
västi ja riittävän usein. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 1 momentin 2 kohdas-
sa tarkoitettujen vastaanottopaikkojen mää-
rästä ja 4 kohdassa tarkoitetusta keräyksen ja 
kuljetuksen järjestämisestä ja mitoittamises-
ta. 

35 § 

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjes-
täminen 

Kunta vastaa siitä, että 32 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetun jätteen kuljetus järjestetään 
kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanotto-
paikasta 36 tai 37 §:n mukaisesti (kiinteistöit-
täinen jätteenkuljetus). Kunta voi lisäksi huo-
lehtia 32 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toi-
minnassa syntyvän erilliskerätyn pakkausjät-
teen kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämi-
sestä tuottajan järjestämään jätehuoltoon. 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjes-
tettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetus-
palveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja 
syrjimättömin ehdoin. Jätteenkuljetuksessa 
on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyk-
siä. Jäte on toimitettava kunnan määräämään 
vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.  

Kunta voi päättää, että kiinteistöittäistä jät-
teenkuljetusta ei järjestetä alueella, jossa on 
hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen halti-
joita tai vähän kuljetettavaa jätettä, jollei kul-
jetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidet-
tävä tarpeellisena. 
  

36 § 

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 

Kunnan on järjestettävä kiinteistöittäinen 
jätteenkuljetus, jollei 37 tai 41 §:stä muuta 
johdu (kunnan järjestämä jätteenkuljetus). 

Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteen-
kuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain 
kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kun-
nan lukuun. 

Hankkiessaan palveluja jätteenkuljetusta 
varten kunnan on noudatettava, mitä julkisis-
ta hankinnoista annetussa laissa (348/2007) 
säädetään. Hankinnassa on huolehdittava sii-
tä, että palvelujen alue ja kesto määritellään 
sekä hankinnat ajoitetaan ottaen huomioon 
mainitun lain 2 §:ssä säädetyt periaatteet.  

Kunnan on pyynnöstä annettava kiinteistön 
haltijalle tiedot kiinteistöltä kuljetetun jätteen 
määrästä ja toimituspaikasta jätelajeittain eri-
teltyinä. 
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37 § 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkulje-
tus  

Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen 
jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen 
osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä 
jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan 
järjestämä jätteenkuljetus), jos: 

1) päätöksen kohteena olevalla alueella on 
tarjolla jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti 
sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin; 

2) kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkul-
jetus ei heikennä jätehuollon yleistä toimi-
vuutta eikä lisää vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle verrattuna kunnan järjestä-
mään jätteenkuljetukseen; 

3) päätöksen vaikutukset arvioidaan koko-
naisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti 
huomioon vaikutukset kotitalouksien ase-
maan sekä yritysten ja viranomaisten toimin-
taan. 

Kunta voi päättää, että kiinteistön haltijan 
järjestämä jätteenkuljetus koskee lajiltaan tai 
laadultaan tietyntyyppistä jätettä. 

Kunnan on seurattava ja valvottava 1 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpa-
noa ja sen edellytysten täyttymistä sekä tar-
vittaessa käsiteltävä jätteenkuljetusta koske-
va asia uudelleen. 
 
 

38 § 

Kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta koskeva 
kunnan päätöksenteko 

 
Kunnan on ennen 35 §:n 3 momentissa ja 

37 §:ssä tarkoitetun päätöksen tekemistä tai 
muuttamista varattava kaikille, joiden oloihin 
päätöksenteolla on huomattava vaikutus, 
mahdollisuus saada tietoa ja lausua mielipi-
teensä asiasta. Vaikuttamismahdollisuuksien 
varaamisesta säädetään hallintolain 41 §:ssä. 
Kunnan on tiedotettava edellä tarkoitetusta 
päätöksestään yleisesti kuntalaisille ja jul-
kaistava päätös tietoverkossa. 
 
 

39 § 

Tiedot kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta  

Jätteen kuljettajan on tarvittaessa annettava 
kiinteistön haltijan tai kunnan nähtäväksi 
voimassa oleva 98 §:n mukainen ote jäte-
huoltorekisteristä tai muutoin osoitettava, et-
tä toiminta on 96 §:n mukaisesti hyväksytty 
jätehuoltorekisteriin. 

Jätteen kuljettajan on neljännesvuosittain 
annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomai-
selle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, 
sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteis-
töittäin ja jätelajeittain. Jos tietojen toimitta-
minen neljännesvuosittain ei ole toiminnan 
seuraamiseksi välttämätöntä, kunnan jäte-
huoltoviranomainen voi hyväksyä tietojen 
antamisen vuosittain. Kuljettajan on lisäksi 
vuosittain annettava jätelajeittain tiivistelmä 
kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toi-
mituspaikoista. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoitet-
tavista tiedoista. 

Kunnan jätehuoltoviranomaisen on viivy-
tyksettä merkittävä 2 momentissa tarkoitetut 
tiedot 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. 
 

40 § 

Jätteen vastaanottopaikka kiinteistöllä 

Kiinteistön haltijan on järjestettävä vas-
taanottopaikka kiinteistöittäiseen jätteenkul-
jetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten. 
Vastaanottopaikka voidaan järjestää yhdessä 
yhden tai useamman kiinteistön kanssa. 
 

41 § 

Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jät-
teenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanot-

topaikkaan 

Kiinteistön haltijan tai muun jätteen halti-
jan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan 
vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn 
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai 
kunnan järjestämään alueelliseen vastaanot-
topaikkaan. 

Jätteen haltija voi 1 momentin estämättä 
järjestää sellaisen jätteen kuljetuksen, joka 
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poikkeuksellisen kokonsa, suuren määränsä 
tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu 
kuljetettavaksi tavanomaisessa kiinteistöittäi-
sessä jätteenkuljetuksessa, jos kuljetus on 
hyväksytty kunnan jätehuoltomääräyksissä 
tai ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla an-
netuissa kunnan ympäristönsuojelumääräyk-
sissä. Jätteen haltija voi vastaavin edellytyk-
sin itse käsitellä jätteen kiinteistöllään, jos 
käsittely on pienimuotoista. 

Kiinteistön haltija voi 1 momentin estämät-
tä järjestää erilliskerätyn pakkausjätteen kul-
jetuksen, jos pakkausjätettä ei kuljeteta kiin-
teistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. Jäte on 
toimitettava tuottajan järjestämään jätehuol-
toon. Kuljetuksessa on muutoin noudatettava, 
mitä tässä laissa säädetään kiinteistöittäisestä 
jätteenkuljetuksesta. 
 

42 § 

Poikkeus velvollisuudesta luovuttaa jäte kun-
nan järjestämään jätehuoltoon 

Kunta voi jätteen haltijan hakemuksesta 
päättää, että 32 §:n 1 momentin 2 ja 3 koh-
dassa tarkoitetun jätteen jätehuolto 40 §:n 
1 momentista poiketen voidaan järjestää 
4 luvun mukaisesti, jos näin järjestetty jäte-
huolto on perusteltua kiinteistön muun jäte-
huollon järjestämiseksi ja etusijajärjestyksen 
paremmaksi noudattamiseksi eikä siitä ai-
heudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä 
terveydelle. Päätös tehdään määräajaksi enin-
tään viideksi vuodeksi. 

Jätteen haltijan on vuosittain annettava tie-
dot kunnan jätehuoltoviranomaiselle toimin-
nassa syntyneen jätteen lajista ja määrästä 
sekä jätteen toimituspaikoista ja käsittelyta-
vasta. 
 

43 §  

Kunnan jätehuollon palvelutehtävien siirtä-
minen kuntien omistamalle yhtiölle 

Kunta voi päätöksellään siirtää sille tässä 
laissa säädetyn jätteen vastaanoton, kuljetuk-
sen ja käsittelyn, 82 §:ssä tarkoitetun jäte-
maksujen laskutuksen ja 93 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetun jäteneuvonnan sekä näihin vä-
littömästi liittyvät hallinnolliset tehtävät, joi-

hin ei sisälly julkisen vallan käyttöä, tätä var-
ten perustetulle yhtiölle, jonka kunta yhdessä 
muiden kuntien kanssa omistaa. Kunta vastaa 
siitä, että siirretyt jätehuollon palvelutehtävät 
tulevat hoidetuiksi tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten mukaisesti.  

Kuntien omistaman yhtiön henkilöstöön 
sovelletaan sen hoitaessa 1 momentissa tar-
koitettuja julkisia hallintotehtäviä rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä. Yhtiön on noudatettava, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003), hallintolaissa ja kielilaissa 
(423/2003) säädetään. Vahingonkorvausvas-
tuusta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). 

Palvelujen hankinnasta säädetään julkisista 
hankinnoista annetussa laissa. 
 

44 § 

Kirjanpito jätehuoltopalvelusta ja kuljettajan 
tiedonantovelvollisuus 

Jos kunta tai 43 §:n mukainen yhtiö hoitaa 
tässä luvussa kunnan velvollisuudeksi sääde-
tyn jätehuollon lisäksi muuta jätehuoltoa, se 
on eriteltävä kirjanpidossa ja siitä on laadit-
tava tilikausittain erilliset laskelmat, jotka 
kuvaavat toiminnan taloudellista tulosta. Val-
tioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä laskelmaan sisällytettä-
vistä tiedoista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskel-
mien laatimisessa on soveltuvin osin nouda-
tettava, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) 
säädetään tilinpäätöksestä. Tilintarkastajien 
on tarkastettava laskelmat osana kunnan tai 
yhtiön lakisääteistä tilintarkastusta. Laskel-
mat on liitettävä kunnan tai yhtiön tilinpää-
tökseen. Ne on julkaistava ja oltava saatavilla 
tietoverkossa. 

Jätteen kuljettajan on annettava vastaanot-
tajalle tiedot jätteen alkuperästä riittävästi 
eriteltyinä 1 momentissa tarkoitetun kirjanpi-
don toteuttamiseksi ja erillisen laskelman 
laatimiseksi, jos tämä kuljettaa kunnan tai 
kuntien omistaman yhtiön ylläpitämään kä-
sittelyyn jätettä, jossa on sekä 32 tai 33 §:ssä 
tarkoitettua jätettä että muuta jätettä. 



 HE 199/2010 vp  
  

 

181

45 § 

Jätteen kuljettajan kirjanpito eräissä tapauk-
sissa  

 Jos kunta perii jätteen käsittelystä jäte-
maksun 37 §:ssä tarkoitetulta jätteen kuljetta-
jalta 80 §:n 2 momentin mukaisesti, on kul-
jettajan pidettävä kirjaa jätteen käsittelystä 
asiakkailtaan perityistä jätemaksuista sekä 
annettava näitä koskevat tiedot pyynnöstä 
kunnan jätehuoltoviranomaisen nähtäväksi. 
 
 

6 luku  

Tuottajavastuu  

46 § 

Tuottajan vastuu jätehuollosta ja sen kustan-
nuksista 

Tuottajan on järjestettävä markkinoille 
saattamiensa 48 §:ssä tarkoitettujen tuottei-
den jätehuolto sekä vastattava siitä aiheutu-
vista kustannuksista, jollei jäljempänä toisin 
säädetä. Tuottajan velvollisuus koskee käy-
töstä poistettuja tuotteita, jotka luovutetaan 
49 §:ssä tai 56 §:ssä tarkoitettuun vastaanot-
topaikkaan tai kuljetukseen. 

Tuottajan 1 momentin mukainen velvolli-
suus koskee tuottajan Suomen markkinoille 
saattamia tuotteita ja tuottajan markkinaosuu-
teen nähden kohtuulliseksi katsottavaa osuut-
ta muista vastaavista tuotteista riippumatta 
tuotteiden markkinoille saattamisen ajankoh-
dasta. 
 

47 § 

Kielto vaikeuttaa tuottajan järjestämää jäte-
huoltoa 

Muu kuin tuottaja saa järjestää tuottajavas-
tuun piiriin kuuluvien tuotteiden jätehuoltoa 
tai tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön 
haltijalle tai muulle jätteen haltijalle vain, jos 
tämä ei vaikeuta tuottajan jätehuoltovelvolli-
suuksien toteuttamista. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, muu kuin tuottaja saa tarjota tuotteiden 

uudelleenkäyttöön tai sen valmisteluun liitty-
viä palveluita. 

Kunta voi osana 5 luvun mukaan järjestä-
määnsä jätehuoltoa täydentää käytöstä pois-
tettujen tuotteiden kuljetusta ja vastaanottoa 
siltä osin kuin tuottaja ei sitä itse järjestä. 
Kunnan on toimitettava vastaanottamansa 
käytöstä poistetut tuotteet tuottajan järjestä-
mään jätehuoltoon. 
 

48 § 

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat tuotteet ja 
tuottajat 

Tuottajavastuu koskee myyntitavasta riip-
pumatta seuraavia tuotteita ja niitä ammatti-
maisesti markkinoille saattavia tuottajia: 

1) moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon 
tai laitteen renkaat, joiden tuottajana pidetään 
tällaisen renkaan valmistajaa, maahantuojaa 
tai pinnoittajaa taikka renkailla varustetun 
ajoneuvon tai laitteen maahantuojaa; 

2) henkilöautot, pakettiautot ja niihin rin-
nastettavat muut ajoneuvot, joiden tuottajana 
pidetään tällaisen ajoneuvon valmistajaa tai 
maahantuojaa taikka sitä, joka toimittaa 
maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän ni-
missä; 

3) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joiden 
tuottajana pidetään laitteen valmistajaa tai 
maahantuojaa taikka sellaista myyjää, joka 
myy laitteita omalla tuotemerkillään; 

4) paristot ja akut, mukaan lukien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteisiin, ajoneuvoihin tai mui-
hin tuotteisiin sisältyvät paristot ja akut, joi-
den tuottajana pidetään pariston tai akun 
markkinoille saattajaa; 

5) sanomalehdet, aikakauslehdet, toimisto-
paperit ja muut niihin rinnastettavat paperi-
tuotteet, joiden tuottajana pidetään paperi-
tuotteiden valmistukseen käytettävän paperin 
valmistajaa tai maahantuojaa taikka painetun 
paperituotteen maahantuojaa; 

6) pakkaukset, joiden tuottajana pidetään 
tuotteen pakkaajaa tai pakatun tuotteen maa-
hantuojaa. 

Tämän luvun säännöksiä ei 52 §:ää lukuun 
ottamatta sovelleta pakkausten tuottajaan, 
jonka liikevaihto on vähemmän kuin 
1 000 000 euroa. 
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä siitä, mitä 1 momentis-
sa tarkoitetut tuotteet ja keitä 1 momentissa 
tarkoitetut tuottajat ovat. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan myös antaa tarkempia 
säännöksiä tuottajavastuuta koskevien sään-
nösten soveltamisesta, jos tuotteet hankitaan 
toisesta maasta tai viedään maasta sähköisel-
lä tai muulla etäkaupalla. 
 

49 § 

Käytöstä poistettavien tuotteiden vastaanotto 
ja kuljetus 

Tuottajan on järjestettävä käytöstä poistet-
tavien tuotteiden vastaanottopaikkoja siten, 
että tuotteen voi maksutta ja vaivattomasti 
luovuttaa näin järjestettyyn vastaanottoon. 
Tarvittavien vastaanottopaikkojen määrää 
alueittain määritettäessä on otettava huomi-
oon niihin luovutettavien käytöstä poistettu-
jen tuotteiden laji, laatu ja ennakoitu määrä 
sekä vastaanotosta ja kuljetuksesta aiheutuvat 
ympäristövaikutukset. Valtioneuvoston ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
vastaanottopaikkojen määrästä. Määrä voi ol-
la tuoteryhmittäin ja alueittain erilainen. 

Paperituotteiden tuottajan on 1 momentista 
poiketen järjestettävä käytöstä poistettujen 
48 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen 
paperituotteiden kuljetus maksutta kiinteistön 
haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta, jos 
kiinteistö sijaitsee muulla kuin pientalo- tai 
haja-asutusalueella.  

Tuottajan on järjestettävä 56 §:n mukaisesti 
kerättyjen käytöstä poistettujen tuotteiden 
kuljetus maksutta tuotteen jakelijan vastaan-
ottopaikasta. 
 

50 § 

Kiinteistön haltijan velvollisuus paperituot-
teiden keräyksessä 

Kiinteistön haltijan on järjestettävä vas-
taanottopaikka käytöstä poistettujen 48 §:n 
1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen paperi-
tuotteiden keräystä varten, jos kiinteistö si-
jaitsee muulla kuin pientalo- tai haja-
asutusalueella. 
 

51 § 

Tuottajan velvollisuus tiedottaa vastaanotos-
ta 

Tuottajan on tiedotettava käytöstä poistet-
tujen tuotteiden vastaanottopaikkojen sijain-
nista ja aukioloajoista, niissä vastaanotetta-
vista jätteistä sekä muista vastaanoton toimi-
vuuden kannalta tarpeellisista asioista. Tuot-
tajan on tarvittaessa järjestettävä tiedottami-
nen yhdessä kunnan ja muiden jätehuollon 
toimijoiden kanssa. 

Tuottajan on vuosittain toimitettava selvi-
tys järjestämästään tiedotuksesta Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tuottajan 1 ja 2 mo-
mentin mukaisista velvollisuuksista. 
 

52 § 

Toimet uudelleenkäytön edistämiseksi 

Tuottajan on järjestettävä käytöstä poistet-
tujen tuotteiden vastaanotto siten, että ehjät 
tai korjauskelpoiset tuotteet ja niiden osat 
tarpeen mukaan pidetään erillään tai erotel-
laan ja että muulla tavoin edistetään tuottei-
den ja niiden osien uudelleenkäyttöä. 

Tuottajan on uudelleenkäytön edistämisek-
si mahdollisuuksien mukaan huolehdittava 
siitä, että tuotteen haltijat ja käytöstä poiste-
tun tuotteen jätehuoltoa järjestävät muut toi-
mijat saavat tarvittavat tiedot tuotteen ja sen 
osien uudelleenkäyttömahdollisuuksista ja 
purkamisesta sekä vaarallisten aineiden ja 
osien sijainnista tuotteessa. 
 
 

53 § 

Poikkeukset eräiden muualla kuin kotitalou-
dessa käytettävien tuotteiden tuottajan kus-

tannusvastuusta 

Tuottaja vastaa ennen 13 päivää elokuuta 
2005 markkinoille saatetun muualla kuin ko-
titaloudessa käytettävän sähkö- ja elektro-
niikkalaitteen jätehuollon kustannuksista 
vain, jos laite korvataan vastaavalla tai sa-
maan tarkoitukseen käytettävällä laitteella. 
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Muussa tapauksessa laitteen haltija vastaa 
ennen mainittua päivää markkinoille saatetun 
laitteen jätehuollon kustannuksista. Tuottaja 
ja laitteen haltija voivat sopia jätehuollon 
kustannusten jakamisesta toisin riippumatta 
laitteen markkinoille saattamisen ajankoh-
dasta. 

Teollisuusparistojen ja -akkujen sekä muu-
hun kuin yksityiskäyttöön tarkoitettujen ajo-
neuvojen ajoneuvoparistojen ja -akkujen 
tuottaja ja tällaisen pariston tai akun haltija 
voivat sopia jätehuollon kustannusten jaosta 
toisin kuin 46 §:n 1 momentissa säädetään. 
 
 

54 § 

Tuottajan kirjanpito- ja tiedonantovelvolli-
suus 

Tuottajan on pidettävä tuotetyypeittäin kir-
jaa markkinoille saattamiensa tuotteiden ja 
vastaanottamiensa käytöstä poistettujen tuot-
teiden sekä niistä syntyneiden jätteiden lajis-
ta, laadusta ja määrästä samoin kuin muista 
niihin rinnastettavista tämän lain ja sen nojal-
la annettujen säännösten noudattamisen val-
vomiseksi tarpeellisista seikoista. Kirjanpi-
dossa on lisäksi eriteltävä tarvittaessa toimi-
tuskohteittain uudelleenkäyttöön, uudelleen-
käytön valmisteluun, kierrätykseen, muuhun 
hyödyntämiseen ja loppukäsittelyyn toimite-
tut tuotteet ja jätteet. Kirjanpidossa on oltava 
vastaavat tiedot myös 48 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen ja 
3 kohdassa tarkoitettujen sähkö- ja elektro-
niikkalaitteiden osista sekä niistä syntyvistä 
jätteistä samoin kuin toiseen maahan viedyis-
tä käytöstä poistetuista tuotteista ja jätteistä. 

Tuottajan on toimitettava tiivistelmä 
1 momentissa tarkoitetuista tiedoista Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle kalenterivuosittain taikka tämän 
määräyksestä useammin, jos se on tarpeen 
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten noudattamisen valvomiseksi. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä kirjanpitoon sisällytet-
tävistä ja viranomaiselle toimitettavista tie-
doista sekä niiden toimittamisajankohdasta. 
 
 

55 § 

Tuottajan velvollisuus ilmoittaa jakelijalle 
kuulumisestaan tuottajarekisteriin 

Edellä 48 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
tuottajan on toimittaessaan tuotteen sen jake-
lijalle ilmoitettava tälle kuulumisestaan 
142 §:ssä tarkoitettuun tuottajarekisteriin. 
 
 

56 § 

Tuotteen jakelijan vastaanottovelvollisuus 

Tuotteen jakelijan on myyntipisteessään 
otettava haltijalta maksutta vastaan seuraavat 
käytöstä poistetut tuotteet: 

1) kannettavat paristot ja akut ilman vaati-
musta uuden tuotteen ostosta vastaanoton 
edellytyksenä; 

2) kotitaloudesta peräisin olevat ja niihin 
rinnastettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 
joiden tilalle ostetaan uusi vastaava laite; 

3) moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon 
tai laitteen renkaat, jos ne lajiltaan ja määräl-
tään vastaavat ostettavia uusia renkaita. 

Jakelija voi järjestää 1 momentin 2 kohdas-
sa tarkoitetun vastaanoton muualla kuin 
myyntipisteessä, jos vastaanottopaikka on 
yhtä helposti laitteen haltijan saavutettavissa 
kuin myyntipiste ja tämä on tuottajan järjes-
tämän kuljetuksen kannalta tarkoituksenmu-
kaista. 

Jos yksityiskäyttöön tarkoitettujen ajoneu-
vojen ajoneuvoparistojen ja -akkujen jakelija 
ottaa vastaan vastaavia käytöstä poistettuja 
paristoja ja akkuja, ne on otettava vastaan 
maksutta ilman vaatimusta uuden tuotteen 
ostosta. 

Tuotteen jakelijan on koottava käytöstä 
poistetut tuotteet kuljetuksen järjestämisen 
kannalta tarkoituksenmukaisiksi eriksi. Jake-
lija saa luovuttaa käytöstä poistetut tuotteet 
vain tuottajan lukuun toimivalle kuljettajalle 
tai käsittelijälle. Tuotteen jakelija vastaa jär-
jestämänsä vastaanoton kustannuksista. 
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57 § 

Tuotteen jakelijan tiedottamisvelvollisuus 

Tuotteen jakelijan on myyntipisteessään ja 
muussa markkinoinnissaan tiedotettava mah-
dollisuudesta luovuttaa käytöstä poistettu 
tuote jakelijan vastaanottoon ja vastattava 
tiedotuksen kustannuksista. 
 
 

58 § 

Ajoneuvon toimittaminen romutettavaksi 

Ajoneuvon haltijan on toimitettava romu-
tettavaksi tarkoitettu ajoneuvo tuottajan lu-
kuun toimivalle kerääjälle tai käsittelijälle. 
 
 

59 § 

Romutustodistus ja ajoneuvon lopullinen re-
kisteristä poistaminen 

Kerääjän tai käsittelijän on annettava ajo-
neuvon haltijalle romutustodistus tarkistettu-
aan tämän oikeuden luovuttaa ajoneuvo ro-
mutusta varten. Kerääjän tai käsittelijän on 
ilmoitettava romuttamisesta Liikenteen tur-
vallisuusvirastolle ajoneuvon lopulliseksi 
poistamiseksi ajoneuvorekisteristä. Liiken-
teen turvallisuusvirasto perii rekisteristä pois-
tamisesta tuottajalta maksun, johon sovelle-
taan, mitä valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) ja sen nojalla säädetään. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä rekisteristä poistami-
sesta ja romutustodistuksesta. 
 
 

60 § 

Korvaus lisäkustannuksista 

Jos romutettavaan ajoneuvoon on lisätty 
uudelleenkäyttöä tai jätehuoltoa merkittävästi 
haittaavia esineitä tai aineita, kerääjä tai kä-
sittelijä voi periä ajoneuvon haltijalta jäte-
huollolle aiheutuvia lisäkustannuksia vastaa-
van korvauksen. 
 

61 § 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuottajalta 
vaadittava vakuus 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuottajan on 
asetettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen eduksi vakuus, jolla 
katetaan tuottajan markkinoille saattamien 
kotitalouksissa käytettävien laitteiden vas-
taanotosta, kuljetuksesta, muusta jätehuollos-
ta ja näihin liittyvästä tiedotuksesta sekä uu-
delleenkäytön edistämisestä aiheutuvat kus-
tannukset. Jäljempänä 62 §:ssä tarkoitettuun 
tuottajayhteisöön kuuluvan tuottajan ei tar-
vitse asettaa erillistä vakuutta. 

Hyväksyttäviä vakuuksia ovat takaus, va-
kuutus ja pantattu talletus. Vakuuden antajan 
on oltava Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa kotipaikan omaava luotto-, 
vakuutus- tai muu ammattimainen rahoitus-
laitos. Edellytyksenä on lisäksi, että Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus saa vakuuden käyttöönsä vaatimuksen 
nojalla. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksella on oikeus saada vakuus 
käyttöönsä, kun tuottaja on todettu maksuky-
vyttömäksi tai kun tämä on kehotuksesta 
huolimatta laiminlyönyt jätehuollon järjes-
tämisen. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus jakaa vakuuden markkina-
osuuden mukaisessa suhteessa niille 
142 §:ssä tarkoitettuun tuottajarekisteriin hy-
väksytyille tuottajille ja tuottajayhteisöille, 
jotka järjestävät vakuudenantajan markki-
noille saattamien laitteiden jätehuollon. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä vakuuden määrän las-
kemisesta ja vakuuden käyttöön ottamisesta. 
 

62 § 

Tuottajayhteisön perustaminen ja tuottaja-
vastuun siirtäminen  

Tuottajat voivat yhdessä perustaa oikeus-
toimikelpoisen yhteisön (tuottajayhteisö) 
huolehtimaan tuottajalle tässä luvussa sääde-
tyistä velvollisuuksista. Tuottajayhteisöön ei 
saa kuulua muita kuin tuottajia. Tuottaja voi 
siirtää tuottajavastuuta koskevat velvollisuu-
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tensa vain sellaiselle tuottajayhteisölle, joka 
on hyväksytty 142 §:ssä tarkoitettuun tuotta-
jarekisteriin. 

Tuottajayhteisön on otettava huolehditta-
vakseen uuden tuottajan velvollisuudet tämän 
pyynnöstä, jos tuottajan toiminta kuuluu tuot-
tajayhteisön toimialaan. Uuteen tuottajaan on 
sovellettava tasapuolisia ja yhdenvertaisia 
ehtoja verrattuna tuottajayhteisön muihin 
tuottajiin sovellettaviin ehtoihin. 

Pakkausten tuottaja voi huolehtia juoma-
pakkausten tuottajavastuuta koskevista vel-
vollisuuksistaan myös liittymällä 68 §:ssä 
tarkoitettuun juomapakkausten palautusjär-
jestelmään. 
 

63 § 

Tuottajayhteisön toiminta 

Tuottajayhteisössä velvoitteet on jaettava 
tuottajien kesken tasapuolisesti toiminnan 
laatu ja laajuus huomioon ottaen ja siten, että 
vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristy-
minen. 

Tuottajayhteisön on ylläpidettävä julkisesti 
saatavilla olevaa, ajantasaista luetteloa tuot-
tajista, jotka ovat siirtäneet sille tuottajavas-
tuunsa. Luetteloon merkitään jäsenen nimi ja 
y-tunnus. Luettelo on myös oltava saatavilla 
tietoverkossa. 

 
64 § 

Tuottajayhteisön toiminnan turvaaminen 

Tuottajayhteisöllä on oltava riittävät talou-
delliset voimavarat toimintansa asianmukai-
seksi järjestämiseksi ja niin, että se voi vasta-
ta sille siirretyistä tuottajavastuuvelvoitteista 
jatkuvasti vähintään kuuden kuukauden ajan. 
Tämän osoittamiseksi tuottajayhteisön on 
esitettävä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle selvitys vakavaraisuu-
destaan ja toimintasuunnitelma uudelleen-
käytön ja jätehuollon järjestämisestä. Selvi-
tys ja suunnitelma on annettava vuosittain tai 
jos toiminta muuttuu olennaisesti, kolmen 
kuukauden kuluessa muutoksesta. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä vakavaraisuuden osoit-
tamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi laadit-

tavista selvityksistä ja suunnitelmista sekä 
niiden toimittamisesta Pirkanmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
 

65 § 

Tuottajien ja tuottajayhteisöjen yhteistyö 

Eri tuoteryhmien tuottajien ja tuottajayh-
teisöjen on tarpeellisin yhteistoimin huoleh-
dittava siitä, että tuottajavastuun täytäntöön-
panosta ei aiheudu toisen tuoteryhmän tuotta-
jille tai tuottajayhteisöille kaksinkertaisia 
maksuja silloin, kun käytöstä poistettujen 
tuotteiden vastaanotto ja muu jätehuolto jär-
jestetään yhteistoiminnassa. 

Valtioneuvosto voi velvoittaa tietyn tuote-
ryhmän tuottajat ja tuottajayhteisöt yhteis-
toimintaan ja määrätä yhteistoiminnalle ase-
tettavista vaatimuksista, jos tämä on tarpeen 
sellaisten rinnakkaisten uudelleenkäyttö- ja 
jätehuoltojärjestelmien poistamiseksi tai 
muodostumisen estämiseksi, jotka haittaavat 
tuottajavastuujärjestelmien yleistä toimivuut-
ta tai tuotteen haltijan mahdollisuutta luovut-
taa käytöstä poistettu tuote uudelleenkäyt-
töön tai jätehuoltoon. 
 

66 § 

Tuottajayhteisöjen palvelunhankinta 

Tuottajayhteisön on hankkiessaan tuottei-
den uudelleenkäyttöön ja jätehuoltoon liitty-
viä palveluja otettava tasapuolisesti huomi-
oon muut taloudelliset toimijat ja heidän toi-
mintamahdollisuutensa kyseisillä markkinoil-
la siten, että vältetään kaupan esteet ja kilpai-
lun vääristyminen. 
 

67 § 

Asetuksenantovaltuus Euroopan unionin 
tuottajavastuuta koskevien säädösten täytän-

töönpanemiseksi  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
Euroopan unionin tuottajavastuuta koskevien 
säädösten täytäntöönpanemiseksi: 

1) tässä luvussa tarkoitettujen tuotteiden jä-
tehuoltokustannusten ilmoittamisesta tuot-
teen hinnassa;  
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2) poikkeuksesta tuottajan tai jakelijan vel-
vollisuudesta ottaa vastaan käytöstä poistettu 
tuote sekä sitä koskevista poikkeavista jäte-
huoltojärjestelyistä, jos tuote on saastunut ja 
aiheuttaa siten henkilöstölle terveys- tai tur-
vallisuusriskin; 

3) tuottajan ja tuottajayhteisön velvollisuu-
desta suosia palvelunhankinnassaan toimijoi-
ta, jotka ovat ottaneet käyttöön sertifioituja 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä. 
 
 

7 luku 

Juomapakkaukset 

68 § 

Juomapakkausten palautusjärjestelmän pe-
rustaminen ja järjestelmään liittyminen 

Panttiin perustuvan juomapakkausten pa-
lautusjärjestelmän voi perustaa juomapakka-
usten palautusjärjestelmän ylläpitäjänä toi-
miva tuottajavastuun piiriin 48 §:n 1 momen-
tin nojalla kuuluva juomapakkausten tuottaja 
tai eräiden juomapakkausten valmisteverosta 
annetussa laissa (1037/2004) säädetty vero-
velvollinen, yksin tai yhdessä muiden juo-
mapakkausten tuottajien tai verovelvollisten 
kanssa. Juomapakkausten tuottaja tai vero-
velvollinen voi myös liittyä sellaiseen juo-
mapakkausten palautusjärjestelmään, johon 
otetaan jäseniä. 

Juomapakkausten palautusjärjestelmässä 
velvoitteet on jaettava tuottajien ja verovel-
vollisten kesken tasapuolisesti toiminnan laa-
tu ja laajuus huomioon ottaen ja siten, että 
vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristy-
minen. Uuteen jäseneen on sovellettava ehto-
ja, jotka ovat tasapuolisia ja yhdenvertaisia 
verrattuna palautusjärjestelmän muihin jäse-
niin sovellettaviin ehtoihin. 
 

69 § 

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yllä-
pitäjän velvollisuudet 

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yl-
läpitäjän on järjestettävä toimiva juomapak-
kausten palautusjärjestelmä, johon kuuluvat 

pakkausten vastaanotto sekä uudelleenkäyttö 
tai kierrätys. Ylläpitäjän on myös huolehdit-
tava järjestelmään kuuluvan, suuruudeltaan 
järjestelmän toimivuuden takaavan pantin 
hallinnoinnista sekä toimintaan liittyvästä 
tiedottamisesta. 

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yl-
läpitäjän on pidettävä julkisesti saatavilla 
olevaa, ajantasaista luetteloa jäsenistään. Lu-
etteloon merkitään jäsenen nimi ja y-tunnus 
sekä se, minkä juomapakkausten osalta jäsen 
on palautusjärjestelmään liittynyt. Luettelo 
on myös oltava saatavilla tietoverkossa. 

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yl-
läpitäjän on noudatettava, mitä 54 §:ssä sää-
detään tuottajan kirjanpito- ja tiedonantovel-
vollisuudesta. Juomapakkausten palautusjär-
jestelmään, johon otetaan jäseniä, sovelletaan 
lisäksi, mitä 64 §:ssä säädetään tuottajayhtei-
sön toiminnan turvaamisesta, 65 §:ssä tuotta-
jien ja tuottajayhteisöjen yhteistyöstä sekä 
66 §:ssä tuottajayhteisöjen palvelunhankin-
nasta. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä pantin vähimmäismää-
rästä, palautusjärjestelmän toimintaan liitty-
västä tiedottamisesta sekä järjestelmään kuu-
luvien pakkausten uudelleenkäyttö- ja kierrä-
tystavoitteista ja -velvoitteista, jotka voivat 
olla ankarampia kuin pakkauksia yleisesti 
koskevat vastaavat tavoitteet ja velvoitteet. 
 
 

70 § 

Juomapakkausten palautusjärjestelmään 
kuuluvien pakkausten merkinnät 

Juomapakkausten palautusjärjestelmän yl-
läpitäjän on huolehdittava siitä, että palautus-
järjestelmään kuuluviin juomapakkauksiin 
merkitään pantin määrä ja se, että ne kuulu-
vat juomapakkausten palautusjärjestelmään, 
jonka ylläpitäjä on hyväksytty 103 §:n mu-
kaisesti. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus voi hakemuksesta myöntää 
poikkeuksen merkintävelvollisuudesta, jos 
pakattuja juomia ei luovuteta kuluttajille tai 
merkintöjen puuttuminen ei olennaisesti vai-
keuta juomapakkausten palauttamista. 
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71 § 

Juomapakkausten vastaanottovelvollisuus 

Eräiden juomapakkausten valmisteverosta 
annetun lain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettujen pantillisissa juomapakkauksis-
sa myytävien juomien jakelijan on otettava 
vastaan myynnissä olevaan pakattujen juo-
mien määrään nähden kohtuullinen määrä 
samaan palautusjärjestelmään kuuluvia tyhjiä 
juomapakkauksia ja maksettava palauttajalle 
pantti. 
 
 

8 luku 

Roskaantuminen 

72 § 

Roskaamiskielto 

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä ko-
netta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta 
esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä 
voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumen-
tumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen 
tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muu-
ta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa 
(roskaamiskielto). 
 

73 § 

Roskaajan siivoamisvelvollisuus 

Roskaajan on poistettava roskaava esine tai 
aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava 
roskaantunut alue. 
 

74 § 

Toissijainen siivoamisvelvollisuus 

Jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta 
taikka jos roskaaja ei huolehdi siivoamisvel-
vollisuudestaan, siivoamisvelvollinen on: 

1) maantien, yksityisen tien, radan tai sa-
taman pitäjä alueella, joka on roskaantunut 
tien, radan tai sataman käytöstä; 

2) virkistykseen yleisesti käytettäväksi tar-
koitetun alueen haltija tai ulkoilu- tai mootto-

rikelkkareitin pitäjä alueella, joka on ros-
kaantunut alueen tai reitin käytöstä; 

3) yleisötilaisuuden järjestäjä tilaisuuteen 
varatulla ja sen välittömässä läheisyydessä 
olevalla alueella, joka on roskaantunut tilai-
suuden johdosta, tai alueen haltija, jos tilai-
suus järjestetään hänen suostumuksellaan ei-
kä tilaisuuden järjestäjä huolehdi siivoamis-
velvollisuudestaan; 

4) muun kuin 1—3 kohdassa tarkoitetun 
alueen haltija voimassa olevan asemakaavan 
alueella; 

5) muun kuin 1—4 kohdassa tarkoitetun 
alueen haltija, jos alueen haltija tiesi tai tä-
män olisi pitänyt tietää roskaavasta toimin-
nasta tai tapahtumasta eikä siivoaminen ole 
haltijalle muutoin kohtuutonta. 

Jos 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun alu-
een haltija laiminlyö siivoamisvelvollisuu-
tensa tai haltijalla ei ole siivoamisvelvolli-
suutta mainitun kohdan nojalla, siivoamis-
velvollinen on kunta. 
 

75 § 

Siivoamisesta määrääminen 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään 
velvollisuutensa.  

Jos kunta laiminlyö 74 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun siivoamisvelvollisuutensa, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi an-
taa kunnalle siivoamisesta määräyksen.  

Määräyksen antamisesta ja siihen liitettä-
västä velvoitteen laiminlyönnin varalle ase-
tettavasta tehosteesta säädetään 13 luvussa. 
 
 

76 § 

Jätteen keräys roskaantumisen ehkäisemisek-
si 

Maantien, yksityisen tien, radan tai sata-
man pitäjän, virkistykseen yleisesti käytettä-
väksi tarkoitetun alueen haltijan, ulkoilu- tai 
moottorikelkkareitin pitäjän taikka yleisöti-
laisuuden järjestäjän on järjestettävä roskaan-
tumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jät-
teen keräys ja muut jätehuollon palvelut. 
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77 § 

Muut roskaantumista koskevat säädökset 

Tontinomistajan ja kunnan velvollisuudesta 
pitää katu ja eräät yleiset alueet puhtaana 
säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa lais-
sa (669/1978). Rakennetun ympäristön hoi-
toon sovelletaan lisäksi, mitä siitä säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999). 
Aluksen tavanomaisesta toiminnasta aiheu-
tuvaan roskaantumiseen sovelletaan lisäksi, 
mitä aluksista aiheutuvien päästöjen ehkäi-
semisestä säädetään merenkulun ympäristön-
suojelulaissa. Ajoneuvojen siirtämisestä sää-
detään lisäksi ajoneuvojen siirtämisestä anne-
tussa laissa (828/2008). Pilaantuneen maape-
rän puhdistamisesta säädetään ympäristön-
suojelulaissa. 
 
 

9 luku 

Jätehuollon maksut 

78 § 

Kunnan jätemaksu 

Kunnan on perittävä tämän lain mukaisesti 
järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jol-
la katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheu-
tuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä 
perittävällä maksulla on katettava vähintään 
21 §:ssä tarkoitetut kustannukset. Kunta voi 
periä jätemaksua myös 93 §:n 1 momentissa 
kunnan vastuulle säädetystä jäteneuvonnasta, 
143 §:ssä säädetyn rekisterin ylläpidosta ja 
muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen 
liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten 
kattamiseksi. 

Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoa-
maa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mu-
kaan kannustettava jätteen määrän ja haitalli-
suuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyk-
sen mukaiseen jätehuoltoon. 

Jätemaksu, jolla katetaan 1 momentissa 
tarkoitetusta jäteneuvonnasta, rekisterin yllä-
pidosta ja muista vastaavista jätehuollon jär-
jestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat 
kustannukset, voidaan periä erillisenä perus-

maksuna. Perusmaksulla voidaan kattaa 
myös vaarallisen jätteen ja muun jätteen alu-
eellisten vastaanottopaikkojen perustamisesta 
ja ylläpidosta kunnalle aiheutuvat kustannuk-
set. 

Jätemaksulla saa kerätä enintään kohtuulli-
sen tuoton pääomalle. 
 
 

79 § 

Kunnan jätemaksun perusteet 

Kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen 
laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina 
voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen kerä-
ys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalu-
eella, kunnan keräysvälineiden käyttö sekä 
kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä 
kuljetuksena. Jätemaksun perusteina voidaan 
käyttää myös kiinteistöllä asuvien henkilöi-
den määrää, kiinteistön käyttötarkoitusta tai 
muuta vastaavaa perustetta, jos jätteen mää-
rää tai laatua on vaikea luotettavasti selvittää 
tai jos se on tarpeellista ympäristö- tai terve-
yshaittojen ehkäisemiseksi tai jätehuollon 
järjestämiseksi. 

Perusmaksun perusteita ovat kiinteistöllä 
asuvien henkilöiden lukumäärä tai kiinteistön 
käyttötarkoitus taikka muu vastaava peruste. 
Perusmaksu voidaan määrätä kiinteistö- tai 
talouskohtaisena. 

Jätemaksun perusteista määrätään tarkem-
min kunnan hyväksymässä jätetaksassa. 
Kunnan on tiedotettava jätetaksasta yleisesti 
siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan. Kunnan on myös tiedotettava 
vuosittain kunnan asukkaille ja muille jäte-
huoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja 
mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä 
siitä, mihin kertymää on käytetty. Tiedot jä-
tetaksasta, maksun kertymästä ja sen käytöstä 
on oltava saatavilla tietoverkossa. 

Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta 
jätetaksan hyväksymistä koskevan asian kä-
sittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä. 
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80 § 

Velvollisuus suorittaa kunnan jätemaksu 

Kunnan jätemaksun on velvollinen suorit-
tamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen hal-
tija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää. 

Jos kunta järjestää jätteen käsittelyn mutta 
ei sen kuljetusta, kunta voi periä jätemaksun 
jätteen käsittelystä jätteen kuljettajalta. 
 

81 § 

Kunnan jätemaksun määrääminen 

Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä-
temaksun kunnan hyväksymän jätetaksan 
mukaisesti. 

Jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pi-
dettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä ot-
taen huomioon jätteen määrä, kunnan järjes-
tämän jätehuollon palvelutaso ja jätteen tuot-
tajan tai kiinteistön haltijan 41 §:n 2 tai 
3 momentin mukaisesti järjestämä jätteen kä-
sittely tai kuljetus, maksu voidaan maksuvel-
vollisen hakemuksesta tai viranomaisen aloit-
teesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää 
perimättä. Jos jätemaksu määrätään jätetak-
sasta poiketen, maksuperusteiden on oltava 
tasapuolisia ja kohtuullisia.  
 

82 § 

Jätelasku ja kunnan jätemaksusta tehtävä 
muistutus 

Maksuvelvolliselle on toimitettava kunnan 
jätemaksun maksamista varten jätelasku, jos-
ta ilmenevät maksettava määrä, eräpäivä, 
maksuosoite, maksun peruste riittävän tar-
kasti yksilöitynä, tieto viivästysseuraamuk-
sista, ohjeet muistutuksen tekemistä varten 
sekä kunnan jätehuoltoviranomaisen tai 
muun laskuttajan yhteystiedot maksuvelvol-
lisen yhteydenottoa varten. 

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päi-
vän kuluessa jätelaskun saamisesta muistutus 
kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Tämän on 
tehtävä muistutuksen johdosta päätös ja lähe-
tettävä muuttuneesta maksusta maksuvelvol-
liselle uusi jätelasku. 
 

83 § 

Kunnan jätemaksun suorittaminen ja palaut-
taminen 

Jätemaksu maksetaan kunnalle tai tämän 
määräämälle kunnan lukuun toimivalle tahol-
le. 

Jätemaksu on maksettava viimeistään jäte-
laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetys-
sä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä 
muutoksenhausta huolimatta. Jos jätemaksua 
ei makseta määräajassa, erääntyneelle mää-
rälle on suoritettava korkoa siten kuin korko-
laissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. 

Jos jätemaksu muutoksenhaun johdosta 
poistetaan tai sitä alennetaan, kunnan on pa-
lautettava liikaa maksettu määrä sekä mak-
settava vuotuista korkoa maksupäivästä ta-
kaisinmaksupäivään saakka. Korko määräy-
tyy korkolain 12 §:n nojalla.  
 

84 § 

Kunnan jätemaksua koskevien säännösten 
soveltaminen kuntien omistamaan yhtiöön 

Kunnan jätemaksua koskevia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun kunta on siirtä-
nyt jätehuollon järjestämiseen liittyvät palve-
lutehtävät tätä varten perustetulle 43 §:ssä 
tarkoitetulle yhtiölle.  
 

85 § 

Kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetuk-
sesta perittävä maksu  

Kiinteistön haltijan järjestämistä jätteen-
kuljetuksista perittävien maksujen on oltava 
tasapuolisia ja kohtuullisia. Kiinteistön halti-
jalle annettavassa tarjouksessa on maksun 
perusteet ilmoitettava selkeästi. 

Kiinteistön haltijalle on toimitettava jätteen 
kuljetuksesta lasku, josta ilmenevät makset-
tava määrä, eräpäivä, maksuosoite, maksun 
peruste riittävän tarkasti yksilöitynä, tieto 
viivästysseuraamuksista, ohjeet muistutuksen 
tekemistä varten sekä laskuttajan yhteystie-
dot kiinteistön haltijan yhteydenottoa varten. 

Jos kunta perii 80 §:n 2 momentin nojalla 
jätteen käsittelyä koskevan jätemaksun jät-
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teen kuljettajalta, tämän on eriteltävä käsitte-
lyn ja kuljetuksen osuus kiinteistön haltijalle 
tekemässään tarjouksessa ja laskussa. 
 

86 § 

Virhe ja hinnanalennus 

Jätteen haltijalla on oikeus hinnanalennuk-
seen, jos jäteastiaa ei tyhjennetä tai jätehuol-
toa ei järjestetä muutoin kunnan jätehuolto-
määräysten tai sopimuksen mukaisella taval-
la taikka jos jätehuoltopalvelussa on muu 
vastaava virhe. 

Jätteen haltijan on kohtuullisen ajan kulu-
essa huomautettava virheestä sille, joka hoi-
taa palvelun laskutusta, sekä vaadittava hin-
nanalennusta. Hinnanalennuksen tulee vasta-
ta virheen laajuutta ja kestoa. Virheestä joh-
tuva hinnanalennus voidaan hyvittää seuraa-
van laskutuksen yhteydessä. 

Tässä pykälässä säädetystä ei saa sopimuk-
sin poiketa kiinteistön haltijan vahingoksi, 
jos kysymys on asumisessa syntyvästä jät-
teestä. 
 
 

10 luku 

Suunnittelu ja ohjaus  

87 § 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma 

Ympäristöministeriön on tämän lain tarkoi-
tuksen toteuttamisen ja säännösten täytän-
töönpanon edistämiseksi valmisteltava val-
tioneuvoston hyväksyttäväksi valtakunnalli-
nen jätesuunnitelma. Suunnitelmassa on esi-
tettävä arvio jätteen määrän ja haitallisuuden 
vähentämisen sekä jätehuollon nykytilasta, 
näitä koskevat tavoitteet ja toimet tavoittei-
den saavuttamiseksi. Suunnitelmaan on liitet-
tävä arvio sen vaikuttavuudesta. 

Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentä-
mistä koskeva valtakunnallisen jätesuunni-
telman osa voidaan laatia erillisenä suunni-
telmana. 

Ympäristöministeriön on arvioitava valta-
kunnallisen jätesuunnitelman ja erillisen 
suunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta 

vähintään joka kuudes vuosi sekä tarvittaessa 
valmisteltava tarkistettu suunnitelma valtio-
neuvoston hyväksyttäväksi. 
 

88 § 

Alueellinen jätesuunnitelma 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
siinä esitettyjen toimien täytäntöönpanon 
edistämiseksi laadittava yksin tai yhdessä 
toisen tai useamman elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa toimialueelleen 
alueellinen jätesuunnitelma. Suunnitelmassa 
voidaan esittää myös alueellisista oloista joh-
tuvia muita tarpeellisia tavoitteita ja toimia 
jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämi-
seksi sekä jätehuollon kehittämiseksi. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on arvioitava alueellisen jätesuunnitel-
man toteutumista ja vaikuttavuutta vähintään 
joka kuudes vuosi sekä tarvittaessa laadittava 
tarkistettu suunnitelma. 
 
 

89 § 

Jätesuunnitelmien valmistelu 

Valtakunnallista jätesuunnitelmaa tai jät-
teen määrän ja haitallisuuden vähentämistä 
koskevaa erillistä suunnitelmaa valmistelta-
essa on varattava 134 §:n 2 kohdassa tarkoi-
tetuille valtakunnallisille yhdistyksille ja sää-
tiöille sekä niille viranomaisille ja tahoille, 
joiden toimialaan tai tehtäviin valtakunnalli-
nen jätesuunnitelma tai erillinen suunnitelma 
voi olennaisesti liittyä, tilaisuus tutustua 
suunnitelmaluonnokseen sekä esittää siitä 
mielipiteensä kirjallisesti. Luonnos on oltava 
saatavilla tietoverkossa ja mielipiteiden esit-
tämiselle on varattava riittävä aika. Hyväksy-
tystä suunnitelmasta perusteluineen ja siitä, 
miten esitetyt mielipiteet on otettu huomioon, 
on tiedotettava sähköisesti. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on valmisteltava alueellinen jätesuunni-
telma vuorovaikutuksessa alueen kuntien ja 
muiden viranomaisten sekä sellaisten alueella 
toimivien toiminnanharjoittajien ja 134 §:n 
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2 kohdassa tarkoitettujen yhdistysten ja sää-
tiöiden kanssa, joiden toimialaan alueellinen 
jätesuunnitelma voi olennaisesti liittyä, ja 
asetettava tätä varten yhteistyöryhmä. Alu-
eellisen jätesuunnitelman valmistelussa on 
maakunnan liitolle varattava tilaisuus antaa 
suunnitelmaluonnoksesta lausuntonsa. Osal-
listumisesta alueellisen jätesuunnitelman 
valmisteluun säädetään lisäksi viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaiku-
tusten arvioinnista annetussa laissa 
(200/2005). 

Kunnan on annettava elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle ja sen edelleen ym-
päristöministeriölle valtakunnallisen tai alu-
eellisen jätesuunnitelman laadintaa varten 
tarpeelliset tiedot kunnassa syntyvistä jätteis-
tä, jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta 
sekä niitä koskevista kehittämistavoitteista. 
 

90 § 

Valtioneuvoston asetukset jätesuunnitelmista 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä valtakunnallisen ja 
alueellisen jätesuunnitelman valmistelusta, 
laatimisesta ja sisällöstä sekä suunnitelman 
toteutumisen ja vaikutusten arvioinnista ja 
suunnitelman tarkistamisesta. 
 

91 § 

Kunnan jätehuoltomääräykset 

Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön pa-
nemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista 
johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä 
määräyksiä: 

1) 32 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa syn-
tyvän yhdyskuntajätteen määrän vähentämi-
sestä, lajittelusta, säilyttämisestä, keräykses-
tä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppu-
käsittelystä sekä näitä koskevista teknisistä 
vaatimuksista; 

2) 13 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen 
vaatimusten noudattamiseksi muiden kuin 
1 kohdassa tarkoitettujen jätteiden keräyksen, 
vastaanoton ja kuljetuksen käytännön järjes-
telyistä kiinteistöillä tai jätteen vastaanotto-
paikoilla sekä näitä koskevista teknisistä vaa-
timuksista; 

3) toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi; 
4) velvollisuudesta antaa kunnan jätehuol-

toviranomaiselle tai kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle tietoja 1 kohdassa tarkoi-
tetuista jätteistä tai 39 §:ssä tarkoitetuista jät-
teen kuljetuksista. 

Edellä 1 momentin 1 kohdan nojalla annet-
tavat määräykset voivat koskea myös muun 
kuin 32 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa syn-
tyvän yhdyskuntajätteen kompostointia tai 
muuta vastaavaa jätteen pienimuotoista käsit-
telyä sen syntypaikalla, ei kuitenkaan ympä-
ristöluvanvaraista jätteen käsittelyä.  

Kunnan jätehuoltomääräyksissä määrätty 
viranomainen voi yksittäistapauksessa myön-
tää poikkeuksen jätehuoltomääräyksen nou-
dattamisesta siinä mainituin perustein. 
 

92 § 

Menettely kunnan jätehuoltomääräyksiä an-
nettaessa 

Ennen kunnan jätehuoltomääräysten anta-
mista kunnan on varattava asianomaiselle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilai-
suus lausunnon antamiseen. Vaikuttamis-
mahdollisuuksien varaamisesta asian käsitte-
lyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.  

Kunnan on tiedotettava jätehuoltomääräyk-
sistä yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoituk-
set kunnassa julkaistaan. Määräykset on olta-
va saatavilla tietoverkossa. Ne on lisäksi 
toimitettava tiedoksi asianomaiselle elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 
aluehallintovirastolle. 
 

93 § 

Jäteneuvonta 

Kunnan on järjestettävä neuvontaa, tiedo-
tusta ja valistusta 32 §:ssä tarkoitetussa toi-
minnassa syntyvän yhdyskuntajätteen mää-
rän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja jäte-
huollon asianmukaiseksi toteuttamiseksi.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksista annetun lain (897/2009) 3 §:n 
2 momentin mukaista tehtävää suorittaessaan 
erityisesti edistettävä 12 §:n 1 momentissa 
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tuotannon harjoittajalle sekä tuotteen valmis-
tajalle ja maahantuojalle säädetyn selvillä-
olovelvollisuuden toteutumista. 
 
 

11 luku 

Jätehuolto- ja tuottajarekisteriin hyväk-
syminen ja merkitseminen 

94 § 

Hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuol-
torekisteriin 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus 
toiminnan hyväksymiseksi 142 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuolto-
rekisteriin: 

1) jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta; 
2) jätteen välittäjänä toimimisesta. 
Hakemus tehdään sille elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella 
suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan. Jos 
toimivaltainen viranomainen ei mainitulla 
perusteella ole osoitettavissa, hakemus teh-
dään toiminnanharjoittajan kotipaikan mu-
kaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle. 

Hakemuksessa on oltava sen käsittelyä var-
ten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta, 
toiminnasta ja toiminta-alueesta. Lisäksi ha-
kemuksessa on esitettävä selvitys toiminnan-
harjoittajan ammattitaidosta. Valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä hakemuksen sisällöstä ja sen kä-
sittelystä. 
 

95 § 

Jätehuoltorekisteriin hyväksymisen edellytyk-
set 

Toiminta hyväksytään jätehuoltorekisteriin, 
jos: 

1) toimintaa harjoitetaan tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten mukaisesti ja 
ammattitaitoisesti; 

2) toimintaa harjoitetaan aiheuttamatta vaa-
raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 

3) toiminnassa käytettävä laitteisto ja ka-
lusto on teknisesti asianmukaista; 

4) hakija asettaa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen eduksi riittävän vakuu-
den kuljetettavan tai välitettävän jätteen 
asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi, 
jollei viranomainen päätä, että vakuuden 
asettaminen on toiminnan laajuus ja luonne 
huomioon ottaen tarpeetonta. 

Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus 
tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on ol-
tava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimai-
nen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
 
 

96 § 

Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on ilman aiheetonta viivytystä tehtävä 
päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymistä 
koskevasta hakemuksesta. Toimintaa ei saa 
aloittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on hyväksynyt toiminnan 
jätehuoltorekisteriin. Hyväksymistä koskeva 
päätös on voimassa toistaiseksi tai määrä-
ajan. 

Päätöksessä voidaan antaa määräyksiä 
95 §:ssä säädettyjen hyväksymisen edellytys-
ten täyttämiseksi, jätteitä koskevasta kirjan-
pidosta, velvollisuudesta toimittaa valvonnan 
kannalta tarpeellisia tietoja viranomaiselle ja 
muista toiminnan valvomiseksi tarpeellisista 
toimista. Määräyksillä voidaan tarvittaessa 
rajoittaa toiminta koskemaan lajiltaan tai laa-
dultaan tietyntyyppistä jätettä. Valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä päätöksen sisällöstä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on merkittävä hakemuksen ja päätöksen 
olennaiset tiedot jätehuoltorekisteriin. Jos 
toimintaa harjoitetaan kahden tai useamman 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
toimialueella, päätöksen tehneen viranomai-
sen on toimitettava jäljennös päätöksestä 
näille muille elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksille. 
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97 § 

Jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koskevan 
päätöksen muuttaminen 

Jos jätehuoltorekisteriin hyväksytty toimin-
ta muuttuu olennaisesti tai lopetetaan, on sii-
tä viivytyksettä ilmoitettava elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle ja tarvittaes-
sa tehtävä uusi hakemus. Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen on merkittävä 
muuttuneet tiedot jätehuoltorekisteriin ja tar-
vittaessa muutettava hyväksymispäätöstä 
vastaavasti. 

Jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koske-
vaa päätöstä voidaan päätöksen tehneen vi-
ranomaisen aloitteesta muuttaa, jos olosuh-
teet ovat olennaisesti muuttuneet tai hyväk-
symisen perusteiden myöhemmin todetaan 
olleen olennaisesti erilaiset kuin päätöstä an-
nettaessa on edellytetty. 
 
 

98 § 

Ote jätehuoltorekisteristä 

Jätehuoltorekisteriin hyväksymistä koske-
vaan päätökseen on liitettävä ote jätehuolto-
rekisteriin merkityistä tiedoista ja tieto siitä, 
mihin mennessä ote on tarkistettava. Kuljet-
tajan, jonka toiminta on hyväksytty rekiste-
riin, on pidettävä ote mukana kuljetuksen ai-
kana ja pyydettäessä esitettävä se valvontavi-
ranomaisille ja poliisille. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä otteeseen sisällytettävistä tiedoista. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on lähetettävä ote tarkistamista varten jä-
tehuoltorekisteriin hyväksytyn toiminnan 
harjoittajalle sen kalenterivuoden aikana, jol-
loin on kulunut kolme vuotta toiminnan hy-
väksymisestä jätehuoltorekisteriin tai, jos 
toimintaa on muutettu, viimeisen muutoksen 
hyväksymisestä rekisteriin. Toiminnanhar-
joittajan on viivytyksettä vastattava otteen 
tarkistamispyyntöön ja ilmoitettava muuttu-
neet tiedot. 
 

99 § 

Jätehuoltorekisteriin hyväksymisen peruut-
taminen ja raukeaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
voi peruuttaa jätehuoltorekisteriin hyväksy-
misen, jos: 

1) 95 §:n mukaisia hyväksymisen edelly-
tyksiä ei enää saada täytetyiksi muuttamalla 
päätöstä 97 §:n mukaisesti; 

2) toiminnanharjoittaja on antanut virheel-
lisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikutta-
neet hyväksymisen edellytyksiin; tai 

3) säännöksiä tai päätöksen määräyksiä on 
viranomaisen kirjallisesta huomautuksesta 
huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toi-
minnasta aiheutuu merkittävää vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on päätettävä, että jätehuoltorekisteriin 
hyväksyminen raukeaa, jos toiminnanharjoit-
taja ei vastaa 98 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuun otteen tarkistamispyyntöön. Toiminnan-
harjoittajalle on varattava tilaisuus tulla kuul-
luksi ennen jätehuoltorekisteristä poistamista. 
 

100 § 

Ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekiste-
riin 

Jätteen ammattimaisesta keräyksestä on 
tehtävä ilmoitus 142 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin mer-
kitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä 
harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä 
ajoin ennen keräyksen aloittamista. 

Ilmoituksessa on oltava toiminnan jäte-
huoltorekisteriin merkitsemistä varten tar-
peelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja 
toiminnasta, kuten kerättävistä jätteistä, jä-
teastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisällöstä. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on 
ilmoitettava jätehuoltorekisteriin merkitsemi-
sestä ilmoituksen tekijälle. 
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101 § 

Hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi 

Edellä 48 §:ssä säädetyn tuottajan, 62 §:ssä 
säädetyn tuottajayhteisön ja 68 §:ssä sääde-
tyn juomapakkausten palautusjärjestelmän 
ylläpitäjän on tehtävä Pirkanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle hakemus 
142 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun 
tuottajarekisteriin hyväksymiseksi. Hakemus 
on tehtävä hyvissä ajoin siten, että käytöstä 
poistettujen tuotteiden jätehuolto voidaan 
turvata. 

Hakemuksessa on yksilöitävä hakija ja se-
lostettava tämän harjoittama toiminta. Ha-
kemuksessa on oltava sen käsittelemiseksi ja 
toiminnan asianmukaisuuden arvioimiseksi 
tarpeelliset tiedot käytöstä poistettujen tuot-
teiden vastaanotosta ja siitä tiedottamisesta, 
uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muus-
ta jätehuollosta. Kotitalouksissa käytettävien 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajan on 
lisäksi esitettävä selvitys 61 §:ssä säädetystä 
vakuudesta. Tuottajayhteisön ja juomapak-
kausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän ha-
kemuksessa on esitettävä tarvittavat tiedot 
sopimuksista, säännöistä ja muista asiakir-
joista sen arvioimiseksi, täyttääkö toiminta 
tässä laissa ja sen nojalla säädetyt vaatimuk-
set. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä 
ja käsittelystä. 
 

102 § 

Tuottajarekisteriin hyväksymisen edellytykset 

Tuottaja, tuottajayhteisö tai juomapakkaus-
ten palautusjärjestelmän ylläpitäjä hyväksy-
tään tuottajarekisteriin, jos: 

1) toiminta täyttää tässä laissa ja sen nojalla 
säädetyt vaatimukset; 

2) käytöstä poistettavien tuotteiden tai 
juomapakkausten vastaanotto järjestetään 
tämän lain ja sen nojalla säädettyjen vaati-
musten mukaisesti; 

3) tuotteiden uudelleenkäytössä ja käytöstä 
poistettujen tuotteiden jätehuollossa noudate-
taan tässä laissa ja sen nojalla säädettyjä uu-
delleenkäyttöä ja hyödyntämistä koskevia 

velvoitteita ja otetaan huomioon näitä koske-
vat tavoitteet. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
tuottajayhteisön ja juomapakkausten palau-
tusjärjestelmän ylläpitäjän tuottajarekisteriin 
hyväksymisen edellytyksenä on, että: 

1) tuottajayhteisö on perustettu ja toimii 
62 ja 63 §:n §:n mukaisesti sekä juomapak-
kausten palautusjärjestelmä 68 ja 69 §:n mu-
kaisesti; 

2) tuottajayhteisö tai juomapakkausten pa-
lautusjärjestelmän ylläpitäjä on esittänyt 
64 §:n mukaisen hyväksyttävän selvityksen 
ja toimintasuunnitelman. 

Kotitalouksissa käytettävien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuottajan hyväksymi-
sen edellytyksenä on lisäksi 61 §:ssä sääde-
tyn vakuuden asettaminen. 
 

103 § 

Päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on ilman aiheetonta viivytystä 
tehtävä päätös tuottajarekisteriin hyväksy-
mistä koskevasta hakemuksesta. Päätös tuot-
tajayhteisön ja juomapakkausten palautusjär-
jestelmän ylläpitäjän hyväksymisestä tuotta-
jarekisteriin määrätään asian laadun mukaan 
olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan. 
Tuottajan hyväksymistä koskeva päätös on 
voimassa toistaiseksi. 

Päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia mää-
räyksiä 102 §:ssä säädettyjen hyväksymisen 
edellytysten täyttämiseksi ja muiden tässä 
laissa ja sen nojalla säädettyjen vaatimusten 
täyttämiseksi sekä toiminnan valvomiseksi. 
Määräyksillä voidaan myös asettaa uusille 
juomapakkausten palautusjärjestelmien yllä-
pitäjille toiminnan laatu ja laajuus huomioon 
ottaen asteittain kiristyviä tavoitteita palau-
tusjärjestelmän toimivuudelle, kunnes valtio-
neuvoston asetuksella säädetyt tavoitteet 
koskevat niitä täysimääräisesti. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on merkittävä hakemuksen ja 
päätöksen olennaiset tiedot tuottajarekiste-
riin. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä päätöksen sisällöstä. 
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104 § 

Ote tuottajarekisteristä 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on annettava tuottajarekiste-
riin hyväksytylle juomapakkausten palautus-
järjestelmän ylläpitäjälle ote tuottajarekiste-
ristä. Palautusjärjestelmän ylläpitäjän on 
toimitettava ote järjestelmään liittyneille jä-
senille. 
 
 

105 § 

Tuottajan tai jäsenen ilmoittaminen tuottaja-
rekisteriin 

Tuottajarekisteriin hyväksytyn tuottajayh-
teisön tai juomapakkausten palautusjärjes-
telmän ylläpitäjän on ilmoitettava sille vel-
vollisuutensa siirtänyt tai siihen jäseneksi 
liittynyt tuottajarekisteriin. Jos tiedot muut-
tuvat, on myös tästä tehtävä ilmoitus rekiste-
riin. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen on merkittävä tiedot tuotta-
jarekisteriin ja ilmoitettava merkinnästä il-
moituksen tekijälle. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä il-
moituksen sisällöstä. 
 
 

106 § 

Tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan 
päätöksen muuttaminen 

Jos tuottajarekisteriin hyväksytyn tuottajan, 
tuottajayhteisön tai juomapakkausten palau-
tusjärjestelmän ylläpitäjän toiminta muuttuu 
olennaisesti taikka jos tuottajayhteisön tai 
juomapakkausten palautusjärjestelmän jäse-
net muuttuvat, on tästä ilmoitettava viivytyk-
settä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle ja tarvittaessa tehtävä uusi 
hakemus. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen on merkittävä muuttu-
neet tiedot tuottajarekisteriin ja tarvittaessa 
muutettava tuottajarekisteriin hyväksymistä 
koskevaa päätöstä. 

Päätöstä voidaan muuttaa myös Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen aloitteesta, jos olosuhteet ovat olen-
naisesti muuttuneet tai päätöksen perusteiden 
myöhemmin todetaan olleen olennaisesti eri-
laiset kuin päätöstä annettaessa on edellytet-
ty. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoite-
tun ilmoittamisen ajankohdasta. 
 
 

107 § 

Tuottajarekisteriin hyväksymisen peruutta-
minen ja raukeaminen 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus voi peruuttaa tuottajarekisteriin 
hyväksymisen, jos tuottaja, tuottajayhteisö tai 
juomapakkausten palautusjärjestelmän yllä-
pitäjä ei ole järjestänyt tuottajavastuuseen pe-
rustuvaa vastaanottoa, uudelleenkäyttöä, 
hyödyntämistä ja muuta jätehuoltoa tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten edellyttämällä tavalla tai jos jo-
kin muu 102 §:ssä säädetty hyväksymisen 
edellytys ei enää täyty. 

Jos tuottaja lopettaa tuottajavastuun piiriin 
kuuluvan toimintansa taikka tuottajayhteisö 
tai juomapakkausten palautusjärjestelmä pu-
retaan tai sen toiminta lopetetaan, raukeaa 
hyväksyntä ilman erillistä päätöstä ja tuotta-
ja, tuottajayhteisö tai juomapakkausten pa-
lautusjärjestelmän ylläpitäjä poistetaan tuot-
tajarekisteristä. 
 
 

12 luku 

Jätteen kansainväliset siirrot 

108 § 

Jätteen kansainvälinen siirto ja sen hyväk-
syminen 

Jätteen kansainvälisestä siirrossa ja sen hy-
väksymisessä noudatetaan, mitä jätteensiirto-
asetuksessa sekä tässä laissa ja sen nojalla 
säädetään. 
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109 § 

Jätteen siirto käsiteltäväksi toiseen maahan 

Sen lisäksi, mitä 108 §:ssä säädetään, 
Suomesta toiseen maahan saa siirtää jätteen 
loppukäsiteltäväksi ja 32 §:n mukaisesti kun-
nan vastuulle kuuluvan sekalaisen yhdyskun-
tajätteen hyödynnettäväksi vain, jos: 

1) Suomessa ei ole teknisiä tai taloudellisia 
edellytyksiä taikka tarvittavia laitoksia jät-
teen käsittelemiseksi hyväksyttävällä tavalla; 

2) jäte käsitellään ympäristönsuojelun kan-
nalta olennaisesti paremmin kuin Suomessa; 

3) jäte käsitellään tavalla, joka olisi ympä-
ristönsuojelun kannalta hyväksyttävä Suo-
messa ja joka on kokonaiskustannuksiltaan 
olennaisesti edullisempi kuin käsittely Suo-
messa; 

4) siirto tehdään uuden käsittelymenetel-
män kokeilemiseksi tai muuta koetoimintaa 
varten; tai 

5) muun kuin vaarallisen jätteen siirto pe-
rustuu jätehuollon alueelliseen yhteistyöhön 
Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan 
kuntien kesken. 
 

110 § 

Jätteen siirto käsiteltäväksi Suomeen 

Sen lisäksi, mitä 108 §:ssä säädetään, 
Suomeen saa siirtää jätteen käsiteltäväksi 
vain, jos Suomessa syntyvän jätteen loppukä-
sittely tai 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle 
kuuluvan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyö-
dyntäminen ei tämän vuoksi esty tai viivästy. 

Jos kysymys on jätteen siirrosta loppukäsi-
teltäväksi Suomeen, siirron hyväksymisen 
edellytyksenä on lisäksi, että: 

1) vaarallinen jäte poltetaan siihen erikois-
tuneessa laitoksessa; 

2) jäte käsitellään biologisesti tai fysikaa-
lis-kemiallisesti; tai 

3) jätteen sijoittaminen maahan, maan pääl-
le tai erityisesti suunnitellulle kaatopaikalle 
taikka muun kuin vaarallisen jätteen poltta-
minen perustuu jätehuollon alueelliseen yh-
teistyöhön Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja 
Norjan kuntien kesken. 
 

111 § 

Jätteen kansainvälisen siirron kieltäminen 
laittoman siirron tai maksun laiminlyönnin 

johdosta 

Suomen ympäristökeskus voi kieltää jät-
teen kansainvälisen siirron, jos: 

1) jätteensiirtoasetuksen 2 artiklan 14 koh-
dassa tarkoitetun vastaanottajan tai 
15 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekijän 
on tuomiolla tai päätöksellä todettu syyllisty-
neen mainitun artiklan 35 kohdassa tarkoitet-
tuun laittomaan siirtoon; tai 

2) ilmoituksen tekijä on jättänyt maksamat-
ta aikaisempaan jätteen siirtoon liittyneen 
Suomen ympäristökeskuksen määräämän il-
moituksen käsittelymaksun. 
 

112 § 

Jätteensiirtoasetuksen vientikiellon sovelta-
minen eräissä tilanteissa  

Suomen ympäristökeskus voi päättää, että: 
1) jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 1 koh-

dassa tarkoitettu vientikielto ei poikkeusta-
pauksessa koske tiettyä asetuksen liitteessä V 
vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jätettä, jos 
ilmoituksen tekijä luotettavasti osoittaa, ettei 
jätteellä ole yhtään 6 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettua vaaraominaisuutta;  

2) jäte voidaan poikkeustapauksessa luoki-
tella vaaralliseksi jätteeksi ja sen vuoksi so-
veltaa jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 
1 kohdan mukaista vientikieltoa, vaikka jätet-
tä ei mainita asetuksen liitteessä V tai se 
mainitaan sanotun liitteen osan 1 luettelossa 
B, jos kyseisellä jätteellä on jokin 6 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu vaara-
ominaisuus. 

Suomen ympäristökeskuksen on ennen 
1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemis-
tä ilmoitettava asiasta vastaanottomaan toi-
mivaltaiselle viranomaiselle. Päätöksen jäl-
jennös on lähetettävä tiedoksi muille asian-
omaisille lupa- ja valvontaviranomaisille. 
Suomen ympäristökeskuksen on myös kun-
kin kalenterivuoden loppuun mennessä il-
moitettava päätöksestä ympäristöministeriöl-
le ja Euroopan komissiolle. 
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113 § 

Jätteensiirtoasetuksen 18 artiklan mukaisen 
jätteen kansainvälinen siirto 

Suomen ympäristökeskuksella on oikeus 
pyynnöstä saada jätteen kansainvälisestä siir-
rosta vastaavalta tai jätteen kuljettajalta jät-
teensiirtoasetuksen liitteessä VII tarkoitetut 
tiedot asetuksen 18 artiklassa tarkoitetuista 
jätteistä, jos se on tarpeen asetuksen noudat-
tamisen valvontaa sekä asetuksen täytän-
töönpanoa varten. 
 

114 § 

Jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväk-
syntä 

Suomen ympäristökeskus voi hakemukses-
ta myöntää Suomessa sijaitsevan jätteen 
hyödyntämislaitoksen toiminnanharjoittajalle 
jätteensiirtoasetuksen 14 artiklassa tarkoite-
tun ennakkohyväksynnän jätteen vastaanot-
tamiseen toisesta Euroopan talousalueeseen 
tai Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestöön (OECD) kuuluvasta valtiosta. En-
nakkohyväksyntää ei voida myöntää jätteen-
siirtoasetuksen 2 artiklan 7 kohdassa tarkoi-
tetun väliaikaisen hyödyntämistoiminnan ei-
kä koetoiminnan harjoittajalle. 

Ennakkohyväksyntä voidaan myöntää, jos: 
1) toiminnanharjoittajalla on hyödyntämis-

toiminnalle ympäristönsuojelulain mukainen 
ympäristölupa; 

2) toiminnanharjoittajalla on riittävä asian-
tuntemus jätteen kansainvälisistä siirroista; 

3) toiminnanharjoittajalla on organisaatioi-
den vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijär-
jestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen 
(EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 
2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukainen tai 
muu vastaava ympäristöasioiden hallintajär-
jestelmä; ja 

4) toiminnanharjoittaja on aiemmin toteut-
tamissaan jätteen kansainvälisissä siirroissa 
huolehtinut tämän lain, jätteensiirtoasetuksen 
ja ympäristönsuojelulain mukaisista velvolli-
suuksistaan. 

Suomen ympäristökeskuksen on tehtävä 
päätös ennakkohyväksyntää koskevasta ha-
kemuksesta. Päätöksessä on yksilöitävä jäte-
lajit ja hyödyntämismenetelmä sekä laitos, 
jota hyväksyntä koskee. Ennakkohyväksyntä 
on määräaikainen ja se myönnetään enintään 
kymmeneksi vuodeksi. 

Ennakkohyväksyntää koskevassa hake-
muksessa on oltava hakemuksen käsittelemi-
seksi tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajas-
ta, laitoksesta ja sen toiminnasta sekä suunni-
telluista jätteiden kansainvälisistä siirroista. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä ennakkohyväksyntää 
koskevan hakemuksen ja päätöksen sisällös-
tä. 
 

115 § 

Jätteen kansainvälisen siirron hyväksymistä 
tai ennakkohyväksyntää koskevan päätöksen 

muuttaminen ja peruuttaminen 

Suomen ympäristökeskus voi omasta aloit-
teestaan muuttaa jätteen kansainvälisen siir-
ron hyväksymistä tai ennakkohyväksyntää 
koskevaa päätöstään, jos olosuhteet ovat 
olennaisesti muuttuneet tai päätöksen perus-
teiden myöhemmin todetaan olleen olennai-
sesti erilaiset kuin päätöstä annettaessa on 
edellytetty. 

Jätteen kansainvälisen siirron hyväksymis-
tä koskeva päätös voidaan peruuttaa, jos jo-
kin jätteensiirtoasetuksessa tai tässä laissa 
säädetty siirron edellytys ei enää täyty. En-
nakkohyväksyntää koskeva päätös voidaan 
peruuttaa, jos jokin hyväksynnän 114 §:ssä 
säädetyistä edellytyksistä ei enää täyty. 
 
 

116 § 

Jätteen kansainvälisen siirron vakuus 

Jätteensiirtoasetuksen 6 artiklan mukaisek-
si vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus 
tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on ol-
tava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimai-
nen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
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117 § 

Tullin tehtävät  

Tullin on tarvittaessa pysäytettävä jätteen 
kansainvälinen siirto, joka ei täytä jätteensiir-
toasetuksen tai tämän lain vaatimuksia ja il-
moitettava asiasta Suomen ympäristökeskuk-
selle jatkotoimista päättämistä varten. 

Tullihallitus voi määrätä Suomen tullitoi-
mipaikat, joiden kautta jäte on siirrettävä Eu-
roopan talousalueelle tai Euroopan talousalu-
eelta. 
 
 

13 luku 

Valvonta ja hallintopakko 

118 § 

Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus 

Seuraavissa toiminnoissa on pidettävä kir-
jaa jätteistä: 

1) toiminta, jossa syntyy vähintään 100 
tonnia jätettä vuodessa; 

2) toiminta, jossa syntyy vaarallista jätettä; 
3) ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momen-

tin 4 kohdassa tarkoitettu jätteen käsittely, ei 
kuitenkaan mainitun lain 30 a §:n 1 momen-
tin 1—3 kohdassa tarkoitettu käsittely;  

4) muu kuin 1—3 kohdassa tarkoitettu toi-
minta, joka on ympäristöluvanvaraista; 

5) 94 §:ssä tarkoitettu jätteen kuljettaminen 
ja välittäjänä toimiminen sekä 100 §:ssä tar-
koitettu jätteen keräys. 

Edellä 1 momentissa säädetty kirjanpito-
velvollisuus ei koske kotitaloutta.  

Aikaisemmalle jätteen haltijalle ja 48 §:ssä 
tarkoitetulle tuottajalle on pyynnöstä annet-
tava näiden luovuttamien jätteiden jätehuol-
toa koskevat kirjanpitotiedot. 
 

119 § 

Kirjanpitoon sisällytettävät tiedot ja niiden 
säilyttäminen 

Edellä 118 §:ssä tarkoitettuun kirjanpitoon 
on toiminnan luonteen mukaan sisällytettävä 
tiedot syntyneen, kerätyn, kuljetetun, välite-

tyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, 
määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta se-
kä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Kir-
janpitoon on sisällytettävä myös tiedot 
118 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyssä 
toiminnassa syntyneen jätteen määrästä suh-
teessa liikevaihdolla, työntekijöiden määrällä 
tai muulla vastaavalla tavalla ilmaistuun toi-
minnan laajuuteen (ominaisjätemäärä). Val-
tioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä toiminnoittain tai jätela-
jeittain kirjanpitoon sisällytettävistä tiedoista 
ja ominaisjätemäärän laskemisesta. 

Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti 
tai sähköisesti kuusi vuotta. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää tätä lyhyemmästä 
määräajasta, jos kuuden vuoden säilytysaika 
on toiminnan valvonnan kannalta ilmeisen 
tarpeeton. 
 

120 § 

Toiminnanharjoittajan seuranta- ja tarkkai-
luvelvollisuus 

Edellä 118 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
toiminnan harjoittajan on seurattava ja tark-
kailtava järjestämäänsä jätehuoltoa säännölli-
sesti ja suunnitelmallisesti sen varmistami-
seksi, että toiminta täyttää sille tässä laissa ja 
sen nojalla säädetyt ja määrätyt vaatimukset 
ja että valvontaviranomaiselle voidaan antaa 
toiminnan valvomiseksi tarpeelliset tiedot. 
Toiminnanharjoittajan on myös huolehditta-
va siitä, että jätehuollosta vastaavat henkilöt 
perehdytetään toiminnan seurantaan ja tark-
kailuun ja että heille annetaan siitä riittävät 
tiedot. Toiminnanharjoittajan on viivytykset-
tä ryhdyttävä toimiin seurannan ja tarkkailun 
perusteella havaittujen toiminnan puutteiden 
poistamiseksi. 

Ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittely-
toiminnan harjoittajan on esitettävä lupavi-
ranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn 
seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. 
Suunnitelmaan on sisällytettävä tarpeelliset 
tiedot jätehuollon seurannan ja tarkkailun jär-
jestämiseksi. Jos käsiteltävän jätteen laatu tai 
määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, 
toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvit-
taessa tarkistettava suunnitelmaa ja ilmoitet-
tava tästä valvontaviranomaiselle. 
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä jätehuollon seurannan 
ja tarkkailun järjestämisestä samoin kuin 
2 momentissa tarkoitetun jätteen käsittelyn 
seuranta- ja tarkkailusuunnitelman sisällöstä. 
 

121 § 

Siirtoasiakirja 

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja 
vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivoliet-
teestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liet-
teestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaan-
tuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja 
luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanot-
tajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan 
ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jät-
teen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, 
toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kul-
jettajasta. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä siirto-
asiakirjaan merkittävistä tiedoista. 

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että 
siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron ai-
kana ja että se annetaan siirron päätyttyä jät-
teen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vah-
vistettava jätteen vastaanotto ja vastaanotetun 
jätteen määrä asiakirjaan tehdyllä allekirjoi-
tuksellaan. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti 
tallennettuna, jos se varustetaan sähköisin al-
lekirjoituksin ja on luettavissa kuljetuksen 
aikana. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on 
säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja 
tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekir-
joituksesta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu jäte noudetaan 
kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen 
haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä 
huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaan-
ottajalle ja sen säilyttämisestä. Jätteen kan-
sainvälisessä siirrossa käytettävästä siirto-
asiakirjasta säädetään jätteensiirtoasetukses-
sa. 
 

122 § 

Tiedonsaantioikeus 

Valvontaviranomaisella, ympäristöministe-
riöllä ja Suomen ympäristökeskuksella tai 
tämän määräämällä virkamiehellä tai viran-

haltijalla on oikeus pyynnöstä saada tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamisen valvontaa sekä 
lain täytäntöönpanoa varten: 

1) tarpeelliset tiedot jätteen haltijalta tai 
muulta jätehuollon toimijalta taikka roskaan-
tuneen alueen siivoamisvelvolliselta; 

2) tarpeelliset tiedot tuotteen valmistukses-
ta ja siinä käytettävistä aineista sekä valmis-
tettavista, maahan tuotavista tai muutoin 
markkinoille saatettavista tuotteista samoin 
kuin niistä syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta 
tuotteen valmistajalta, maahantuojalta tai 
muulta markkinoille saattajalta; 

3) tarpeelliset tiedot ja asiakirjat toiselta 
tässä pykälässä tarkoitetulta viranomaiselta, 
virkamieheltä tai viranhaltijalta viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksella tai sen määräämällä virka-
miehellä on lisäksi oikeus pyynnöstä saada 
tuottajayhteisöltä, tuottajalta, jakelijalta ja 
muulta 48 §:ssä tarkoitetun käytöstä poiste-
tun tuotteen jätehuoltoa harjoittavalta tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamisen valvontaa sekä 
tämän lain täytäntöönpanoa varten tarpeelli-
set tiedot markkinoille saatettujen ja käytöstä 
poistettujen tuotteiden määrästä, keräyksestä 
tai viennistä taikka uudelleenkäytöstä, val-
mistelusta uudelleenkäyttöön, kierrätyksestä, 
hyödyntämisestä tai muusta jätehuollosta se-
kä muista näihin rinnastettavista seikoista. 

Kunnan jätehuoltoviranomaisella tai sen 
määräämällä viranhaltijalla on oikeus pyyn-
nöstä saada jätteen haltijalta tai muulta jäte-
huollon toimijalta kunnalle 5 luvussa sääde-
tyn jätehuollon järjestämistä koskevan tehtä-
vän hoitamista varten tarpeelliset tiedot. 
 

123 § 

Tarkastusoikeus 

Valvontaviranomaisella tai sen määräämäl-
lä virkamiehellä tai viranhaltijalla on muualla 
kuin pysyväisluonteiseen asumiseen käytet-
tävissä tiloissa tämän lain ja sen nojalla an-
nettujen säännösten ja määräysten noudatta-
misen valvontaa sekä täytäntöönpanoa varten 
oikeus: 
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1) kulkea toisen alueella ja päästä paik-
kaan, jossa harjoitetaan tämän lain sovelta-
misalaan kuuluvaa toimintaa; 

2) tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia; 
3) suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä; 
4) tarkkailla toiminnan ympäristö- ja terve-

ysvaikutuksia. 
Kunnan jätehuoltoviranomaisella tai sen 

määräämällä viranhaltijalla on oikeus tehdä 
kunnalle 5 luvussa säädetyn jätehuollon jär-
jestämistä koskevan tehtävän hoitamista var-
ten tarpeellisia tarkastuksia muualla kuin py-
syväisluonteiseen asumiseen käytettävissä ti-
loissa sekä saada tarkastusta varten tarpeelli-
set tiedot. 

Tarkastettavan paikan haltijan taikka tar-
kastettavan tuotteen valmistajan, markkinoil-
le saattajan tai haltijan on vaadittaessa esitet-
tävä tarkastusta toimittavalle viranomaiselle 
taikka virkamiehelle tai viranhaltijalle kirjal-
lisina tai sähköisessä muodossa tarkastusta 
varten asiakirjat, joilla voi olla merkitystä 
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten noudattamisen valvonnassa. Tarkastusta 
toimittavalla virkamiehellä tai viranhaltijalla 
on oikeus saada jäljennöksiä tarkastettavista 
asiakirjoista ja tulosteita tietojärjestelmissä 
olevista tallenteista. 

Valvontaviranomainen voi päättää, että tar-
kastettavan paikan tai tarkastettavan tuotteen 
haltijan on maksettava mittauksista tai tutki-
muksista aiheutuneet kohtuulliset kustannuk-
set, jos tämä on perusteltua lain toimeenpa-
non valvontaa varten. Maksun suuruutta 
määrättäessä noudatetaan, mitä valtion mak-
superustelaissa säädetään. Mittauksen tai tut-
kimuksen tulokset on annettava tiedoksi tar-
kastettavan paikan tai tarkastettavan tuotteen 
haltijalle. 
 

124 § 

Tarkastukset 

Valvontaviranomaisen on määräajoin 
asianmukaisesti tarkastettava laitokset ja 
toiminnot, joissa syntyy vaarallista jätettä. 
Samoin on tarkastettava jätteen kuljettajan ja 
jätteen välittäjän toiminta. Ympäristöluvan-
varaisten toimintojen tarkastuksista sääde-
tään ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tarkastusten ja muun 
valvontatoiminnan järjestämisestä. 
 

125 § 

Yksittäisen määräyksen antaminen 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa 
muuta kuin ympäristöluvanvaraista toimintaa 
koskevan yksittäisen määräyksen, joka on 
tarpeen roskaantumisen ehkäisemiseksi tai 
jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi. 
Määräyksen on oltava kohtuullinen ottaen 
huomioon toiminnan luonne ja roskaantumi-
sen tai muiden haittojen merkittävyys. 
 

126 § 

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

Valvontaviranomainen voi: 
1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka 

sen nojalla annettua asetusta tai määräystä 
taikka jätteensiirtoasetusta, jatkamasta tai 
toistamasta säännösten vastaista menettelyä 
tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla 
tavoin velvollisuutensa; 

2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen 
tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut 
haitta; 

3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista vä-
liaikaisista toimista, kuten jätteen tai tuotteen 
asianmukaisesta varastoinnista tai säilyttämi-
sestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, 
jätteen palauttamisesta alkuperäiseen paik-
kaan tai muista vastaavista toimista, jotka 
ovat tarpeen 1 kohdassa tarkoitetussa tilan-
teessa. 

Väliaikaisista toimista aiheutuneista kus-
tannuksista vastaa se, joka on toiminut sään-
nösten tai määräysten vastaisesti. 

Määräyksen voi toimialallaan antaa kiireel-
lisessä tapauksessa kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen määräämä viranhaltija. Asia 
on kuitenkin viivytyksettä saatettava kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväk-
si. 
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127 § 

Tuotetta tai tuotemerkintöjä koskevan rikko-
muksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

Jos tuote tai sen merkinnät eivät täytä tässä 
laissa tai sen nojalla annetussa valtioneuvos-
ton asetuksessa säädettyjä yksilöityjä vaati-
muksia, ympäristöministeriö tai, jos kysymys 
on 48 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tar-
koitetuista tuotteista, Turvatekniikan keskus 
voi: 

1) velvoittaa tuotteen valmistajan, maahan-
tuojan tai muun markkinoille saattajan teke-
mään tuotteeseen tai sen merkintöihin sellai-
set muutokset, että ne täyttävät tässä laissa tai 
sen nojalla säädetyt vaatimukset, ja osoitta-
maan muutokset tehdyiksi; 

2) kieltää säännösten vastaisen tuotteen 
valmistajaa, maahantuojaa, muuta markki-
noille saattajaa tai jakelijaa tilapäisesti tai py-
syvästi valmistamasta, maahantuomasta, vä-
littämästä, myymästä tai luovuttamasta tuo-
tetta taikka kieltää tuotteen käytön tai vel-
voittaa rikkojan ryhtymään tarvittaviin toi-
miin, jotka koskevat jo markkinoille saatettu-
ja tuotteita; 

3) velvoittaa rikkoja toimittamaan tuote 
asianmukaisesti käsiteltäväksi jätteenä. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun 
määräyksen antaa tullilaitos, jos kysymyk-
sessä on 68 §:ssä tarkoitettuun juomapakka-
usten palautusjärjestelmään kuuluvista juo-
mapakkauksista. Määräys kohdistetaan täl-
löin juomapakkausten palautusjärjestelmän 
ylläpitäjään. 
 

128 § 

Tuottajan järjestämää jätehuoltoa koskevan 
rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

Jos 6 luvussa tarkoitettu tuottaja tai tuotta-
jayhteisö taikka 68 §:ssä tarkoitettu juoma-
pakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä ei 
ole järjestänyt tuottajavastuuseen perustuvaa 
uudelleenkäyttöä, kierrätystä, muuta hyödyn-
tämistä tai muuta jätehuoltoa tämän lain tai 
sen nojalla annettujen säännösten tai määrä-
ysten mukaisesti, Pirkanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus voi sen lisäksi, 
mitä 126 §:ssä säädetään: 

1) velvoittaa tuottajan, tuottajayhteisön tai 
juomapakkausten palautusjärjestelmän yllä-
pitäjän saattamaan toimintansa tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten tai määrä-
ysten mukaiseksi sekä osoittamaan muutok-
set tehdyiksi; 

2) kieltää tuottajaa saattamasta 48 §:ssä 
tarkoitettua tuotetta markkinoille, kunnes 
tuottaja on hyväksytty tai merkitty 142 §:n 
mukaiseen tuottajarekisteriin. 
 
 

129 § 

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämis-
uhka 

Valvontaviranomaisen tai ympäristöminis-
teriön on tehostettava, jollei se ole ilmeisen 
tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa 
kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, 
että tekemättä jätetty toimenpide teetetään 
laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta kes-
keytetään tai kielletään. Tämän pykälän no-
jalla saatua tietoa ei saa käyttää todisteena ri-
kosta tai laiminlyöntimaksua koskevassa asi-
assa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen maksettavaksi määräämä uhkasakko peri-
tään ulosottokaaressa (705/2007) säädetyssä 
järjestyksessä. Jollei tästä laista muuta johdu, 
uhkasakkoa, teettämisuhkaa ja keskeyttä-
misuhkaa koskevaan asiaan sovelletaan muu-
toin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) sää-
detään. 
 
 

130 § 

Teettämisuhan kohteena olevan irtaimen 
omaisuuden myynti 

Jos irtaimeen omaisuuteen kohdistuva teet-
tämisuhka on määrätty pantavaksi täytäntöön 
ja omaisuudella on rahallista arvoa, valvon-
taviranomaisella on oikeus toimittaa tällainen 
omaisuus hyödynnettäväksi tai myydä se 
teettämisestä aiheutuvien kustannusten kat-
tamiseksi taikka siirtää omaisuuden myynti 
ulosottoviranomaisille. Mahdollinen ylijäämä 
on palautettava alkuperäiselle omistajalle. 
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131 § 

Laiminlyöntimaksu 

Edellä 6 luvussa tarkoitettu tuottaja tai 
tuottajayhteisö on velvollinen maksamaan 
laiminlyöntimaksua, jos tämä laiminlyö 
101 §:ssä säädetyn velvollisuuden tehdä ha-
kemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi. 

Laiminlyöntimaksua on velvollinen mak-
samaan myös: 

1) tuottaja, joka laiminlyö 54 §:ssä sääde-
tyn velvollisuuden pitää kirjaa ja toimittaa 
tiivistelmä kirjanpitoa koskevista tiedoista; 

2) jätteen kuljettaja tai välittäjä, joka lai-
minlyö 94 §:ssä säädetyn velvollisuuden teh-
dä hakemus toiminnan hyväksymiseksi jäte-
huoltorekisteriin; 

3) jätteen kerääjä, joka laiminlyö 100 §:ssä 
säädetyn velvollisuuden tehdä ilmoitus jäte-
huoltorekisteriin; 

4) jätteen kuljettaja, joka laiminlyö 
98 §:ssä säädetyn velvollisuuden pitää mu-
kanaan otetta jätehuoltorekisteristä; 

5) se, joka laiminlyö 121 §:ssä säädetyn 
siirtoasiakirjan laatimisvelvollisuuden, vel-
vollisuuden pitää siirtoasiakirja mukana jät-
teen siirron aikana tai velvollisuuden vahvis-
taa jätteen vastaanotto siirtoasiakirjaan teh-
dyllä allekirjoituksellaan; 

6) jätteensiirtoasetuksen 2 artiklan 15 koh-
dan mukainen ilmoituksen tekijä, joka lai-
minlyö mainitun asetuksen 4 artiklassa sää-
detyn ilmoituksen tekemisen; 

7) se, joka laiminlyö jätteensiirtoasetuksen 
16 artiklassa säädetyn siirtoasiakirjan laati-
misvelvollisuuden, velvollisuuden pitää mu-
kana siirtoasiakirja jätteen siirron aikana 
taikka laiminlyö ennakkotiedon, vastaanotto-
vahvistuksen tai käsittelyä koskevan todis-
tuksen antamisen; 

8) se, joka laiminlyö jätteensiirtoasetuksen 
18 artiklassa tarkoitetun asiakirjan laatimis- 
tai allekirjoitusvelvollisuuden taikka velvol-
lisuuden pitää mukana asiakirja siirron aika-
na; 

9) jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen te-
kijä, joka laiminlyö jätteensiirtoasetuksen 
6 artiklan mukaisen vakuuden asettamisen 
ennen jätteen siirtoa. 
 
 

132 § 

Laiminlyöntimaksun suuruus 

Laiminlyöntimaksu 131 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta hakemuksen tekemättä jättämi-
sestä on yksi prosentti maksuvelvollisen 
edellisen vuoden tilikauden liikevaihdosta, 
kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 
500 000 euroa. Maksu 131 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta laiminlyönnistä on vähintään 
500 ja enintään 10 000 euroa ottaen huomi-
oon laiminlyönnin laatu ja laajuus sekä sillä 
saavutettu taloudellinen etu. 

Laiminlyöntimaksua voidaan kohtuullistaa 
tai se voidaan jättää määräämättä, jos mak-
suvelvollinen osoittaa, että laiminlyönti on 
johtunut maksuvelvollisen erehdyksestä tai 
poikkeuksellisista oloista eikä maksuvelvol-
linen ole saavuttanut laiminlyönnin johdosta 
merkittävää taloudellista etua. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksella on salassapitosäännösten es-
tämättä oikeus pyynnöstä saada laiminlyön-
timaksun suuruuden määrittämistä varten Ve-
rohallinnolta yksilöimiensä yhteisöjen, yh-
tymien sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajien 
verotusta varten antamat tiedot liikevaihdosta 
tai sitä vastaavasta tuotosta. 
 
 

133 § 

Laiminlyöntimaksun määrääminen 

Laiminlyöntimaksun määrää valvontavi-
ranomainen. Ennen maksun määräämistä 
131 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 1—3 
kohdissa tarkoitetusta laiminlyönnistä val-
vontaviranomaisen on kehotettava kirjallises-
ti laiminlyöjää maksun määräämisen uhalla 
korjaaman laiminlyöntinsä määräaikaan 
mennessä. Laiminlyönnin korjaamiselle on 
kehotuksessa varattava vähintään 30 päivän 
määräaika. Maksu voidaan määrätä 60 päi-
vän kuluessa kehotuksessa asetetun määrä-
ajan päättymisestä, jos laiminlyöjä ei ole kor-
jannut laiminlyöntiään. Ennen maksun mää-
räämistä 131 §:n 2 momentin 4—9 kohdissa 
tarkoitetusta laiminlyönnistä valvontaviran-
omaisen on ensin huomautettava laiminlyö-
jää kirjallisesti ja kehotettava tätä samalla 
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maksun uhalla olemaan toistamatta laimin-
lyöntiä. Maksu voidaan määrätä, jos toimin-
nanharjoittaja toistaa laiminlyönnin seuraa-
van kahden vuoden aikana huomautuksen an-
tamisesta tai edellisen maksun määräämises-
tä. Maksu voidaan määrätä 60 päivän aikana 
laiminlyönnin toteamisesta. 

Laiminlyöntimaksua ei voida määrätä sille, 
joka on tuomittu rangaistukseen samaa asiaa 
koskevasta rikkomuksesta tai jos asia on vi-
reillä esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai 
tuomioistuimessa. 

Laiminlyöntimaksu 131 §:n 1 momentissa 
tarkoitetusta hakemuksen tekemättä jättämi-
sestä voidaan määrätä uudelleen laiminlyön-
nin jatkuessa, kun edellisen maksun määrää-
misestä on kulunut vähintään kalenterivuosi. 
Uuden maksun määräämisessä noudatetaan, 
mitä 1 momentissa säädetään. 

Laiminlyöntimaksu määrätään maksetta-
vaksi valtiolle. Maksettavaksi erääntyneelle 
laiminlyöntimaksulle, jota ei ole suoritettu 
eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa korko-
lain 4 §:n mukaisesti. 
 
 

134 § 

Vireillepano-oikeus 

Jollei 75, 125 tai 126 §:ssä tarkoitettu asia 
ole tullut vireille valvontaviranomaisen 
omasta aloitteesta, asian voi panna kirjalli-
sesti vireille: 

1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea; 

2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön 
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
alueella kysymyksessä olevat ympäristö- tai 
terveysvaikutukset ilmenevät; 

3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, 
jonka alueella toiminnan ympäristö- tai ter-
veysvaikutukset ilmenevät; 

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalu-
een kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
 

135 § 

Virka-apu  

Poliisin velvollisuudesta antaa virka-apua 
säädetään poliisilain (493/1995) 40 §:ssä ja 
rajavartiolaitoksen velvollisuudesta rajavar-
tiolain (578/2005) 77 §:ssä. Myös tullilaitos 
on velvollinen antamaan virka-apua tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamisen valvonnassa. 
 

136 § 

Toiminta rikosasiassa 

Valvontaviranomaisen tulee tehdä ilmoitus 
poliisille tai, jos kysymys on tullirikoksesta, 
ensisijaisesti tulliviranomaiselle esitutkintaa 
varten, jos on aihetta epäillä 147 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua tekoa tai laiminlyöntiä. 
Ilmoitus saadaan kuitenkin jättää tekemättä, 
jos tekoa on pidettävä olosuhteet huomioon 
ottaen vähäisenä eikä yleisen edun ole katsot-
tava vaativan syytteen nostamista. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
rikosasiassa asianomistaja, jos yleistä etua on 
loukattu. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on asianomistaja tuottaja-
vastuuta koskevissa rikosasioissa, jos yleistä 
etua on loukattu. 
 
 

14 luku 

Muutoksenhaku ja täytäntöönpano 

137 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla annettuun viranomaisen 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä. Asian käsittelystä pe-
rittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
tyksessä kuin pääasiasta. 

Valitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen muusta kuin 96, 97 ja 99 §:n no-
jalla tekemästä päätöksestä sekä mainituissa 
pykälissä säädettyjen velvoitteiden rikkomis-
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ta tai laiminlyöntiä koskevasta 126 ja 
133 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä tehdään 
sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä 
pääosaa kysymyksessä olevasta toiminnasta 
harjoitetaan. Valitus, joka koskee Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen 103, 106, 107, 126, 128 tai 133 §:n 
nojalla tekemää päätöstä, tehdään sille hallin-
to-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä sijaitsee 
sen henkilön kotikunta tai sen yhteisön koti-
paikka, jota päätös pääosin koskee. Muutok-
senhausta aluehallintoviraston 7 §:n nojalla 
tekemään päätökseen säädetään ympäristön-
suojelulain 96 §:ssä. 

Kunnan jätehuoltomääräysten hyväksymis-
tä ja jätetaksaa koskevaan päätökseen sekä 
37 §:n ja 43 §:n 1 momentin nojalla tehtyyn 
kunnan päätökseen haetaan valittamalla muu-
tosta siten kuin kuntalaissa säädetään. Kun-
nan viranhaltijan 126 §:n 3 momentin nojalla 
antamaan määräykseen ei saa hakea erikseen 
muutosta. 

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 
83 §:ssä tarkoitettua jätemaksun suorittamista 
tai siitä tehtyä verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä 
tarkoitettua perustevalitusta, saa hakea muu-
tosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 
 

138 § 

Valitusoikeus 

Valitusoikeus on: 
1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa 

koskea; 
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, 

jonka tarkoituksena on ympäristön-, tervey-
den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympä-
ristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka 
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympä-
ristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät.  

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla 
kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäris-
tö- tai terveysvaikutukset ilmenevät; 

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisella. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

sella on lisäksi oikeus valittaa yleisen edun 
valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla 
hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää 
päätöstä tai kumonnut päätöksen. 
 

139 § 

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta 
huolimatta 

Jätteensiirtoasetuksen sekä tämän lain 75, 
96, 97 ja 99 §:n sekä 125—128 §:n nojalla 
tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että 
päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin mää-
rää. Sellaisesta yksinomaan täytäntöönpanoa 
koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä, 
jolla muutoksenhaun alaisen päätöksen täy-
täntöönpano on kielletty tai keskeytetty, saa 
valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain 
pääasian yhteydessä. 
 

140 § 

Laiminlyöntimaksun täytäntöönpano ja pa-
lauttaminen 

Laiminlyöntimaksu pannaan täytäntöön 
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa nou-
dattaen, mitä verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta annetussa laissa säädetään. Lai-
minlyöntimaksun panee täytäntöön Oikeus-
rekisterikeskus. 

Oikeusrekisterikeskus palauttaa hakemuk-
sesta jo maksetun laiminlyöntimaksun, jos 
maksun määräämistä koskeva päätös kumo-
taan valituksen johdosta tai jos samaa rikettä 
koskeva asia tulee vireille tuomioistuimessa. 
 
 

15 luku  

Erinäiset säännökset 

141 § 

Jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan vastuu-
henkilö 

Jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan toi-
minnanharjoittajan on nimettävä vastuuhen-
kilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, 
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käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toi-
minnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vas-
tuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan 
palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien 
hoitamiseksi riittävä ammattitaito. 

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava 
vastuuhenkilön riittävästä koulutuksesta. 
 
 

142 § 

Jätehuollon rekisterien ja tuottajarekisterin 
ylläpito 

Suomen ympäristökeskus ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset ylläpitävät 
ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitettuun 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kuulu-
via rekistereitä seuraavasti: 

1) Suomen ympäristökeskus ylläpitää re-
kisteriä, jossa on tiedot jätteen kansainvälisiä 
siirtoja koskevista ilmoituksista ja ennakko-
hyväksyntää koskevista hakemuksista sekä 
niistä tehdyistä päätöksistä; 

2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset ylläpitävät jätehuoltorekisteriä, jossa 
on tiedot 94 §:ssä säädetyistä hakemuksista 
ja niistä tehdyistä päätöksistä sekä 100 §:ssä 
säädetyistä ilmoituksista; 

3) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus ylläpitää tuottajarekisteriä, jos-
sa on tiedot 101 §:ssä säädetyistä hakemuk-
sista ja niistä tehdyistä päätöksistä sekä 
105 §:ssä säädetyistä ilmoituksista. 

Suomen ympäristökeskus, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen huolehtivat 
osaltaan siitä, että 1 momentissa tarkoitettui-
hin rekistereihin merkitään niille rekisteriin 
hyväksymistä tai merkitsemistä varten ilmoi-
tetut olennaiset tiedot. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on pidettävä julkisesti saata-
villa olevaa ajantasaista luetteloa tuottajare-
kisteriin hyväksytyistä tuottajista ja tuotta-
jayhteisöistä. Luetteloon merkitään tuottajan 
tai tuottajayhteisön nimi ja y-tunnus sekä 
tuotteet, joita tuottajan tai tuottajayhteisön 
vastuu koskee. Luettelo on oltava saatavilla 
tietoverkossa. 
 

143 § 

Rekisteri jätteen kuljetuksista 

Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää 
rekisteriä, johon merkitään 39 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut tiedot. Rekisteriin merkityt 
henkilötiedot säilytetään viisi vuotta rekiste-
riin merkitsemisen jälkeen. 

Rekisteriin tallennettujen henkilö- ja mui-
den tietojen salassapidosta ja luovuttamisesta 
säädetään viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa sekä henkilötietojen 
muusta käsittelystä henkilötietolaissa 
(523/1999). 
 

144 § 

Maksut asian käsittelystä 

Tämän lain ja jätteensiirtoasetuksen mukai-
sen asian käsittelyn maksullisuudesta valtion 
viranomaisessa ja maksun suuruudesta sääde-
tään valtion maksuperustelaissa ja sen nojalla 
annettavassa ympäristöministeriön asetukses-
sa.  

Tämän lain mukaisen asian käsittelystä 
kunnan viranomaisessa voidaan periä maksu, 
jonka perusteeseen sovelletaan valtion mak-
superustelakia. Kunnalle perittävän maksun 
perusteista määrätään tarkemmin kunnan hy-
väksymässä taksassa. 

Maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa 
kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepan-
nun asian käsittelystä. 
 
 

145 § 

Kustannusten ja maksujen periminen 

Kunnan jätemaksu, 144 §:n 2 momentissa 
säädetty maksu sekä 123 §:n 4 momentissa ja 
jätteensiirtoasetuksen 29 artiklassa tarkoitetut 
kustannukset ovat suoraan ulosottokelpoisia. 
Niiden perimisestä säädetään verojen ja mak-
sujen täytäntöönpanosta annetussa laissa. 
 



 HE 199/2010 vp  
  

 

206 

146 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden estämättä saa tämän lain mukaisia 
tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityi-
sen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, lii-
ke- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityi-
sen henkilökohtaisista oloista luovuttaa val-
vontaviranomaiselle tai ympäristöministeriöl-
le tämän lain mukaisten tehtävien suorittami-
seksi taikka syyttäjä-, poliisi- ja tulliviran-
omaiselle rikoksen selvittämiseksi. Lisäksi 
muutoin salassa pidettäviä tietoja voidaan 
luovuttaa tulliviranomaisille jäteverolain 
(495/1996) ja eräiden juomapakkausten val-
misteverosta annetun lain toimeenpanon val-
vontaa varten. 
 

147 § 

Rangaistussäännökset 

Rangaistuksesta vastoin tätä lakia tai sen 
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä 
tehdystä ympäristön turmelemisesta sääde-
tään rikoslain (39/1889) 48 luvun 1—4 §:ssä. 

Joka muulla kuin 1 momentissa tarkoitetul-
la tavalla tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta: 

1) rikkoo 13 §:n 1 momentin mukaista kiel-
toa hylätä tai käsitellä jätettä hallitsematto-
masti; 

2) rikkoo 17 §:n 1 momentin mukaista vaa-
rallisen jätteen sekoittamiskieltoa; 

3) rikkoo 18 §:n mukaista kieltoa polttaa 
jätettä Suomen vesialueella ja talousvyöhyk-
keellä;  

4) laiminlyö 28 §:n mukaisen jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden; 

5) luovuttaa jätteen muulle kuin 29 §:n 
mukaiselle vastaanottajalle; 

6) laiminlyö 31 §:n mukaisen velvollisuu-
den; 

7) laiminlyö 35 §:n 2 momentin mukaisen 
velvollisuuden toimittaa jäte kunnan mää-
räämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan; 

8) laiminlyö 40 §:n mukaisen velvollisuu-
den järjestää vastaanottopaikka; 

9) laiminlyö 41 §:n 1 momentin mukaisen 
velvollisuuden luovuttaa jäte kiinteistöittäi-
seen jätteenkuljetukseen; 

10) laiminlyö 46 §:n mukaisen jätehuollon 
järjestämisvelvollisuuden; 

11) laiminlyö 49 §:n mukaisen tuottajan 
vastaanottovelvollisuuden;  

12) laiminlyö 50 §:n mukaisen velvollisuu-
den järjestää vastaanottopaikka; 

13) laiminlyö 56 §:n mukaisen tuotteen ja-
kelijan vastaanottovelvollisuuden; 

14) rikkoo 72 §:n mukaista roskaamiskiel-
toa; 

15) laiminlyö 76 §:n mukaisen keräysvel-
vollisuuden; 

16) rikkoo tai laiminlyö 91 §:n, 96 §:n 
2 momentin, 103 §:n 2 momentin, 125 §:n, 
126 §:n 1 momentin, 127 §:n tai 128 §:n pe-
rusteella annettua kieltoa tai määräystä; 

17) rikkoo 8 §:n 3 momentin, 10 §:n, 
14 §:n, 15 §:n 2 momentin, 16 §:n 3 momen-
tin tai 49 §:n 1 momentin nojalla annettua 
asetusta; 

18) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-
men alueen kautta jätettä tämän lain tai sen 
nojalla annetun säännöksen tai yksittäistapa-
usta koskevan määräyksen taikka jätteensiir-
toasetuksen vastaisesti, lukuun ottamatta kui-
tenkin 131 §:n 2 momentin 6—9 kohdassa 
säädettyjä laiminlyöntejä, 

on tuomittava, jollei teosta ole muualla 
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, jäte-
lain rikkomisesta sakkoon. 

Rikesakosta säädetään erikseen. 
 
 

16 luku 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

148 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan jätelaki (1072/1993), 
jäljempänä vuoden 1993 jätelaki. 

Vuoden 1993 jätelain 35 § ja jäteasetuksen 
(1390/1993) jätehuoltotöitä koskeva 4 luku 
jäävät kuitenkin tämän lain voimaan tullessa 
edelleen voimaan. Myös muut vuoden 1993 
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jätelain nojalla annetut valtioneuvoston ja 
ympäristöministeriön asetukset ja päätökset 
jäävät edelleen voimaan siltä osin kuin ne ei-
vät ole ristiriidassa tämän lain kanssa.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 
 
 

149 § 

Aikaisempien säännösten soveltaminen 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 
asiat käsitellään tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 

Jätteen kansainväliseen siirtoon, jonka 
Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt tai 
siirtoon, josta sille on ilmoitettu ennen tämän 
lain voimaantuloa ja josta vastaanottomaan 
toimivaltainen viranomainen on antanut vas-
taanottovahvistuksen, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

Jos muutoksenhakutuomioistuin tämän lain 
voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa 
kumoaa päätöksen, johon on sovellettava tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä, ja palauttaa asian kokonaisuu-
dessaan uudelleen käsiteltäväksi, asia käsitel-
lään ja ratkaistaan tämän lain säännösten 
mukaisesti. 

Kunta, joka on ennen 1 päivää kesäkuuta 
2007 järjestänyt teollisuus-, palvelu- tai 
muussa elinkeinotoiminnassa syntyvän, asu-
misessa syntyvään jätteeseen rinnastettavan 
jätteen kuljetuksen vuoden 1993 jätelain 
10 §:n 1 momentin mukaisesti muuta yhtei-
söä tai yksityistä yrittäjää käyttäen, voi jatkaa 
järjestelyä asianomaisen yhteisön tai yrityk-
sen kanssa tehdyn sopimuksen voimassaolon 
ajan, kuitenkin enintään 31 päivään touko-
kuuta 2012. 

Kunnan, jossa vuoden 1993 jätelaissa tar-
koitettu järjestetty jätteenkuljetus tämän lain 
voimaan tullessa hoidetaan sopimusperustei-
sena jätteenkuljetuksena, on järjestettävä jät-
teenkuljetus tämän lain 36 tai 37 §:n mukai-
sesti viiden vuoden kuluessa tämän lain voi-
maantulosta.  
 

150 § 

Jätelakiviittaus ja eräät käsitteet aikaisem-
missa säännöksissä 

Jos ennen tämän lain voimaan tuloa anne-
tussa säädöksessä viitataan jätelakiin, sovel-
letaan vuoden 1993 jätelain sijasta tätä lakia. 

Jos vuoden 1993 jätelain nojalla annetussa 
säännöksessä käytetään käsitettä ongelmajä-
te, sen katsotaan tarkoittavan tämän lain käsi-
tettä vaarallinen jäte. Jos tällaisessa säännök-
sessä käytetään käsitettä jätteen käsittely, sen 
katsotaan tarkoittavan tämän lain käsitettä 
jätteen loppukäsittely. 

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistön hal-
tijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta, kos-
kee vastaavasti jätteenkuljetusta, joka tämän 
lain voimaan tullessa hoidetaan vuoden 1993 
jätelaissa tarkoitettuna sopimusperusteisena 
jätteenkuljetuksena.  
 

151 § 

Aikaisemmat päätökset ja määräykset 

Vuoden 1993 jätelain nojalla annettua vi-
ranomaisen päätöstä tai määräystä, joka on 
voimassa tämän lain voimaan tullessa, on 
noudatettava, jollei tässä laissa toisin säädetä. 

Vuoden 1993 jätelain 17 §:n nojalla anne-
tut kunnalliset jätehuoltomääräykset lakkaa-
vat olemasta voimassa tämän lain voimaan 
tullessa siltä osin kuin ne ovat tämän lain 
kanssa ristiriidassa. 

Jos vuoden 1993 jätelain nojalla annetussa 
päätöksessä tai määräyksessä on velvoitettu 
tekemään ilmoitus jäte- tai tuottajatiedos-
toon, noudatetaan asiassa tämän lain mukai-
sia jätehuoltorekisteriin ja tuottajarekisteriin 
hyväksymistä ja merkitsemistä koskevia 
säännöksiä. 
 

152 § 

Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat  

Edellä 32 §:n 1 momentin 2, 4 ja 5 kohdas-
sa tarkoitetun toiminnan harjoittajan, joka 
vuoden 1993 jätelain mukaan ei ole velvolli-
nen liittymään järjestettyyn jätteenkuljetuk-
seen, on luovutettava toiminnassaan syntyvä 
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jäte tämän lain 41 §:n 1 momentin mukaisesti 
1 päivästä kesäkuuta 2013, jollei 41 §:n 2 tai 
3 momentista tai 42 §:stä muuta johdu. 

Tuottajavastuuta koskevaa 6 lukua sovelle-
taan 12 kuukauden kuluttua tämän lain voi-
maantulosta kuitenkin siten, että käytöstä 
poistettavien pakkausten 49 §:n mukainen 
vastaanotto on järjestettävä vasta kahden 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Mainit-
tuihin ajankohtiin asti noudatetaan vastaavia 
vuoden 1993 jätelain säännöksiä tuottajavas-
tuusta. 

Painetun paperituotteen maahantuojan on 
tehtävä hakemus tuottajarekisteriin hyväk-
symiseksi yhden vuoden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta.  

Juomapakkausten palautusjärjestelmään 
kuuluvien pakkausten merkintöjä koskevaa 
70 §:ää sovelletaan yhden vuoden kuluttua 
tämän lain voimaantulosta. Säännöstä sovel-
letaan niihin juomapakkauksiin, jotka luovu-
tetaan kulutukseen mainitun ajankohdan jäl-
keen.  

Jos toiminta on tämän lain voimaan tullessa 
merkittynä vuoden 1993 jätelain mukaiseen 
jätetiedostoon, toiminnanharjoittajan on teh-
tävä 94 §:n mukainen hakemus toiminnan 

hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin kolmen 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta.  

Tämän lain voimaan tullessa tuottajatiedos-
toon merkittynä olevan tuottajayhteisön on 
tehtävä yhden vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta ja tuottajatiedostoon merkittynä ole-
van tuottajan kahden vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta 101 §:n mukainen hakemus 
tuottajarekisteriin hyväksymiseksi. 

Tämän lain 100 §:n mukainen ilmoitus jät-
teen ammattimaisesta keräyksestä, jota har-
joitetaan tämän lain voimaan tullessa, on teh-
tävä yhden vuoden kuluessa lain voimaantu-
losta. 

Ympäristöluvanvaraisen toiminnanharjoit-
tajan, jonka on seurattava ja tarkkailtava jär-
jestämäänsä jätehuoltoa 120 §:n 1 momentin 
mukaisesti tai laadittava mainitun pykälän 
2 momentin mukainen jätteen käsittelyn seu-
ranta- ja tarkkailusuunnitelma ja jolle on 
myönnetty ympäristölupa ennen tämän lain 
voimaantuloa, on tarkistettava järjestämänsä 
seuranta ja tarkkailu mainitun pykälän mu-
kaiseksi sekä esitettävä tarkistukset tai suun-
nitelma lupaviranomaiselle yhden vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta. 

 
————— 
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2.  

Laki 

ympäristönsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 ja 

2 momentti, 27 §:n 1 momentti, 28 §:n 2 momentti, 30 a §:n 1 ja 2 momentti, 39 §:n 1 mo-
mentti, 42 §, 43 §:n 1 ja 3 momentti, 45 ja 46 §, 50 §:n 1 momentti ja 61 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 1 ja 2 momentti, 27 §:n 1 momentti ja 30 a §:n 1 ja 2 mo-
mentti laissa 253/2010, 28 §:n 2 momentti osaksi laissa 1061/2004, 42 § osaksi laissa 
346/2008, 43 §:n 1 momentti osaksi laissa 506/2002, 43 §:n 3 momentti laissa 506/2002, 45 § 
osaksi laissa 1676/2009 ja 46 § osaksi laeissa 506/2002, 1300/2004 ja 252/2005, sekä 

lisätään lakiin uusi 43 a—c § seuraavasti: 
 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan toimintaan, josta ai-
heutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pi-
laantumista siten kuin jäljempänä säädetään. 
Lisäksi tätä lakia sovelletaan toimintaan, jos-
sa syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Yleiset velvollisuudet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-

vassa toiminnassa on lisäksi noudatettava jä-
telain ( / ) 2 luvussa säädettyjä yleisiä velvol-
lisuuksia ja periaatteita. 
 

12 § 

Eräät toiminnot  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
seuraavia toimialoja ja toimintoja koskevia 
tarkempia säännöksiä ympäristön pilaantu-
misen vaaran ehkäisemiseksi: 

1) polttoaineteholtaan enintään 20 mega-
watin sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai 
kattilalaitos sekä kaasua tai öljyä polttoai-

neena käyttävä polttoaineteholtaan alle 
50 megawatin laitos tai kattilalaitos; 

2) asfalttiasema; 
3) polttonesteiden jakeluasema; 
4) toiminta, jossa käytetään haihtuvia or-

gaanisia yhdisteitä; 
5) muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu poltto-

aineteholtaan yli 20 mutta alle 50 megawatin 
sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai kattila-
laitos; 

6) jätteen käsittely; 
7) maa-, karja-, turkis- ja metsätalous; 
8) turvetuotanto; 
9) kalankasvatus; 
10) kivenmurskaamo, kivenlouhimo ja 

muu kivenlouhinta. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut säännökset 

voivat, sen lisäksi mitä 11 §:ssä säädetään, 
koskea: 

1) päästöjä ympäristöön sekä niiden ja niis-
tä aiheutuvien haitallisten vaikutusten rajoit-
tamista; 

2) toimintojen sijoittumiseen liittyviä ym-
päristönsuojeluvaatimuksia, toiminnan sijoit-
tumisen edellytyksiä eri alueilla ja vähim-
mäisetäisyyksiä altistuviin kohteisiin; 

3) päästöjen ja niiden leviämisen ehkäise-
miseksi, onnettomuuksien tai niiden vaaran 
ehkäisemiseksi ja energiatehokkuuden tur-
vaamiseksi käytettäviä menetelmiä, laitteita, 
rakennuksia ja rakennelmia; 

4) toiminnan laajuutta ja toiminta-aikoja; 
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5) jätehuoltoa; 
6) tarkkailua ja toiminnanharjoittajan vel-

vollisuutta antaa tietoja viranomaiselle; 
7) toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia; 
8) muita toimia 41—43, 45 ja 46 §:ssä sää-

dettyjen vaatimusten täyttämiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ja Suomen ympäristökeskus ylläpitävät ym-
päristönsuojelun tietojärjestelmää, joka sisäl-
tää tarpeelliset tiedot: 

1) tämän lain mukaisista ympäristölupavi-
ranomaisten ja valvontaviranomaisten pää-
töksistä; 

2) tämän lain mukaan rekisteröitävistä toi-
minnoista; 

3) lupiin ja ilmoituksiin liittyvistä rapor-
teista ja tarkkailusta; 

4) jätelain 142 §:ssä tarkoitettuihin rekiste-
reihin jätelain nojalla merkittävistä seikoista; 

5) tämän lain täytäntöönpanoon liittyvästä 
ympäristön tilan seurannasta ja tutkimuksis-
ta; 

6) ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-
tavassa toiminnassa käytetyistä kemikaaleis-
ta, syntyvistä päästöistä ja jätteistä sekä vas-
taanotetuista jätteistä; 

7) muista tämän lain täytäntöönpanon kan-
nalta tarpeellisista seikoista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Yleinen luvanvaraisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ympäristölupa on lisäksi oltava: 
1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesis-

tön pilaantumista eikä kyse ole vesilain 1 lu-
vun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta; 

2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa ai-
heutua vesilain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun 
uoman tai altaan pilaantumista; 

3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä 
aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun 
lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua kohtuutonta rasitusta; 

4) jätelain soveltamisalaan kuuluvan jät-
teen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn; 

5) öljyn ja kaasun etsintäporaukseen ja 
esiintymän hyväksikäyttöön sekä muuhun 
niihin liittyvään toimintaan Suomen alueve-
sillä ja talousvyöhykkeellä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 a § 

Poikkeus eräiden jätteen käsittelytoimintojen 
luvanvaraisuudesta 

Ympäristölupaa ei tarvita 28 §:n 2 momen-
tin 4 kohdassa tarkoitettuun toimintaan mai-
nitun säännöksen perusteella silloin, kun ky-
symyksessä on: 

1) maa- ja metsätaloudessa syntyvän ympä-
ristölle ja terveydelle haitattomista luon-
nonaineksista koostuvan jätteen käyttö maa- 
ja metsätaloudessa;  

2) haitattomaksi käsitellyn jätevesilietteen, 
sakokaivolietteen tai kuivakäymäläjätteen 
taikka haitattoman tuhkan tai kuonan hyö-
dyntäminen ja käyttö lannoitevalmistelain 
(539/2006) mukaisesti; 

3) maa- ja metsätaloudessa syntyvän ympä-
ristölle ja terveydelle haitattomista luon-
nonaineksista koostuvan kasviperäisen jät-
teen hyödyntäminen energiantuotannossa; tai 

4) turvetuotannossa syntyvän kaivannais-
jätteen tai muussa 103 a §:ssä tarkoitetussa 
toiminnassa syntyvän pysyvän jätteen tai pi-
laantumattoman maa-aineksen käsittely kai-
vannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mu-
kaisesti kyseisen toiminnan yhteydessä muul-
la tavoin kuin sijoittamalla jäte 103 b §:ssä 
tarkoitetulle suuronnettomuuden vaaraa ai-
heuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle. 

Ympäristölupaa ei myöskään tarvita muu-
hun 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitet-
tuun jätteiden hyödyntämiseen tai muiden 
kuin vaarallisten jätteiden loppukäsittelyyn 
syntypaikalla, jos näiden toimintojen ympä-
ristönsuojeluvaatimuksista on säädetty val-
tioneuvoston asetuksella jätelain 14 §:n tai 
tämän lain 12 §:n 1 momentin nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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39 §  

Saman toiminnan lupien yhteiskäsittely 

Vesien pilaantumista koskeva ympäristölu-
pahakemus sekä samaa toimintaa koskeva 
vesilain mukainen lupahakemus ja hakemus 
31 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
käyttöoikeuden saamiseksi on käsiteltävä yh-
dessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, joll-
ei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeet-
tomana. Yhteiskäsittely ei ole tarpeen, jos 
toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi 
pelkästään vesilain 9 luvun mukaista lupaa 
veden johtamiseen nesteenä käytettäväksi ei-
kä veden johtamisen ja sen takaisin vesistöön 
päästämisen välillä ole välitöntä vesitaloudel-
lista yhteyttä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

42 § 

Luvan myöntämisen edellytykset 

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toi-
minnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, ai-
heudu yksinään tai yhdessä muiden toiminto-
jen kanssa: 

1) terveyshaittaa; 
2) merkittävää muuta ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa; 
3) edellä 7—9 §:ssä kiellettyä seurausta; 
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonon-

tumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta. 

Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vas-
taisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatetta-
va, mitä 6 §:ssä säädetään. 

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan käy-
tettävissä tulee olla toiminnan laatuun ja laa-
juuteen nähden riittävä asiantuntemus. 
 

43 § 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemi-
seksi 

Luvassa on annettava tarpeelliset määräyk-
set: 

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä pääs-
töpaikan sijainnista; 

2) jätteistä sekä niiden määrän ja haitalli-
suuden vähentämisestä; 

3) toimista häiriö- ja muissa poikkeukselli-
sissa tilanteissa; 

4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-
mista, kuten alueen kunnostamisesta ja pääs-
töjen ehkäisemisestä; 

5) muista toimista, joilla ehkäistään, vä-
hennetään tai selvitetään pilaantumista, sen 
vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen 
ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilme-
nee, toiminnan vaikutus ympäristöön koko-
naisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi 
tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön 
kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja ta-
loudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä 
toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen eh-
käisemistä ja rajoittamista koskevien lupa-
määräysten tulee perustua parhaaseen käyt-
tökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä 
ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain 
tiettyä määrättyä tekniikkaa. Lisäksi on tar-
peen mukaan otettava huomioon energian ja 
materiaalien käytön tehokkuus sekä varau-
tuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 
niiden seurausten rajoittamiseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 a § 

Toiminnalta vaadittava vakuus 

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on 
asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, 
tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen 
jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. 
Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin 
kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos va-
kuudella katettavat kustannukset toimintaa 
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lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja 
muut seikat huomioon ottaen vähäiset. 
 

43 b § 

Vakuuden määrä 

Vakuuden on oltava riittävä 43 a §:ssä sää-
dettyjen toimien hoitamiseksi ottaen huomi-
oon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa 
varten annettavat määräykset. Kaatopaikan 
vakuuden on katettava myös kaatopaikan 
sulkemisen jälkeisestä seurannasta ja tarkkai-
lusta sekä muusta jälkihoidosta aiheutuvat 
kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta, 
jollei toiminnanharjoittaja osoita muuta riit-
täväksi. Kaivannaisjätteen jätealueen vakuu-
den on katettava myös kustannukset, jotka 
aiheutuvat jätealueen vaikutusalueella ole-
van, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel-
massa tarkemmin määritetyn maa-alueen 
kunnostamisesta tyydyttävään tilaan. 

Lupaviranomaisen on huolehdittava siitä, 
että toiminnanharjoittaja kerryttää kaatopai-
kan ja muun pitkäaikaisen toiminnan vakuut-
ta siten, että vakuuden määrä vastaa koko 
ajan mahdollisimman hyvin niitä kustannuk-
sia, joita toiminnan lopettaminen arviointi-
hetkellä aiheuttaisi. 

Valtioneuvosto voi antaa tarkempia sään-
nöksiä vakuuden määrän laskemisesta ja ker-
ryttämisestä. Pienimuotoisia toimintoja var-
ten vakuuden määrä voidaan säätää kiinteäk-
si summaksi, joka voi olla enintään 10 000 
euroa. 
 

43 c §  

Vakuuden asettaminen ja voimassaolo 

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset 
määräykset 43 a §:ssä säädetystä vakuudesta 
ja sen asettamisesta. Vakuudeksi hyväksy-
tään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. 
Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuu-
tus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, 
jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa. 

Vakuus on asetettava toimivaltaisen val-
vontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan 
aloittamista. Kaivannaisjätteen jätealuetta 
koskeva vakuus on asetettava ennen kuin jä-

tealueelle ryhdytään sijoittamaan kaivannais-
jätettä. 

Vakuuden on oltava voimassa vähintään 
kolme kuukautta vakuuden kattamien toimi-
en suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta 
valvontaviranomaiselle. Kaatopaikan vakuu-
den on oltava voimassa kaatopaikan sulkemi-
sen jälkeisen tarkkailun ja muun jälkihoidon 
päättymiseen saakka. 

Lupaviranomaisen on vapautettava vakuus, 
kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt sille 
säädetyt tai määrätyt velvoitteet. Vakuus 
voidaan vapauttaa myös osittain. 
 

45 § 

Jäte- ja jätehuoltomääräykset 

Luvassa on annettava lisäksi tarpeelliset 
määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain 
ja sen nojalla annettujen säännösten noudat-
tamiseksi. Luvassa on tarvittaessa annettava 
määräys jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan 
vastuulle kuuluvan hyödynnettävän tai lop-
pukäsiteltävän sekalaisen yhdyskuntajätteen 
taikka loppukäsiteltävän muun jätteen toimit-
tamisesta mainitun lain 19 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun käsittelylaitokseen. Määräysten 
täytäntöönpanoon sovelletaan tätä lakia. 

Jätteen käsittelyä koskeva lupa voidaan ra-
joittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Jäte-
lain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuu-
luvan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyn-
tämistä tai loppukäsittelyä taikka muun jät-
teen loppukäsittelyä koskevassa luvassa voi-
daan tarvittaessa määrätä, että toiminnassa 
saa käsitellä vain tietyltä alueelta peräisin 
olevaa jätettä. 
 

46 § 

Seuranta- ja tarkkailumääräykset 

Luvassa on annettava tarpeelliset määräyk-
set toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästö-
jen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lo-
pettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkai-
lusta. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelli-
set määräykset jätelain 120 §:ssä säädetystä 
jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä 
jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuun-
nitelmasta ja sen noudattamisesta. Tarkkailun 
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toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mitta-
usmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Lu-
vassa on myös määrättävä siitä, miten seu-
rannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja 
miten tulokset toimitetaan valvontaviran-
omaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan 
myös määrätä antamaan valvontaa varten 
muita tarpeellisia tietoja. 

Toiminnan vesiin kohdistuvien vaikutusten 
tarkkailumääräystä annettaessa on otettava 
huomioon, mitä vesienhoidon järjestämisestä 
annetussa laissa tarkoitetussa vesien tilaa 
koskevassa seurantaohjelmassa on pidetty 
tarpeellisena seurannan järjestämiseksi. Toi-
minnan tarkkailun tietoja voidaan käyttää ve-
sienhoidon järjestämisestä annetun lain mu-
kaisessa seurannassa ja vesienhoitosuunni-
telman laadinnassa. 

Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä 
useat luvanhaltijat yhdessä tarkkailemaan 
toimintojensa vaikutusta. 

Luvassa voidaan toiminnanharjoittaja vel-
voittaa esittämään suunnitelma 1 momentissa 
tarkoitetun seurannan ja tarkkailun tarkem-
masta järjestämisestä lupaviranomaisen tai 
sen määräämän viranomaisen hyväksyttäväk-
si niin ajoissa, että seuranta ja tarkkailu voi-
daan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna 
toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituk-
senmukaisena ajankohtana. Suunnitelma jät-
teen käsittelyn seurannasta ja tarkkailusta on 
kuitenkin aina esitettävä jätelain 120 §:n mu-
kaisesti. Seuranta- ja tarkkailumääräyksiä se-
kä hyväksyttyä seuranta- ja tarkkailusuunni-
telmaa voidaan tarvittaessa muuttaa luvan 
voimassaolosta huolimatta. 

Päätös 3 ja 4 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa on tehtävä noudattaen, mitä hallin-
tolaissa säädetään, jollei päätöstä tehdä lupaa 
myönnettäessä tai muutettaessa. Päätöstä 
voidaan muuttaa viran puolesta tai luvanhal-
tijan, valvontaviranomaisen, yleistä etua val-
vovan viranomaisen, kunnan tai haittaa kär-
sivän asianosaisen vaatimuksesta. Päätös an-
netaan julkipanon jälkeen ja siitä on tiedotet-
tava siten kuin 53 ja 54 §:ssä säädetään ym-
päristölupapäätöksen antamisesta ja tiedot-
tamisesta. 

Lupaviranomaisen määräämän viranomai-
sen 4 momentissa tarkoitettuun päätökseen 
voidaan hakea kirjallisesti oikaisua lupavi-
ranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen 

julkipanosta. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
tehtyyn lupaviranomaisen päätökseen hae-
taan muutosta siten kuin 96 §:ssä säädetään. 
 

50 § 

Eräiden suunnitelmien ja ohjelmien vaikutus 

Toiminta ei saa olla ristiriidassa 26 §:n 
1 momentissa tarkoitettuihin valtakunnalli-
siin suunnitelmiin ja ohjelmiin sisältyvien, 
toiminnanharjoittajaa sitovien velvoitteiden 
kanssa. Luvanvaraisen jätteen käsittelylaitok-
sen tai -paikan luvassa on otettava huomioon 
jätelain 88 §:ssä tarkoitetut alueelliset jäte-
suunnitelmat. Luvassa on lisäksi otettava 
huomioon tarvittavissa määrin 26 §:n 1 mo-
mentin nojalla hyväksytyt muut suunnitel-
mat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

61 §  

Koeluonteinen toiminta 

Edellä 30 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjal-
linen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölu-
paviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta 
ennen toiminnan aloittamista. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä        
kuuta 20  . 

Jos 30 a §:ssä tarkoitettuun toimintaan on 
ympäristölupa tämän lain tullessa voimaan, 
lupa raukeaa. 

Jos toimintaan on myönnetty ympäristölu-
pa ennen tämän lain voimaantuloa ja jos toi-
mintaa varten asetettu vakuus ei ole 43 a— 
43 c §:n mukainen, vakuutta koskevaa lupa-
määräystä on tarkistettava viimeistään, kun: 

1) toiminnan olennaiseen muuttamiseen on 
haettava ympäristölupaa; tai 

2) lupamääräysten tarkistamiseksi on teh-
tävä hakemus. 

Lupaviranomaisen on tarkistettava vakuutta 
koskeva määräys tämän lain mukaiseksi 
myös, jos lupaa on tarpeen muuttaa tai jos 
lupaviranomaisen on annettava tarvittavat 
määräykset toimista toiminnan lopettamisek-
si. 
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Jos toimintaan on ennen tämän lain voi-
maantuloa myönnetty ympäristölupa, lupavi-
ranomaisen on tarkistettava lupamääräykset 
jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä 

jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuun-
nitelmasta ja sen noudattamisesta 46 §:n ja 
jätelain 120 §:n mukaisiksi kahden vuoden 
kuluessa tämän lain voimaantulosta. 

 
————— 
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3. 

Laki 

terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydensuojelulain (763/1994) 3 §, sellaisena kuin se on laissa 24/2006, seu-

raavasti: 
 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa, 
mitä siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa 
(86/2000), vesihuoltolaissa (119/2001), ke-
mikaalilaissa (744/1989), säteilylaissa 
(592/1991), terveydenhuollon järjestämisestä 
puolustusvoimissa annetussa laissa 
(322/1987), työturvallisuuslaissa (738/2002), 

vesilaissa (264/1961), jätelaissa (    /    ), 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999), 
ulkoilulaissa (606/1973), eräistä naapuruus-
suhteista annetussa laissa (26/1920), elintar-
vikelaissa (23/2006), kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalvelusten turvallisuudesta anne-
tussa laissa (75/2004) sekä eläinlääkintähuol-
tolaissa (765/2009). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
 

4. 

Laki 

kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kemikaalilain (744/1989) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

100/2000, seuraavasti: 
 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kemikaalien ympäristöön pääsyn rajoitta-

misesta ja päästöjen puhdistamisesta on voi-
massa, mitä ympäristönsuojelulaissa 

(86/2000) ja merensuojelulaissa (1415/1994) 
säädetään. Kemikaalista muodostuvan jätteen 
käsittelystä ja muusta jätehuollosta on lisäksi 
voimassa, mitä jätelaissa (    /    ) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
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5. 

Laki 

rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 48 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 409/2009, seuraavasti: 
 
 

48 luku 

Ympäristörikoksista 

1 § 

Ympäristön turmeleminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, 
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää lai-
tetta kemikaalilain, REACH-asetuksen, CLP-
asetuksen taikka näiden tai ympäristönsuoje-
lulain (86/2000) nojalla annetun säännöksen 
vastaisesti taikka otsonikerrosta heikentävistä 
aineista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000, 
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 tai pysyvistä 

orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 vastaisesti taikka jätelain (    /    
) 147 §:n 2 momentissa mainitun säännök-
sen, jätelain nojalla annetun säännöksen, yk-
sittäistapausta koskevan määräyksen tai kiel-
lon vastaisesti taikka laiminlyö jätelain mu-
kaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuten-
sa tai 
— — — — — — — — — — — — — —  

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa 
ympäristön haitallista muuttumista tai ros-
kaantumista taikka vaaraa terveydelle, on 
tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä kuuta 
20   . 

 
————— 
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6. 

Laki 

jäteverolain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan jäteverolain (495/1996) 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

1435/2009, seuraavasti: 
 

12 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä valmisteverotuslaissa 
säädetään salassapitovelvollisuudesta, tullivi-
ranomaisella on oikeus antaa tässä laissa tar-
koitettua verotusta varten annettuja tietoja ja 
asiakirjoja jätelaissa (    /    ) tarkoitetulle 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
näille säädettyä tai määrättyä tehtävää varten. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

 
————— 
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7. 

Laki 

eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 3 §:n 1 mo-

mentti ja 7 § seuraavasti: 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) juomapakkauksella lain liitteenä olevas-

sa verotaulukossa mainittuja juomia sisältä-
vää vähittäismyyntipakkausta, jos pakkauk-
sen tilavuus on enintään viisi litraa; vähit-
täismyyntipakkauksena pidetään myös vas-
taavanlaista pakkausta ravitsemistoiminnan 
yhteydessä; 

2) toimivalla palautusjärjestelmällä sellais-
ta panttiin perustuvaa järjestelmää, jossa 
juomien pakkaaja tai maahantuoja yksin tai 
jätelaissa (    /    ) tai Ahvenanmaan maakun-
taa koskevassa vastaavassa lainsäädännössä 
tarkoitetulla tavalla on huolehtinut juoma-
pakkausten uudelleentäytöstä tai kierrätyk-
sestä siten, että pakkaus täytetään uudelleen 
tai pakkaus hyödynnetään raaka-aineena; 

3) valmistamisella myös juomien pakkaa-
mista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Tuottajarekisteriin hyväksyminen 

Sen, joka valmisteverotuslain mukaisesti 
antamassaan veroilmoituksessa ilmoittaa, että 
juomapakkaukset kuuluvat 3 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettuun toimivaan palautus-
järjestelmään, tulee osoittaa, että Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
hyväksynyt juomapakkausten palautusjärjes-
telmän ylläpitäjän tuottajarekisteriin siten 
kuin jätelain 103 §:ssä säädetään tai että 
juomapakkaukset on hyväksytty Ahvenan-
maan maakunnan lainsäädännön mukaiseen 
vastaavaan rekisteriin. Ympäristöviranomais-
ten on ilmoitettava rekisteriin tehtävistä muu-
toksista välittömästi Tullihallitukselle. Jos 
tuottajarekisterin tiedot aiheuttavat muutok-
sia verovelvollisen verotukseen, muutoksia 
sovelletaan tietojen toimittamista seuraavan 
kalenterikuukauden verotuksessa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
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8. 

Laki 

ajoneuvolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvolain (1090/2002) 64 §:n 3 ja 4 momentti, 66 §:n 1 momentti ja 66 e §:n 

1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 64 §:n 3 momentti, 66 §:n 1 momentti ja 66 e §:n 1 mo-
mentti laissa 233/2007 sekä 64 §:n 4 momentti laissa 276/2010, seuraavasti: 
 

64 § 

Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ajoneuvon omistajan ja haltijan välisestä 

ilmoittamisvelvollisuudesta sekä muiden, ku-
ten ajoneuvon edellisen omistajan, jätelain (    
/    ) 58 §:ssä tarkoitetun kerääjän tai käsitte-
lijän, haltijan sekä käyttövastaavan oikeudes-
ta tehdä rekisteriin talletettuja tietoja koskeva 
ilmoitus rekisteriin säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Lisäksi valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarkemmin re-
kisteritietoja koskevan ilmoituksen tekemi-
sestä ja siihen liittyvistä määräajoista. 

Rekisteri-ilmoituksen tekijän tai hänen 
asiamiehensä on toimitettava rekisteri-
ilmoitus henkilökohtaisesti toimivaltaiselle 
rekisteröinnin suorittajalle. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää, että kunta, jäte-
lain 58 §:ssä tarkoitettu kerääjä tai käsittelijä, 
vakuutusyhtiö tai muu vastaava yhteisö tai 
laitos voi tehdä rekisteri-ilmoituksen muulla-
kin tavoin. Siitä, milloin rekisteri-
ilmoituksen voi toimittaa Liikenteen turvalli-
suusviraston tarjoamassa sähköisessä palve-
lussa, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

66 § 

Ajoneuvon ensirekisteröinti 

Ensirekisteröinnin yleisenä edellytyksenä 
on, että: 

1) ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikat-
sastuksessa, jollei ajoneuvoa ole 60 §:n mu-
kaan vapautettu rekisteröintikatsastusvelvol-
lisuudesta; 

2) ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa 
olevat vaatimukset; 

3) ajoneuvosta ei ole annettu jätelain 
59 §:ssä tarkoitettua romutustodistusta; 

4) ajoneuvoon kohdistuvan veron tai mak-
sun suorittamisesta, ajoneuvon omistusoi-
keudesta ja haltijasta sekä säädetyn liikenne-
vakuutuksen ottamisesta esitetään asianmu-
kainen selvitys; ja 

5) rekisteriin ilmoitetaan käyttövastaava, 
jos auton omistajaksi tai haltijaksi ei ilmoite-
ta luonnollista henkilöä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

66 e § 

Romutettu tai muutoin tuhoutunut ajoneuvo 

Ajoneuvolle tehdään lopullista poistoa 
koskeva merkintä rekisteriin vain, jos ajo-
neuvosta on annettu jätelain 59 §:ssä tarkoi-
tettu romutustodistus tai muussa ETA-
valtiossa kuin Suomessa annettu vastaava to-
distus taikka ajoneuvo on muulla tavalla to-
distettavasti tuhoutunut. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 
 

————— 
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9. 

Laki 

ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 2 § ja 8 §:n 2 momentti seu-

raavasti: 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) ajoneuvolla tieliikennelain (267/1981) 

2 a §:ssä tarkoitettuja ajoneuvoja; 
2) tiellä tieliikennelain 2 §:n 1 kohdassa 

tarkoitettua tietä; 
3) maastolla maastoliikennelain 

(1710/1995) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettua 
maastoa; 

4) lähisiirrolla ajoneuvon siirtämistä sijain-
tipaikan välittömään läheisyyteen; 

5) varastosiirrolla ajoneuvon siirtämistä 
kunnan osoittamaan varastoon; 

6) romuajoneuvolla ajoneuvoa, joka on jä-
telain (     /     ) 5 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu jäte. 
 

8 § 

Romuajoneuvon siirto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunta voi toimittaa siirtämänsä jätelain 

48 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
tuottajavastuun piiriin kuuluvan romuajo-
neuvon suoraan jätelain 58 §:ssä tarkoitetulle 
kerääjälle tai käsittelijälle. Ennen kuin romu-
ajoneuvo siirretään, siitä on ilmoitettava ajo-
neuvon ajoneuvoliikennerekisteriin merkityl-
le viimeiselle omistajalle taikka muulle tie-
dossa olevalle omistajalle ja haltijalle. Ilmoi-
tuksessa on kehotettava siirtämään romuajo-
neuvo seitsemän päivän kuluessa uhalla, että 
ajoneuvo toimitetaan edellä tässä momentissa 
tarkoitetulla tavalla jätehuoltoon. Jos omista-
ja ei ole tiedossa, ilmoitus on kiinnitettävä 
romuajoneuvoon näkyvälle paikalle. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
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10. 

Laki 

merenkulun ympäristönsuojelulain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 3 §:n 3 momentti seuraavasti: 

 
3 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan alusten tavanomai-

sesta toiminnasta peräisin olevien jätteiden 
vastaanottoon. Sen jälkeen kun aluksen ta-

vanomaisesta toiminnasta peräisin olevat jät-
teet on siirretty aluksesta maihin, näihin jät-
teisiin sovelletaan jätelakia (     /     ). 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

————— 
 

11. 

Laki 

Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain (1058/2004) 3 §:n 2 momentti ja 11 §:n 

2 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentti laissa 1682/2009, seuraavasti: 
 

3 § 

Ympäristönsuojeluun ja vesirakentamiseen 
sovellettava lainsäädäntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Alusten tavanomaisesta toiminnasta aiheu-

tuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemi-
sestä talousvyöhykkeellä säädetään merenku-
lun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) ja 
öljyvahinkojen sekä aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaa koskevista toimenpiteistä talous-
vyöhykkeellä säädetään öljyvahinkojen tor-
juntalaissa (1673/2009). Lisäksi talousvyö-
hykkeellä sovelletaan jätelakia (     /     ) siten 
kuin siitä erikseen säädetään. 
 

11 § 

Ympäristörikokset talousvyöhykkeellä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rangaistus talousvyöhykkeellä tehdystä 

ympäristönsuojelulain rikkomisesta tuomi-
taan ympäristönsuojelulain 116 §:n 2 mo-
mentin mukaan, rangaistus talousvyöhyk-
keellä tehdystä jätelain rikkomisesta jätelain 
147 §:n mukaan ja rangaistus talousvyöhyk-
keellä tehdystä luonnonsuojelurikkomuksesta 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 58 §:n 
2 momentin mukaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
————— 
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12. 

Laki 

pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta 
annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteis-

toiminnasta annetun lain (829/2009) 2 § seuraavasti: 
 

2 § 

Jätehuolto 

Pääkaupunkiseudun kuntien on hoidettava 
yhteistoiminnassa jätelaissa (      /         ) tar-
koitetut kunnan tehtävät lukuun ottamatta 
tehtäviä, jotka säädetään kunnan ympäristön-

suojeluviranomaisen tehtäviksi. Tehtävien 
hoitamisesta vastaa kuntayhtymä. Kuntayh-
tymään sovelletaan, mitä kuntalain 
(365/1995) 10 luvussa säädetään kuntayhty-
mästä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
 
 

13. 

Laki 

patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan patoturvallisuuslain (494/2009) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
3 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jätepatoihin sovelletaan tämän lain lisäksi, 

mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja 
sen nojalla säädetään ympäristön pilaantumi-

sen ehkäisemisestä sekä jätelaissa (     /      ) 
ja sen nojalla säädetään jätteistä terveydelle 
ja ympäristölle aiheutuvan vaaran ehkäisemi-
sestä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
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14. 

Laki 

lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lannoitevalmistelain (539/2006) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lannoitevalmisteiden raaka-aineita ja sel-

laisenaan lannoitevalmisteena käytettäviä si-
vutuotteita, niiden käsittelyä, käyttöä ja hä-
vittämistä koskevista vaatimuksista sääde-
tään lisäksi terveydensuojelulaissa 
(763/1994), ympäristönsuojelulaissa 
(86/2000), jätelaissa (    /    ) ja maa-
aineslaissa (555/1981) sekä jätteiden siirrosta 
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 1013/2006. Kasvi-

peräisiä lannoitevalmisteita ja niiden raaka-
aineita koskevista vaatimuksista säädetään li-
säksi kasvinterveyden suojelemisesta anne-
tussa laissa (702/2003). Eläimistä saatavia 
lannoitevalmisteita ja niiden raaka-aineita 
koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi 
eläintautilaissa (55/1980) ja maahantuontia 
koskevista vaatimuksista säädetään eläinlää-
kinnällisestä rajatarkastuksesta annetussa 
laissa (1192/1996). 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

————— 
 

15. 

Laki 

kasvinsuojeluaineista annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kasvinsuojeluaineiden jäämistä elintarvik-

keissa ja rehuissa sekä niiden valvonnasta 
säädetään elintarvikelaissa (23/2006) sekä 
rehulaissa (396/1998) ja niiden nojalla. Kas-
vinsuojeluaineet, joiden hyväksyminen on 
peruutettu tai joiden hyväksymisen voimas-
saolo muutoin on lakannut, sekä muuten käy-

töstä poistettavat kasvinsuojeluaineet ovat 
vaarallista jätettä, ja niihin sovelletaan jätela-
kia (    /    ). Geneettisesti muunnetuista or-
ganismeista on lisäksi voimassa, mitä niistä 
geenitekniikkalaissa (377/1995) säädetään. 
Kasvinsuojeluaineita käsittelevän työturvalli-
suudessa on otettava lisäksi huomioon työ-
turvallisuuslain (738/2002) vaatimukset. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

————— 
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16. 

Laki 

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja 
maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista 

ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 5 §:n 
1 momentti seuraavasti: 
 

5 § 

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset ja eh-
dot 

Edellä 4 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa 
tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että viljelijä sitoutuu määräajaksi noudat-
tamaan tuelle asetettuja ehtoja maatilallaan. 
Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että viljelijä noudattaa täydentäviä ehtoja. 
Täydentävien ehtojen kansallisesta täytän-
töönpanosta säädetään ympäristönsuojelu-
laissa (86/2000), vesilaissa (264/1961), jäte-

laissa (    /    ), luonnonsuojelulaissa 
(1096/1996), metsästyslaissa (615/1993), Eu-
roopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(1100/1994), kasvinsuojeluaineista annetussa 
laissa (1259/2006), rehulaissa (86/2008), 
elintarvikelaissa (23/2006), eläinten lääkit-
semisestä annetussa laissa (617/1997), eläin-
suojelulaissa (247/1996) sekä eläintautilaissa 
(55/1980). 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
 



 HE 199/2010 vp  
  

 

225

 
 

17. 

Laki 

lääkelain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lääkelain (395/1987) 7 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 773/2009, 

seuraavasti: 
 

7 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos tässä laissa tarkoitettua lääkettä on pi-
dettävä jätelaissa (    /      ) tarkoitettuna vaa-
rallisena jätteenä, siihen sovelletaan mitä 

vaarallisesta jätteestä mainitussa laissa sääde-
tään tai sen nojalla säädetään tai määrätään. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 
 

————— 
 
 
 

18. 

Laki 

huumausainelain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan huumausainelain (373/2008) 28 § seuraavasti: 

 
28 § 

Huumausaineiden hävittäminen vaarallisena 
jätteenä 

Huumausaineiden käsittelyyn oikeutetut 
ovat velvollisia toimittamaan hävitettäviksi 
kaikki huumausaineiksi luokitellut lääkkeet 
ja muut huumausaineet, joilla ei ole enää täs-
sä laissa sallittua käyttöä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut aineet ja 
valmisteet saa hävittää vain vaarallisen jät-

teen käsittelylaitoksessa. Tällöin on nouda-
tettava jätelain (    /    ) ja ympäristönsuojelu-
lain (86/2000) säännöksiä vaarallisen jätteen 
hävittämisestä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoi-
tettujen aineiden ja valmisteiden hävittämi-
sestä. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

 
————— 

 
 
 



 HE 199/2010 vp  
  

 

226 

 
 

19. 

Laki 

kokoontumislain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kokoontumislain (530/1999) 24 § seuraavasti: 

 
24 § 

Kokousvälineiden ja rakennelmien poistami-
nen sekä alueen puhdistaminen 

Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden jär-
jestäjän on huolehdittava siitä, että kokousvä-
lineet ja tilaisuudessa käytetyt rakennelmat 

poistetaan tilaisuuden päätyttyä ilman aihee-
tonta viivytystä, jollei paikan omistajan tai 
haltijan kanssa ole toisin sovittu. Roskaantu-
neen paikan siivoamisesta säädetään jätelais-
sa (     /     ). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
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20. 

Laki 

hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 12 a §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 675/2006, seuraavasti: 
 

12 a § 

Hallinto-oikeuden kokoonpano eräissä asi-
oissa 

Hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös 
kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä, 
jollei asiassa ratkaistavana olevan kysymyk-
sen laatu edellytä kolmijäsenisen kokoonpa-

non käyttämistä ja ratkaistavana on muutok-
senhakuasia, jossa on kysymys: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) jätelain (     /      ) soveltamisesta; 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

 
————— 

 
Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2010 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

2.  

Laki 

ympäristönsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 ja 

2 momentti, 27 §:n 1 momentti, 28 §:n 2 momentti, 30 a §:n 1 ja 2 momentti, 39 §:n 1 mo-
mentti, 42 §, 43 §:n 1 ja 3 momentti, 45 ja 46 §, 50 §:n 1 momentti ja 61 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 1 ja 2 momentti, 27 §:n 1 momentti ja 30 a §:n 1 ja 2 mo-
mentti laissa 253/2010, 28 §:n 2 momentti osaksi laissa 1061/2004, 42 § osaksi laissa 
346/2008, 43 §:n 1 momentti osaksi laissa 506/2002, 43 §:n 3 momentti laissa 506/2002, 45 § 
osaksi laissa 1676/2009 ja 46 § osaksi laeissa 506/2002, 1300/2004 ja 252/2005, sekä 

lisätään lakiin uusi 43 a—43 c § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan toimintaan, josta ai-
heutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaan-
tumista siten kuin jäljempänä säädetään. Li-
säksi tätä lakia sovelletaan toimintaan, jossa 
syntyy jätettä, sekä jätteen hyödyntämiseen 
tai käsittelyyn. 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan toimintaan, josta ai-
heutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaan-
tumista siten kuin jäljempänä säädetään. Li-
säksi tätä lakia sovelletaan toimintaan, jossa 
syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 § 

Yleiset velvollisuudet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-

vassa toiminnassa on lisäksi noudatettava jä-
telain (1072/1993) 4 ja 6 §:ssä säädettyjä 
yleisiä velvollisuuksia. 

5 § 

Yleiset velvollisuudet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-

vassa toiminnassa on lisäksi noudatettava jä-
telain (   /   ) 2 luvussa säädettyjä yleisiä vel-
vollisuuksia ja periaatteita. 

 
12 § 

Eräät toiminnot  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
seuraavia toimialoja ja toimintoja koskevia 
tarkempia säännöksiä ympäristön pilaantumi-
sen vaaran ehkäisemiseksi: 

12 § 

Eräät toiminnot  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
seuraavia toimialoja ja toimintoja koskevia 
tarkempia säännöksiä ympäristön pilaantumi-
sen vaaran ehkäisemiseksi: 
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1) polttoaineteholtaan enintään 20 megawa-
tin sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai katti-
lalaitos sekä kaasua tai öljyä polttoaineena 
käyttävä polttoaineteholtaan alle 50 megawa-
tin laitos tai kattilalaitos; 

2) asfalttiasema; 
3) polttonesteiden jakeluasema; 
4) toiminta, jossa käytetään haihtuvia or-

gaanisia yhdisteitä; 
5) muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu poltto-

aineteholtaan yli 20 mutta alle 50 megawatin 
sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai kattilalai-
tos; 

6) jätteen laitosmainen ja ammattimainen 
hyödyntäminen ja käsittely; 

7) maa-, karja-, turkis- ja metsätalous; 
8) turvetuotanto; 
9) kalankasvatus; 
10) kivenmurskaamo, kivenlouhimo ja muu 

kivenlouhinta. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut säännökset 

voivat, sen lisäksi mitä 11 §:ssä säädetään, 
koskea: 

1) päästöjä ympäristöön sekä niiden ja niis-
tä aiheutuvien haitallisten vaikutusten rajoit-
tamista; 

2) toimintojen sijoittumiseen liittyviä ym-
päristönsuojeluvaatimuksia, toiminnan sijoit-
tumisen edellytyksiä eri alueilla ja vähim-
mäisetäisyyksiä altistuviin kohteisiin; 

3) päästöjen ja niiden leviämisen ehkäise-
miseksi, onnettomuuksien tai niiden vaaran 
ehkäisemiseksi ja energiatehokkuuden tur-
vaamiseksi käytettäviä menetelmiä, laitteita, 
rakennuksia ja rakennelmia; 

4) toiminnan laajuutta ja toiminta-aikoja; 
5) jätteiden käsittelyä ja hyödyntämistä; 
6) tarkkailua ja toiminnanharjoittajan vel-

vollisuutta antaa tietoja viranomaiselle; 
7) toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia; 
8) muita toimia 41—43, 45 ja 46 §:ssä sää-

dettyjen vaatimusten täyttämiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

1) polttoaineteholtaan enintään 20 megawa-
tin sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai katti-
lalaitos sekä kaasua tai öljyä polttoaineena 
käyttävä polttoaineteholtaan alle 50 megawa-
tin laitos tai kattilalaitos; 

2) asfalttiasema; 
3) polttonesteiden jakeluasema; 
4) toiminta, jossa käytetään haihtuvia or-

gaanisia yhdisteitä; 
5) muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu poltto-

aineteholtaan yli 20 mutta alle 50 megawatin 
sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai kattilalai-
tos; 

6) jätteen käsittely; 
 
7) maa-, karja-, turkis- ja metsätalous; 
8) turvetuotanto; 
9) kalankasvatus; 
10) kivenmurskaamo, kivenlouhimo ja muu 

kivenlouhinta. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut säännökset 

voivat, sen lisäksi mitä 11 §:ssä säädetään, 
koskea: 

1) päästöjä ympäristöön sekä niiden ja niis-
tä aiheutuvien haitallisten vaikutusten rajoit-
tamista; 

2) toimintojen sijoittumiseen liittyviä ym-
päristönsuojeluvaatimuksia, toiminnan sijoit-
tumisen edellytyksiä eri alueilla ja vähim-
mäisetäisyyksiä altistuviin kohteisiin; 

3) päästöjen ja niiden leviämisen ehkäise-
miseksi, onnettomuuksien tai niiden vaaran 
ehkäisemiseksi ja energiatehokkuuden tur-
vaamiseksi käytettäviä menetelmiä, laitteita, 
rakennuksia ja rakennelmia; 

4) toiminnan laajuutta ja toiminta-aikoja; 
5) jätehuoltoa; 
6) tarkkailua ja toiminnanharjoittajan vel-

vollisuutta antaa tietoja viranomaiselle; 
7) toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia; 
8) muita toimia 41—43, 45 ja 46 §:ssä sää-

dettyjen vaatimusten täyttämiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
27 § 

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ja Suomen ympäristökeskus ylläpitävät ym-
päristönsuojelun tietojärjestelmää, joka sisäl-
tää tarpeelliset tiedot: 

27 § 

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ja Suomen ympäristökeskus ylläpitävät ym-
päristönsuojelun tietojärjestelmää, joka sisäl-
tää tarpeelliset tiedot: 
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1) tämän lain mukaisista ympäristölupavi-
ranomaisten ja valvontaviranomaisten pää-
töksistä; 

2) tämän lain mukaan rekisteröitävistä toi-
minnoista; 

3) lupiin ja ilmoituksiin liittyvistä raporteis-
ta ja tarkkailusta; 

4) jätelain mukaiseen jätetiedostoon merkit-
tävistä seikoista; 

5) tämän lain täytäntöönpanoon liittyvästä 
ympäristön tilan seurannasta ja tutkimuksista; 

6) ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-
tavassa toiminnassa käytetyistä kemikaaleis-
ta, syntyvistä päästöistä ja jätteistä sekä vas-
taanotetuista jätteistä; 

7) muista tämän lain täytäntöönpanon kan-
nalta tarpeellisista seikoista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

1) tämän lain mukaisista ympäristölupavi-
ranomaisten ja valvontaviranomaisten pää-
töksistä; 

2) tämän lain mukaan rekisteröitävistä toi-
minnoista; 

3) lupiin ja ilmoituksiin liittyvistä raporteis-
ta ja tarkkailusta; 

4) jätelain 142 §:ssä tarkoitettuihin rekiste-
reihin jätelain nojalla merkittävistä seikoista; 

5) tämän lain täytäntöönpanoon liittyvästä 
ympäristön tilan seurannasta ja tutkimuksista; 

6) ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-
tavassa toiminnassa käytetyistä kemikaaleis-
ta, syntyvistä päästöistä ja jätteistä sekä vas-
taanotetuista jätteistä; 

7) muista tämän lain täytäntöönpanon kan-
nalta tarpeellisista seikoista. 
— — — — — — — — — — — — — —   

 
28 § 

Yleinen luvanvaraisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ympäristölupa on lisäksi oltava: 
1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesis-

tön pilaantumista eikä kyse ole vesilain 1 lu-
vun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta; 

2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa ai-
heutua vesilain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun 
uoman tai altaan pilaantumista; 

3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä ai-
heutua eräistä naapuruussuhteista annetun 
lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua kohtuutonta rasitusta; 

4) jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyö-
dyntämiseen tai käsittelyyn; 

5) öljyn ja kaasun etsintäporaukseen ja 
esiintymän hyväksikäyttöön sekä muuhun 
niihin liittyvään toimintaan Suomen alueve-
sillä ja talousvyöhykkeellä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

28 § 

Yleinen luvanvaraisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ympäristölupa on lisäksi oltava: 
1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesis-

tön pilaantumista eikä kyse ole vesilain 1 lu-
vun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta; 

2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa ai-
heutua vesilain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun 
uoman tai altaan pilaantumista; 

3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä ai-
heutua eräistä naapuruussuhteista annetun 
lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua kohtuutonta rasitusta; 

4) jätelain soveltamisalaan kuuluvan jät-
teen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn; 

5) öljyn ja kaasun etsintäporaukseen ja 
esiintymän hyväksikäyttöön sekä muuhun 
niihin liittyvään toimintaan Suomen alueve-
sillä ja talousvyöhykkeellä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
 

30 a § 

Poikkeus eräiden jätteen käsittelytoimintojen 
luvanvaraisuudesta  

Ympäristölupaa ei tarvita 28 §:n 2 momen-
tin 4 kohdassa tarkoitettuun jätteiden hyödyn-
tämiseen eikä käsittelyyn silloin, kun kysy-

30 a §

Poikkeus eräiden jätteen käsittelytoimintojen 
luvanvaraisuudesta  

Ympäristölupaa ei tarvita 28 §:n 2 momen-
tin 4 kohdassa tarkoitettuun toimintaan mai-
nitun säännöksen perusteella silloin, kun ky-
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myksessä on: 
1) maa- ja metsätaloudessa syntyvän luon-

nonmukaisen vaarattoman kasviperäisen jät-
teen hyödyntäminen tai käsittely maa- ja met-
sätaloudessa; 

2) maa- ja kiviainesten ottamisessa taikka 
rakennus- tai maa- ja vesirakentamistoimin-
nassa syntyvän pilaantumattoman maa- ja ki-
viainesjätteen hyödyntäminen tai käsittely ot-
tamis- tai rakennuspaikalla taikka muulla ra-
kentamispaikalla, jossa jäte hyödynnetään tai 
käsitellään jätelain vastaavat vaatimukset 
täyttävän hyväksytyn suunnitelman tai luvan 
mukaisesti; 

3) vaarattomaksi käsitellyn jätevesi- ja sa-
kokaivolietteen taikka lannan tai vaarattoman 
tuhkan tai kuonan hyödyntäminen lannoite-
valmisteena; 

 
 
 
 
 
4) 103 a §:ssä tarkoitetussa toiminnassa 

syntyvän pysyvän jätteen, pilaantumattoman 
maa-aineksen ja turvetuotannossa syntyvän 
kaivannaisjätteen sijoittaminen kaivannaisjät-
teen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti muu-
hun paikkaan kuin 103 b §:ssä tarkoitetulle 
suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kai-
vannaisjätteen jätealueelle. 
 

Ympäristölupaa ei myöskään tarvita muu-
hun 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitet-
tuun jätteiden hyödyntämiseen tai muiden 
kuin ongelmajätteiden käsittelyyn syntypai-
kalla, jos näiden toimintojen ympäristönsuo-
jeluvaatimuksista on säädetty valtioneuvoston 
asetuksella jätelain 18 §:n tai tämän lain 
12 §:n 1 momentin nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

symyksessä on: 
1) maa- ja metsätaloudessa syntyvän ympä-

ristölle ja terveydelle haitattomista luon-
nonaineksista koostuvan jätteen käyttö maa- 
ja metsätaloudessa;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) haitattomaksi käsitellyn jätevesilietteen, 

sakokaivolietteen tai kuivakäymäläjätteen 
taikka haitattoman tuhkan tai kuonan hyö-
dyntäminen ja käyttö lannoitevalmistelain 
(539/2006) mukaisesti; 

3) maa- ja metsätaloudessa syntyvän ympä-
ristölle ja terveydelle haitattomista luon-
nonaineksista koostuvan kasviperäisen jät-
teen hyödyntäminen energiantuotannossa; tai 

4) turvetuotannossa syntyvän kaivannaisjät-
teen tai muussa 103 a §:ssä tarkoitetussa toi-
minnassa syntyvän pysyvän jätteen tai pilaan-
tumattoman maa-aineksen käsittely kaivan-
naisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti 
kyseisen toiminnan yhteydessä muulla tavoin 
kuin sijoittamalla jäte 103 b §:ssä tarkoitetul-
le suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle 
kaivannaisjätteen jätealueelle. 

Ympäristölupaa ei myöskään tarvita muu-
hun 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitet-
tuun jätteiden hyödyntämiseen tai muiden 
kuin vaarallisten jätteiden loppukäsittelyyn 
syntypaikalla, jos näiden toimintojen ympä-
ristönsuojeluvaatimuksista on säädetty valtio-
neuvoston asetuksella jätelain 14 §:n tai tä-
män lain 12 §:n 1 momentin nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
39 §  

Saman toiminnan lupien yhteiskäsittely 

Vesien pilaantumista koskeva ympäristölu-
pahakemus sekä samaa toimintaa koskeva ve-
silain mukainen lupahakemus ja hakemus 
31 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
käyttöoikeuden saamiseksi on käsiteltävä yh-
dessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei 

39 §  

Saman toiminnan lupien yhteiskäsittely 

Vesien pilaantumista koskeva ympäristölu-
pahakemus sekä samaa toimintaa koskeva ve-
silain mukainen lupahakemus ja hakemus 
31 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
käyttöoikeuden saamiseksi on käsiteltävä yh-
dessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei 
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sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeetto-
mana. Yhteiskäsittely ei ole tarpeen, jos toi-
minta edellyttää ympäristöluvan lisäksi pel-
kästään vesilain 9 luvun mukaista lupaa ve-
den johtamiseen nesteenä käytettäväksi eikä 
veden johtamisen ja sen takaisin vesistöön 
päästämisen välillä ole välitöntä vesitaloudel-
lista yhteyttä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeetto-
mana. Yhteiskäsittely ei ole tarpeen, jos toi-
minta edellyttää ympäristöluvan lisäksi pel-
kästään vesilain 9 luvun mukaista lupaa ve-
den johtamiseen nesteenä käytettäväksi eikä 
veden johtamisen ja sen takaisin vesistöön 
päästämisen välillä ole välitöntä vesitaloudel-
lista yhteyttä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
42 § 

Luvan myöntämisen edellytykset 

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toi-
minnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, ai-
heudu yksinään tai yhdessä muiden toiminto-
jen kanssa: 

1) terveyshaittaa; 
2) merkittävää muuta ympäristön pilaantu-

mista tai sen vaaraa; 
3) edellä 7—9 §:ssä kiellettyä seurausta; 
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonon-

tumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta. 

Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vas-
taisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatetta-
va, mitä 6 §:ssä säädetään. 

Jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan 
harjoittajan on lisäksi asetettava toiminnan 
laajuus, luonne ja toimintaa varten annetta-
vat määräykset huomioon ottaen riittävä va-
kuus tai esitettävä muu vastaava järjestely 
asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. 
Muulta kuin kaatopaikkatoimintaa tai ongel-
majätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa 
harjoittavalta voidaan jättää vakuus tai muu 
vastaava järjestely vaatimatta, jos tämä on 
riittävän vakavarainen ja kykenee muuten 
huolehtimaan asianmukaisesta jätehuollosta 
taikka jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoi-
minta on pienimuotoista. Kaivannaisjätteen 
jätealueen toiminnanharjoittajan on asetetta-
va vakuus, jollei se jätteen määrä tai laatu 
huomioon ottaen ole tarpeeton. Vakuudesta 
tai muusta vastaavasta järjestelystä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

42 § 

Luvan myöntämisen edellytykset 

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toi-
minnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, ai-
heudu yksinään tai yhdessä muiden toiminto-
jen kanssa: 

1) terveyshaittaa; 
2) merkittävää muuta ympäristön pilaantu-

mista tai sen vaaraa; 
3) edellä 7—9 §:ssä kiellettyä seurausta; 
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonon-

tumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta. 

Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vas-
taisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatetta-
va, mitä 6 §:ssä säädetään. 

(3 mom. kumotaan) 
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Jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan 
harjoittajan käytettävissä tulee olla lisäksi 
toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittä-
vä asiantuntemus. 

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan käy-
tettävissä tulee olla toiminnan laatuun ja laa-
juuteen nähden riittävä asiantuntemus. 

 
43 § 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemi-
seksi 

Luvassa on annettava tarpeelliset määräyk-
set: 

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästö-
paikan sijainnista; 

2) jätteistä sekä niiden synnyn ja haitalli-
suuden vähentämisestä; 

3) toimista häiriö- ja muissa poikkeukselli-
sissa tilanteissa; 

4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-
mista, kuten alueen kunnostamisesta ja pääs-
töjen ehkäisemisestä; 

5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähen-
netään tai selvitetään pilaantumista, sen vaa-
raa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen omi-
naisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, 
toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuu-
tena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitet-
tujen toimien merkitys ympäristön kokonai-
suuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Pääs-
töraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja 
rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee 
perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-
niikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä 
tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otetta-
va huomioon energian käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemi-
seen ja niiden seurausten rajoittamiseen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 § 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemi-
seksi 

Luvassa on annettava tarpeelliset määräyk-
set: 

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästö-
paikan sijainnista; 

2) jätteistä sekä niiden määrän ja haitalli-
suuden vähentämisestä; 

3) toimista häiriö- ja muissa poikkeukselli-
sissa tilanteissa; 

4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-
mista, kuten alueen kunnostamisesta ja pääs-
töjen ehkäisemisestä; 

5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähen-
netään tai selvitetään pilaantumista, sen vaa-
raa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen omi-
naisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, 
toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuu-
tena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitet-
tujen toimien merkitys ympäristön kokonai-
suuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Pääs-
töraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja 
rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee 
perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-
niikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä 
tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otetta-
va huomioon energian ja materiaalien käytön 
tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuk-
sien ehkäisemiseen ja niiden seurausten ra-
joittamiseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 43 a §  

Toiminnalta vaadittava vakuus  

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on 
asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, 
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tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen 
jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. 
Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin 
kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos va-
kuudella katettavat kustannukset toimintaa 
lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja 
muut seikat huomioon ottaen vähäiset. 

 
 43 b §  

Vakuuden määrä 

Vakuuden on oltava riittävä 43 a §:ssä sää-
dettyjen toimien hoitamiseksi ottaen huomi-
oon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa 
varten annettavat määräykset. Kaatopaikan 
vakuuden on katettava myös kaatopaikan sul-
kemisen jälkeisestä seurannasta ja tarkkailus-
ta sekä muusta jälkihoidosta aiheutuvat kus-
tannukset vähintään 30 vuoden ajalta, jollei 
toiminnanharjoittaja osoita muuta riittäväksi. 
Kaivannaisjätteen jätealueen vakuuden on 
katettava myös kustannukset, jotka aiheutuvat 
jätealueen vaikutusalueella olevan, kaivan-
naisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tar-
kemmin määritetyn maa-alueen kunnostami-
sesta tyydyttävään tilaan. 

Lupaviranomaisen on huolehdittava siitä, 
että toiminnanharjoittaja kerryttää kaatopai-
kan ja muun pitkäaikaisen toiminnan vakuut-
ta siten, että vakuuden määrä vastaa koko 
ajan mahdollisimman hyvin niitä kustannuk-
sia, joita toiminnan lopettaminen arviointi-
hetkellä aiheuttaisi. 

Valtioneuvosto voi antaa tarkempia sään-
nöksiä vakuuden määrän laskemisesta ja ker-
ryttämisestä. Pienimuotoisia toimintoja var-
ten vakuuden määrä voidaan säätää kiinteäk-
si summaksi, joka voi olla enintään 10 000 
euroa. 

 
 43 c §  

Vakuuden asettaminen ja voimassaolo 

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset 
määräykset 43 a §:ssä säädetystä vakuudesta 
ja sen asettamisesta. Vakuudeksi hyväksytään 
takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuu-
den antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai 
muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on 
kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuulu-
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vassa valtiossa. 
Vakuus on asetettava toimivaltaisen valvon-

taviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloit-
tamista. Kaivannaisjätteen jätealuetta koske-
va vakuus on asetettava ennen kuin jätealu-
eelle ryhdytään sijoittamaan kaivannaisjätet-
tä. 

Vakuuden on oltava voimassa vähintään 
kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien 
suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta val-
vontaviranomaiselle. Kaatopaikan vakuuden 
on oltava voimassa kaatopaikan sulkemisen 
jälkeisen tarkkailun ja muun jälkihoidon 
päättymiseen saakka. 

Lupaviranomaisen on vapautettava vakuus, 
kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt sille 
säädetyt tai määrätyt velvoitteet. Vakuus voi-
daan vapauttaa myös osittain. 

 
45 § 

Jäte- ja jätehuoltomääräykset 

Luvassa on annettava lisäksi tarpeelliset 
määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja 
sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
miseksi sekä tämän lain 42 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun vakuuden asettamisesta tai muus-
ta vastaavasta järjestelystä. Määräysten täy-
täntöönpanoon sovelletaan tätä lakia.  
 
 
 
 

Jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyn-
tämistä tai käsittelyä koskeva lupa voidaan 
rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen 
tai käsittelyyn. Luvassa voidaan asettaa etusi-
jalle tietyltä alueelta peräisin olevan jätteen 
käsittely. 

45 § 

Jäte- ja jätehuoltomääräykset 

Luvassa on annettava lisäksi tarpeelliset 
määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja 
sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
miseksi. Luvassa on tarvittaessa annettava 
määräys jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan 
vastuulle kuuluvan hyödynnettävän tai loppu-
käsiteltävän sekalaisen yhdyskuntajätteen 
taikka loppukäsiteltävän muun jätteen toimit-
tamisesta mainitun lain 19 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun käsittelylaitokseen. Määräysten 
täytäntöönpanoon sovelletaan tätä lakia. 

Jätteen käsittelyä koskeva lupa voidaan ra-
joittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Jäte-
lain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuu-
luvan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyn-
tämistä tai loppukäsittelyä taikka muun jät-
teen loppukäsittelyä koskevassa luvassa voi-
daan tarvittaessa määrätä, että toiminnassa 
saa käsitellä vain tietyltä alueelta peräisin 
olevaa jätettä. 

 
46 §  

Tarkkailumääräykset 

Luvassa on annettava tarpeelliset määräyk-
set toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, 
jätteiden ja jätehuollon, toiminnan vaikutus-
ten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen 

46 §  

Seuranta- ja tarkkailumääräykset 

Luvassa on annettava tarpeelliset määräyk-
set toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästö-
jen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lo-
pettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkai-
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ympäristön tilan tarkkailusta. Tarkkailun to-
teuttamiseksi luvassa on määrättävä mittaus-
menetelmistä ja mittausten tiheydestä sekä 
siitä, miten tulokset arvioidaan ja miten tark-
kailun tulokset toimitetaan valvontaviran-
omaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan 
myös määrätä antamaan valvontaa varten 
muita tarpeellisia tietoja.  
 
 
 
 
 

Toiminnan vesiin kohdistuvien vaikutusten 
tarkkailumääräystä annettaessa on otettava 
huomioon, mitä vesienhoidon järjestämisestä 
annetussa laissa tarkoitetussa vesien tilaa 
koskevassa seurantaohjelmassa on pidetty 
tarpeellisena seurannan järjestämiseksi. Toi-
minnan tarkkailun tietoja voidaan käyttää ve-
sienhoidon järjestämisestä annetun lain mu-
kaisessa seurannassa ja vesienhoitosuunni-
telman laadinnassa.  

Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä 
useat luvanhaltijat yhdessä tarkkailemaan 
toimintojensa vaikutusta. 

Luvassa voidaan toiminnanharjoittaja vel-
voittaa esittämään tarkkailusuunnitelma 
1 momentissa tarkoitetun tarkkailun tarkem-
masta järjestämisestä lupaviranomaisen tai 
sen määräämän viranomaisen hyväksyttäväk-
si niin ajoissa, että tarkkailu voidaan aloittaa 
toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan vai-
kutusten kannalta tarkoituksenmukaisena 
ajankohtana. Tarkkailumääräyksiä ja hyväk-
syttyä tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvitta-
essa muuttaa luvan voimassaolosta huolimat-
ta. 
 
 
 

Päätös 3 ja 4 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa on tehtävä noudattaen, mitä hallin-
tolaissa säädetään, jollei päätöstä tehdä lupaa 
myönnettäessä tai muutettaessa. Päätöstä voi-
daan muuttaa viran puolesta tai luvanhaltijan, 
valvontaviranomaisen, yleistä etua valvovan 
viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asi-
anosaisen vaatimuksesta. Päätös annetaan 
julkipanon jälkeen ja siitä on tiedotettava si-
ten kuin 53 ja 54 §:ssä säädetään ympäristö-
lupapäätöksen antamisesta ja tiedottamisesta. 

lusta. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelli-
set määräykset jätelain 120 §:ssä säädetystä 
jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä 
jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuun-
nitelmasta ja sen noudattamisesta. Tarkkailun 
toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mitta-
usmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Lu-
vassa on myös määrättävä siitä, miten seu-
rannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja 
miten tulokset toimitetaan valvontaviran-
omaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan 
myös määrätä antamaan valvontaa varten 
muita tarpeellisia tietoja. 

Toiminnan vesiin kohdistuvien vaikutusten 
tarkkailumääräystä annettaessa on otettava 
huomioon, mitä vesienhoidon järjestämisestä 
annetussa laissa tarkoitetussa vesien tilaa 
koskevassa seurantaohjelmassa on pidetty 
tarpeellisena seurannan järjestämiseksi. Toi-
minnan tarkkailun tietoja voidaan käyttää ve-
sienhoidon järjestämisestä annetun lain mu-
kaisessa seurannassa ja vesienhoitosuunni-
telman laadinnassa.  

Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä 
useat luvanhaltijat yhdessä tarkkailemaan 
toimintojensa vaikutusta. 

Luvassa voidaan toiminnanharjoittaja vel-
voittaa esittämään suunnitelma 1 momentissa 
tarkoitetun seurannan ja tarkkailun tarkem-
masta järjestämisestä lupaviranomaisen tai 
sen määräämän viranomaisen hyväksyttäväk-
si niin ajoissa, että seuranta ja tarkkailu voi-
daan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna 
toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituk-
senmukaisena ajankohtana. Suunnitelma jät-
teen käsittelyn seurannasta ja tarkkailusta on 
kuitenkin aina esitettävä jätelain 120 §:n mu-
kaisesti. Seuranta- ja tarkkailumääräyksiä 
sekä hyväksyttyä seuranta- ja tarkkailusuun-
nitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa luvan 
voimassaolosta huolimatta.  

Päätös 3 ja 4 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa on tehtävä noudattaen, mitä hallin-
tolaissa säädetään, jollei päätöstä tehdä lupaa 
myönnettäessä tai muutettaessa. Päätöstä voi-
daan muuttaa viran puolesta tai luvanhaltijan, 
valvontaviranomaisen, yleistä etua valvovan 
viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asi-
anosaisen vaatimuksesta. Päätös annetaan 
julkipanon jälkeen ja siitä on tiedotettava si-
ten kuin 53 ja 54 §:ssä säädetään ympäristö-
lupapäätöksen antamisesta ja tiedottamisesta.  
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Lupaviranomaisen määräämän viranomai-
sen 4 momentissa tarkoitettuun päätökseen 
voidaan hakea kirjallisesti oikaisua lupavi-
ranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen 
julkipanosta. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
tehtyyn lupaviranomaisen päätökseen haetaan 
muutosta siten kuin 96 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lupaviranomaisen määräämän viranomai-
sen 4 momentissa tarkoitettuun päätökseen 
voidaan hakea kirjallisesti oikaisua lupavi-
ranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen 
julkipanosta. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
tehtyyn lupaviranomaisen päätökseen haetaan 
muutosta siten kuin 96 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
50 § 

Eräiden suunnitelmien ja ohjelmien vaikutus 

Toiminta ei saa olla ristiriidassa 26 §:n 
1 momentissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin 
suunnitelmiin ja ohjelmiin sisältyvien, toi-
minnanharjoittajaa sitovien velvoitteiden 
kanssa. Luvanvaraisen jätteen hyödyntämis- 
ja käsittelypaikan luvassa on otettava huomi-
oon jätelain 40 §:n mukaiset jätesuunnitelmat. 
Luvassa on lisäksi otettava huomioon tarvit-
tavissa määrin 26 §:n 1 momentin nojalla hy-
väksytyt muut suunnitelmat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

50 § 

Eräiden suunnitelmien ja ohjelmien vaikutus 

Toiminta ei saa olla ristiriidassa 26 §:n 
1 momentissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin 
suunnitelmiin ja ohjelmiin sisältyvien, toi-
minnanharjoittajaa sitovien velvoitteiden 
kanssa. Luvanvaraisen jätteen käsittelylaitok-
sen tai -paikan luvassa on otettava huomioon 
jätelain 88 §:ssä tarkoitetut alueelliset jäte-
suunnitelmat. Luvassa on lisäksi otettava 
huomioon tarvittavissa määrin 26 §:n 1 mo-
mentin nojalla hyväksytyt muut suunnitelmat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
61 §  

Koeluonteinen toiminta 

Edellä 30 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjal-
linen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupa-
viranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta 
ennen toiminnan aloittamista. 

61 § 

Koeluonteinen toiminta 

Edellä 30 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjal-
linen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupa-
viranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta 
ennen toiminnan aloittamista. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Jos 30 a §:ssä tarkoitettuun toimintaan on 
ympäristölupa tämän lain tullessa voimaan, 
lupa raukeaa. 

Jos toimintaan on myönnetty ympäristölupa 
ennen tämän lain voimaantuloa ja jos toimin-
taa varten asetettu vakuus ei ole 43 a—43 c 
§:n mukainen, vakuutta koskevaa lupamäärä-
ystä on tarkistettava viimeistään, kun: 

1) toiminnan olennaiseen muuttamiseen on 
haettava ympäristölupaa; tai 

2) lupamääräysten tarkistamiseksi on teh-
tävä hakemus. 

Lupaviranomaisen on tarkistettava vakuutta 
koskeva määräys tämän lain mukaiseksi 
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myös, jos lupaa on tarpeen muuttaa tai jos 
lupaviranomaisen on annettava tarvittavat 
määräykset toimista toiminnan lopettamisek-
si.  

Jos jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsit-
telyyn on ennen tämän lain voimaantuloa 
myönnetty ympäristölupa, lupaviranomaisen 
on tarkistettava lupamääräykset jätehuollon 
seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsit-
telyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja 
sen noudattamisesta 46 §:n ja jätelain 
120 §:n mukaisiksi kahden vuoden kuluessa 
tämän lain voimaantulosta. 
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3. 

Laki 

terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydensuojelulain (763/1994) 3 §, sellaisena kuin se on laissa 24/2006, seu-

raavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa, 
mitä siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa 
(86/2000), vesihuoltolaissa (119/2001), ke-
mikaalilaissa (744/1989), säteilylaissa 
(592/1991), terveydenhuollon järjestämisestä 
puolustusvoimissa annetussa laissa 
(322/1987), työturvallisuuslaissa (738/2002), 
vesilaissa (264/1961), jätelaissa (1072/1993), 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999), 
ulkoilulaissa (606/1973), eräistä naapuruus-
suhteista annetussa laissa (26/1920), elintar-
vikelaissa (23/2006), kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa 
laissa (75/2004) sekä eläinlääkintähuoltolais-
sa (685/1990). 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa, 
mitä siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa 
(86/2000), vesihuoltolaissa (119/2001), ke-
mikaalilaissa (744/1989), säteilylaissa 
(592/1991), terveydenhuollon järjestämisestä 
puolustusvoimissa annetussa laissa 
(322/1987), työturvallisuuslaissa (738/2002), 
vesilaissa (264/1961), jätelaissa (   /   ), 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999), 
ulkoilulaissa (606/1973), eräistä naapuruus-
suhteista annetussa laissa (26/1920), elintar-
vikelaissa (23/2006), kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa 
laissa (75/2004) sekä eläinlääkintähuoltolais-
sa (765/2009). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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4. 

Laki 

kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kemikaalilain (744/1989) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

100/2000, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kemikaalien ympäristöön pääsyn rajoitta-

misesta ja päästöjen puhdistamisesta on voi-
massa, mitä ympäristönsuojelulaissa 
(86/2000) ja merensuojelulaissa (1415/1994) 
säädetään. Kemikaalista muodostuvan jätteen 
käsittelystä ja muusta jätehuollosta on lisäksi 
voimassa, mitä jätelaissa (1072/1993) sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kemikaalien ympäristöön pääsyn rajoitta-

misesta ja päästöjen puhdistamisesta on voi-
massa, mitä ympäristönsuojelulaissa 
(86/2000) ja merensuojelulaissa (1415/1994) 
säädetään. Kemikaalista muodostuvan jätteen 
käsittelystä ja muusta jätehuollosta on lisäksi 
voimassa, mitä jätelaissa (   /   ) säädetään. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
 
 



 HE 199/2010 vp  
  

 

241

 
 

5. 

Laki 

rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 48 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 409/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

48 luku 

Ympäristörikoksista 

1 § 

Ympäristön turmeleminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, 
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää lai-
tetta kemikaalilain, REACH-asetuksen, CLP-
asetuksen taikka näiden tai ympäristönsuoje-
lulain (86/2000) nojalla annetun säännöksen 
vastaisesti taikka otsonikerrosta heikentävistä 
aineista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000, 
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 tai pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 vastaisesti taikka jätelain 
(1072/1993) 60 §:n 1 momentissa mainitun 
säännöksen, jätelain nojalla annetun säännök-
sen, yksittäistapausta koskevan määräyksen 
tai kiellon vastaisesti taikka laiminlyö jätelain 
mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuu-
tensa tai 
— — — — — — — — — — — — — —  

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa 
ympäristön haitallista muuttumista tai ros-

48 luku 

Ympäristörikoksista 

1 § 

Ympäristön turmeleminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, 
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää lai-
tetta kemikaalilain, REACH-asetuksen, CLP-
asetuksen taikka näiden tai ympäristönsuoje-
lulain (86/2000) nojalla annetun säännöksen 
vastaisesti taikka otsonikerrosta heikentävistä 
aineista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000, 
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 tai pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 vastaisesti taikka jätelain (   /  
) 147 §:n 2 momentissa mainitun säännöksen, 
jätelain nojalla annetun säännöksen, yksittäis-
tapausta koskevan määräyksen tai kiellon 
vastaisesti taikka laiminlyö jätelain mukaisen 
jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa tai 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa 
ympäristön haitallista muuttumista tai ros-
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kaantumista taikka vaaraa terveydelle, on 
tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

kaantumista taikka vaaraa terveydelle, on 
tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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6. 

Laki 

jäteverolain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan jäteverolain (495/1996) 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

1435/2009, seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä valmisteverotuslaissa 
säädetään salassapitovelvollisuudesta, tullivi-
ranomaisella on oikeus antaa tässä laissa tar-
koitettua verotusta varten annettuja tietoja ja 
asiakirjoja jätelaissa (1072/1993) tarkoitetulle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
ja ympäristönsuojelulautakunnalle näille sää-
dettyä tai määrättyä tehtävää varten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

12 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen estämättä, mitä valmisteverotuslaissa 
säädetään salassapitovelvollisuudesta, tullivi-
ranomaisella on oikeus antaa tässä laissa tar-
koitettua verotusta varten annettuja tietoja ja 
asiakirjoja jätelaissa (   /   ) tarkoitetulle elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
näille säädettyä tai määrättyä tehtävää varten. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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7. 

Laki 

eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 3 §:n 1 mo-

mentti ja 7 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) juomapakkauksella lain liitteenä olevassa 

verotaulukossa mainittuja juomia sisältävää 
vähittäismyyntipakkausta, jos pakkauksen ti-
lavuus on enintään viisi litraa; vähittäismyyn-
tipakkauksena pidetään myös vastaavanlaista 
pakkausta ravitsemistoiminnan yhteydessä; 

2) toimivalla palautusjärjestelmällä sellais-
ta panttiin perustuvaa järjestelmää, jossa 
juomien pakkaaja tai maahantuoja yksin tai 
jätelaissa (1072/1993) tai Ahvenanmaan 
maakuntaa koskevassa vastaavassa lainsää-
dännössä tarkoitetulla tavalla on huolehtinut 
juomapakkausten uudelleentäytöstä tai kierrä-
tyksestä siten, että pakkaus täytetään uudel-
leen tai pakkaus hyödynnetään raaka-aineena; 

3) valmistamisella myös juomien pakkaa-
mista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) juomapakkauksella lain liitteenä olevassa 

verotaulukossa mainittuja juomia sisältävää 
vähittäismyyntipakkausta, jos pakkauksen ti-
lavuus on enintään viisi litraa; vähittäismyyn-
tipakkauksena pidetään myös vastaavanlaista 
pakkausta ravitsemistoiminnan yhteydessä; 

2) toimivalla palautusjärjestelmällä sellais-
ta panttiin perustuvaa järjestelmää, jossa 
juomien pakkaaja tai maahantuoja yksin tai 
jätelaissa (   /   ) tai Ahvenanmaan maakuntaa 
koskevassa vastaavassa lainsäädännössä tar-
koitetulla tavalla on huolehtinut juomapakka-
usten uudelleentäytöstä tai kierrätyksestä si-
ten, että pakkaus täytetään uudelleen tai pak-
kaus hyödynnetään raaka-aineena; 

3) valmistamisella myös juomien pakkaa-
mista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 § 

Tuottajatiedostoon merkitseminen 

Sen, joka valmisteverotuslain 22 §:n mu-
kaisesti antamassaan veroilmoituksessa il-
moittaa, että juomapakkaukset kuuluvat 3 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun toimi-
vaan palautusjärjestelmään, tulee osoittaa, et-
tä Pirkanmaan ympäristökeskus on hyväksy-
nyt juomapakkausten palautusjärjestelmän 
tuottajatiedostoon siten kuin jätelain 50 b ja 
50 c §:ssä säädetään tai että juomapakkaukset 

7 § 

Tuottajarekisteriin hyväksyminen 

Sen, joka valmisteverotuslain mukaisesti 
antamassaan veroilmoituksessa ilmoittaa, että 
juomapakkaukset kuuluvat 3 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettuun toimivaan palautus-
järjestelmään, tulee osoittaa, että Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
hyväksynyt juomapakkausten palautusjärjes-
telmän ylläpitäjän tuottajarekisteriin siten 
kuin jätelain 103 §:ssä säädetään tai että 
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on hyväksytty Ahvenanmaan maakunnan 
lainsäädännön mukaiseen vastaavaan tiedos-
toon. Ympäristöviranomaisten on ilmoitettava 
tiedostoon tehtävistä muutoksista välittömästi 
Tullihallitukselle. Jos tuottajatiedoston tiedot 
aiheuttavat muutoksia verovelvollisen vero-
tukseen, muutoksia sovelletaan tietojen toi-
mittamista seuraavan kalenterikuukauden ve-
rotuksessa. 

juomapakkaukset on hyväksytty Ahvenan-
maan maakunnan lainsäädännön mukaiseen 
vastaavaan rekisteriin. Ympäristöviranomais-
ten on ilmoitettava rekisteriin tehtävistä muu-
toksista välittömästi Tullihallitukselle. Jos 
tuottajarekisterin tiedot aiheuttavat muutok-
sia verovelvollisen verotukseen, muutoksia 
sovelletaan tietojen toimittamista seuraavan 
kalenterikuukauden verotuksessa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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8. 

Laki 

ajoneuvolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvolain (1090/2002) 64 §:n 3 ja 4 momentti, 66 §:n 1 momentti ja 66 e §:n 

1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 64 §:n 3 momentti, 66 §:n 1 momentti ja 66 e §:n 1 mo-
mentti laissa 233/2007 sekä 64 §:n 4 momentti laissa 276/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

64 § 

Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ajoneuvon omistajan ja haltijan välisestä 

ilmoittamisvelvollisuudesta sekä muiden ku-
ten ajoneuvon edellisen omistajan, jätelain 
(1072/1993) 18 l §:ssä tarkoitetun kerääjän tai 
esikäsittelijän, haltijan sekä käyttövastaavan 
oikeudesta tehdä rekisteriin talletettuja tietoja 
koskeva ilmoitus rekisteriin säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi 
valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin rekisteritietoja koskevan ilmoituksen 
tekemisestä ja siihen liittyvistä määräajoista. 

Rekisteri-ilmoituksen tekijän tai hänen 
asiamiehensä on toimitettava rekisteri-
ilmoitus henkilökohtaisesti toimivaltaiselle 
rekisteröinnin suorittajalle. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää, että kunta, jätelain 
18 l §:ssä tarkoitettu kerääjä ja esikäsittelijä, 
vakuutusyhtiö tai muu vastaava yhteisö tai 
laitos voi tehdä rekisteri-ilmoituksen muulla-
kin tavoin. Siitä, milloin rekisteri-ilmoituksen 
voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston 
tarjoamassa sähköisessä palvelussa, säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

64 § 

Ajoneuvon rekisteritietojen ilmoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ajoneuvon omistajan ja haltijan välisestä 

ilmoittamisvelvollisuudesta sekä muiden, ku-
ten ajoneuvon edellisen omistajan, jätelain (  
/   ) 58 §:ssä tarkoitetun kerääjän tai käsitteli-
jän, haltijan sekä käyttövastaavan oikeudesta 
tehdä rekisteriin talletettuja tietoja koskeva 
ilmoitus rekisteriin säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Lisäksi valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarkemmin re-
kisteritietoja koskevan ilmoituksen tekemi-
sestä ja siihen liittyvistä määräajoista. 

Rekisteri-ilmoituksen tekijän tai hänen 
asiamiehensä on toimitettava rekisteri-
ilmoitus henkilökohtaisesti toimivaltaiselle 
rekisteröinnin suorittajalle. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää, että kunta, jätelain 
58 §:ssä tarkoitettu kerääjä tai käsittelijä, va-
kuutusyhtiö tai muu vastaava yhteisö tai lai-
tos voi tehdä rekisteri-ilmoituksen muullakin 
tavoin. Siitä, milloin rekisteri-ilmoituksen voi 
toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston tar-
joamassa sähköisessä palvelussa, säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
66 § 

Ajoneuvon ensirekisteröinti 

Ensirekisteröinnin yleisenä edellytyksenä 
on, että: 

1) ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikat-

66 §

Ajoneuvon ensirekisteröinti 

Ensirekisteröinnin yleisenä edellytyksenä 
on, että: 

1) ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikat-
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sastuksessa, jollei ajoneuvoa ole 60 §:n mu-
kaan vapautettu rekisteröintikatsastusvelvolli-
suudesta; 

2) ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa 
olevat vaatimukset; 

3) ajoneuvosta ei ole annettu jätelain 18 l 
§:ssä tarkoitettua romutustodistusta; 

4) ajoneuvoon kohdistuvan veron tai mak-
sun suorittamisesta, ajoneuvon omistusoikeu-
desta ja haltijasta sekä säädetyn liikenneva-
kuutuksen ottamisesta esitetään asianmukai-
nen selvitys; ja 

5) rekisteriin ilmoitetaan käyttövastaava, 
jos auton omistajaksi tai haltijaksi ei ilmoiteta 
luonnollista henkilöä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

sastuksessa, jollei ajoneuvoa ole 60 §:n mu-
kaan vapautettu rekisteröintikatsastusvelvolli-
suudesta; 

2) ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa 
olevat vaatimukset; 

3) ajoneuvosta ei ole annettu jätelain 
59 §:ssä tarkoitettua romutustodistusta; 

4) ajoneuvoon kohdistuvan veron tai mak-
sun suorittamisesta, ajoneuvon omistusoikeu-
desta ja haltijasta sekä säädetyn liikenneva-
kuutuksen ottamisesta esitetään asianmukai-
nen selvitys; ja 

5) rekisteriin ilmoitetaan käyttövastaava, 
jos auton omistajaksi tai haltijaksi ei ilmoiteta 
luonnollista henkilöä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
66 e § 

Romutettu tai muutoin tuhoutunut ajoneuvo 

Ajoneuvolle tehdään lopullista poistoa kos-
keva merkintä rekisteriin vain, jos ajoneuvos-
ta on annettu jätelain 18 l §:ssä tarkoitettu 
romutustodistus tai muussa ETA-valtiossa 
kuin Suomessa annettu vastaava todistus 
taikka ajoneuvo on muulla tavalla todistetta-
vasti tuhoutunut. 
— — — — — — — — — — — — — — 

66 e § 

Romutettu tai muutoin tuhoutunut ajoneuvo 

Ajoneuvolle tehdään lopullista poistoa kos-
keva merkintä rekisteriin vain, jos ajoneuvos-
ta on annettu jätelain 59 §:ssä tarkoitettu ro-
mutustodistus tai muussa ETA-valtiossa kuin 
Suomessa annettu vastaava todistus taikka 
ajoneuvo on muulla tavalla todistettavasti tu-
houtunut. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 20  
. 
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9. 

Laki 

ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) 2 § ja 8 §:n 2 momentti seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) ajoneuvolla tieliikennelain (267/1981) 2 

a §:ssä tarkoitettuja ajoneuvoja; 
2) tiellä tieliikennelain 2 §:n 1 kohdassa 

tarkoitettua tietä; 
3) maastolla maastoliikennelain 

(1710/1995) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettua 
maastoa; 

4) lähisiirrolla ajoneuvon siirtämistä sijain-
tipaikan välittömään läheisyyteen; 

5) varastosiirrolla ajoneuvon siirtämistä 
kunnan osoittamaan varastoon; 

6) romuajoneuvolla ajoneuvoa, joka on jä-
telain (1072/1993) 3 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu jäte. 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) ajoneuvolla tieliikennelain (267/1981) 2 

a §:ssä tarkoitettuja ajoneuvoja; 
2) tiellä tieliikennelain 2 §:n 1 kohdassa 

tarkoitettua tietä; 
3) maastolla maastoliikennelain 

(1710/1995) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettua 
maastoa; 

4) lähisiirrolla ajoneuvon siirtämistä sijain-
tipaikan välittömään läheisyyteen; 

5) varastosiirrolla ajoneuvon siirtämistä 
kunnan osoittamaan varastoon; 

6) romuajoneuvolla ajoneuvoa, joka on jä-
telain (   /   ) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
jäte. 

 
8 §

Romuajoneuvon siirto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunta voi toimittaa siirtämänsä jätelain 18 

b §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun tuot-
tajavastuun piiriin kuuluvan romuajoneuvon 
suoraan jätelain 18 l §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulle kerääjälle tai esikäsittelijälle. Ennen 
kuin romuajoneuvo siirretään, siitä on ilmoi-
tettava ajoneuvon ajoneuvoliikennerekisteriin 
merkitylle viimeiselle omistajalle taikka 
muulle tiedossa olevalle omistajalle ja halti-
jalle. Ilmoituksessa on kehotettava siirtämään 
romuajoneuvo seitsemän päivän kuluessa 
uhalla, että ajoneuvo toimitetaan edellä tässä 

8 §

Romuajoneuvon siirto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunta voi toimittaa siirtämänsä jätelain 

48 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 
tuottajavastuun piiriin kuuluvan romuajoneu-
von suoraan jätelain 58 §:ssä tarkoitetulle ke-
rääjälle tai käsittelijälle. Ennen kuin romu-
ajoneuvo siirretään, siitä on ilmoitettava ajo-
neuvon ajoneuvoliikennerekisteriin merkityl-
le viimeiselle omistajalle taikka muulle tie-
dossa olevalle omistajalle ja haltijalle. Ilmoi-
tuksessa on kehotettava siirtämään romuajo-
neuvo seitsemän päivän kuluessa uhalla, että 
ajoneuvo toimitetaan edellä tässä momentissa 
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momentissa tarkoitetulla tavalla jätehuoltoon. 
Jos omistaja ei ole tiedossa, ilmoitus on kiin-
nitettävä romuajoneuvoon näkyvälle paikalle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

tarkoitetulla tavalla jätehuoltoon. Jos omistaja 
ei ole tiedossa, ilmoitus on kiinnitettävä ro-
muajoneuvoon näkyvälle paikalle. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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10. 

Laki 

merenkulun ympäristönsuojelulain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 3 §:n 3 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan alusten tavanomai-

sesta toiminnasta peräisin olevien jätteiden 
vastaanottoon. Sen jälkeen kun aluksen ta-
vanomaisesta toiminnasta peräisin olevat jät-
teet on siirretty aluksesta maihin, näihin jät-
teisiin sovelletaan jätelakia (1072/1993). 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan alusten tavanomai-

sesta toiminnasta peräisin olevien jätteiden 
vastaanottoon. Sen jälkeen kun aluksen ta-
vanomaisesta toiminnasta peräisin olevat jät-
teet on siirretty aluksesta maihin, näihin jät-
teisiin sovelletaan jätelakia (   /   ). 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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11. 

Laki 

Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain (1058/2004) 3 §:n 2 momentti ja 11 §:n 

2 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentti laissa 1682/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Ympäristönsuojeluun ja vesirakentamiseen 
sovellettava lainsäädäntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Alusten tavanomaisesta toiminnasta aiheu-

tuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemi-
sestä talousvyöhykkeellä säädetään merenku-
lun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) ja 
öljyvahinkojen sekä aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaa koskevista toimenpiteistä talous-
vyöhykkeellä säädetään öljyvahinkojen tor-
juntalaissa (1673/2009). Lisäksi talousvyö-
hykkeellä sovelletaan jätelakia (1072/1993) 
siten kuin siitä erikseen säädetään. 
 

11 § 

Ympäristörikokset talousvyöhykkeellä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rangaistus talousvyöhykkeellä tehdystä 

ympäristönsuojelulain rikkomisesta tuomi-
taan ympäristönsuojelulain 116 §:n 2 momen-
tin mukaan, rangaistus talousvyöhykkeellä 
tehdystä jäterikkomuksesta jätelain 60 §:n 
mukaan ja rangaistus talousvyöhykkeellä teh-
dystä luonnonsuojelurikkomuksesta luonnon-
suojelulain (1096/1996) 58 §:n 2 momentin 
mukaan. 

3 § 

Ympäristönsuojeluun ja vesirakentamiseen 
sovellettava lainsäädäntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Alusten tavanomaisesta toiminnasta aiheu-

tuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemi-
sestä talousvyöhykkeellä säädetään merenku-
lun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) ja 
öljyvahinkojen sekä aluskemikaalivahinkojen 
torjuntaa koskevista toimenpiteistä talous-
vyöhykkeellä säädetään öljyvahinkojen tor-
juntalaissa (1673/2009). Lisäksi talousvyö-
hykkeellä sovelletaan jätelakia (   /   ) siten 
kuin siitä erikseen säädetään. 
 

11 § 

Ympäristörikokset talousvyöhykkeellä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rangaistus talousvyöhykkeellä tehdystä 

ympäristönsuojelulain rikkomisesta tuomi-
taan ympäristönsuojelulain 116 §:n 2 momen-
tin mukaan, rangaistus talousvyöhykkeellä 
tehdystä jätelain rikkomisesta jätelain 
147 §:n mukaan ja rangaistus talousvyöhyk-
keellä tehdystä luonnonsuojelurikkomuksesta 
luonnonsuojelulain (1096/1996) 58 §:n 2 
momentin mukaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
 
 



 HE 199/2010 vp  
  

 

252 

 
 

12. 

Laki 

pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta 
annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteis-

toiminnasta annetun lain (829/2009) 2 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Jätehuolto 

Pääkaupunkiseudun kuntien on hoidettava 
yhteistoiminnassa jätelaissa (1072/1993) tar-
koitetut kunnan tehtävät lukuun ottamatta teh-
täviä, jotka säädetään kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisen tehtäviksi. Tehtävien hoi-
tamisesta vastaa kuntayhtymä. Kuntayhty-
mään sovelletaan, mitä kuntalain (365/1995) 
10 luvussa säädetään kuntayhtymästä. 

2 § 

Jätehuolto 

Pääkaupunkiseudun kuntien on hoidettava 
yhteistoiminnassa jätelaissa (   /   ) tarkoitetut 
kunnan tehtävät lukuun ottamatta tehtäviä, 
jotka säädetään kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen tehtäviksi. Tehtävien hoitamises-
ta vastaa kuntayhtymä. Kuntayhtymään so-
velletaan, mitä kuntalain (365/1995) 10 lu-
vussa säädetään kuntayhtymästä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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13. 

Laki 

patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan patoturvallisuuslain (494/2009) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jätepatoihin sovelletaan tämän lain lisäksi, 

mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja sen 
nojalla säädetään ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisestä sekä jätelaissa (1072/1993) ja 
sen nojalla säädetään jätteistä terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvan vaaran ehkäisemises-
tä ja torjumisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jätepatoihin sovelletaan tämän lain lisäksi, 

mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja sen 
nojalla säädetään ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisestä sekä jätelaissa (   /   ) ja sen 
nojalla säädetään jätteistä terveydelle ja ym-
päristölle aiheutuvan vaaran ehkäisemisestä. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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14. 

Laki 

lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lannoitevalmistelain (539/2006) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lannoitevalmisteiden raaka-aineita ja sel-

laisenaan lannoitevalmisteena käytettäviä si-
vutuotteita, niiden käsittelyä, käyttöä ja hävit-
tämistä koskevista vaatimuksista säädetään li-
säksi terveydensuojelulaissa (763/1994), ym-
päristönsuojelulaissa (86/2000), jätelaissa 
(1072/1993) ja maa-aineslaissa (555/1981) 
sekä Euroopan yhteisössä, Euroopan yhtei-
söön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jät-
teiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 
259/93. Kasviperäisiä lannoitevalmisteita ja 
niiden raaka-aineita koskevista vaatimuksista 
säädetään lisäksi kasvinterveyden suojelemi-
sesta annetussa laissa (702/2003). Eläimistä 
saatavia lannoitevalmisteita ja niiden raaka-
aineita koskevista vaatimuksista säädetään li-
säksi eläintautilaissa (55/1980) ja maahan-
tuontia koskevista vaatimuksista säädetään 
eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta anne-
tussa laissa (1192/1996). 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lannoitevalmisteiden raaka-aineita ja sel-

laisenaan lannoitevalmisteena käytettäviä si-
vutuotteita, niiden käsittelyä, käyttöä ja hävit-
tämistä koskevista vaatimuksista säädetään li-
säksi terveydensuojelulaissa (763/1994), ym-
päristönsuojelulaissa (86/2000), jätelaissa (   /  
) ja maa-aineslaissa (555/1981) sekä jätteiden 
siirrosta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1013/2006. 
Kasviperäisiä lannoitevalmisteita ja niiden 
raaka-aineita koskevista vaatimuksista sääde-
tään lisäksi kasvinterveyden suojelemisesta 
annetussa laissa (702/2003). Eläimistä saata-
via lannoitevalmisteita ja niiden raaka-aineita 
koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi 
eläintautilaissa (55/1980) ja maahantuontia 
koskevista vaatimuksista säädetään eläinlää-
kinnällisestä rajatarkastuksesta annetussa 
laissa (1192/1996). 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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15. 

Laki 

kasvinsuojeluaineista annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kasvinsuojeluaineiden jäämistä elintarvik-

keissa ja rehuissa sekä niiden valvonnasta 
säädetään elintarvikelaissa (23/2006) sekä re-
hulaissa (396/1998) ja niiden nojalla. Kasvin-
suojeluaineet, joiden hyväksyminen on peruu-
tettu tai joiden hyväksymisen voimassaolo 
muutoin on lakannut, sekä muuten käytöstä 
poistettavat kasvinsuojeluaineet ovat ongel-
majätettä, ja niihin sovelletaan jätelakia 
(1072/1993). Geneettisesti muunnetuista or-
ganismeista on lisäksi voimassa, mitä niistä 
geenitekniikkalaissa (377/1995) säädetään. 
Kasvinsuojeluaineita käsittelevän työturvalli-
suudessa on otettava lisäksi huomioon työtur-
vallisuuslain (738/2002) vaatimukset. 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kasvinsuojeluaineiden jäämistä elintarvik-

keissa ja rehuissa sekä niiden valvonnasta 
säädetään elintarvikelaissa (23/2006) sekä re-
hulaissa (396/1998) ja niiden nojalla. Kasvin-
suojeluaineet, joiden hyväksyminen on peruu-
tettu tai joiden hyväksymisen voimassaolo 
muutoin on lakannut, sekä muuten käytöstä 
poistettavat kasvinsuojeluaineet ovat vaaral-
lista jätettä, ja niihin sovelletaan jätelakia (   /  
). Geneettisesti muunnetuista organismeista 
on lisäksi voimassa, mitä niistä geenitekniik-
kalaissa (377/1995) säädetään. Kasvinsuoje-
luaineita käsittelevän työturvallisuudessa on 
otettava lisäksi huomioon työturvallisuuslain 
(738/2002) vaatimukset. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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16. 

Laki 

luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja 
maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista 

ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 5 §:n 
1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset ja eh-
dot 

Edellä 4 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa 
tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että viljelijä sitoutuu määräajaksi noudat-
tamaan tuelle asetettuja ehtoja maatilallaan. 
Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että viljelijä noudattaa täydentäviä ehtoja. 
Täydentävien ehtojen kansallisesta täytän-
töönpanosta säädetään ympäristönsuojelulais-
sa (86/2000), vesilaissa (264/1961), jätelaissa 
(1072/1993), luonnonsuojelulaissa 
(1096/1996), metsästyslaissa (615/1993), Eu-
roopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(1100/1994), torjunta-ainelaissa (327/1969), 
rehulaissa (396/1998), elintarvikelaissa 
(23/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa 
laissa (617/1997), eläinsuojelulaissa 
(247/1996) sekä eläintautilaissa (55/1980). 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset ja eh-
dot 

Edellä 4 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa 
tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä 
on, että viljelijä sitoutuu määräajaksi noudat-
tamaan tuelle asetettuja ehtoja maatilallaan. 
Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on, 
että viljelijä noudattaa täydentäviä ehtoja. 
Täydentävien ehtojen kansallisesta täytän-
töönpanosta säädetään ympäristönsuojelulais-
sa (86/2000), vesilaissa (264/1961), jätelaissa 
(   /   ), luonnonsuojelulaissa (1096/1996), 
metsästyslaissa (615/1993), Euroopan yhtei-
sön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön-
panosta annetussa laissa (1100/1994), kasvin-
suojeluaineista annetussa laissa (1259/2006), 
rehulaissa (86/2008), elintarvikelaissa 
(23/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa 
laissa (617/1997), eläinsuojelulaissa 
(247/1996) sekä eläintautilaissa (55/1980). 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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17. 

Laki 

lääkelain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lääkelain (395/1987) 7 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 773/2009, 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos tässä laissa tarkoitettua lääkettä on pi-
dettävä jätelaissa (1072/1993) tarkoitettuna 
ongelmajätteenä, siihen sovelletaan mitä on-
gelmajätteestä mainitussa laissa säädetään tai 
sen nojalla säädetään tai määrätään. 

7 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos tässä laissa tarkoitettua lääkettä on pi-
dettävä jätelaissa (   /   ) tarkoitettuna vaaral-
lisena jätteenä, siihen sovelletaan mitä vaa-
rallisesta jätteestä mainitussa laissa säädetään 
tai sen nojalla säädetään tai määrätään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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18. 

Laki 

huumausainelain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan huumausainelain (373/2008) 28 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

28 § 

Huumausaineiden hävittäminen ongelmajät-
teenä 

Huumausaineiden käsittelyyn oikeutetut 
ovat velvollisia toimittamaan hävitettäviksi 
kaikki huumausaineiksi luokitellut lääkkeet ja 
muut huumausaineet, joilla ei ole enää tässä 
laissa sallittua käyttöä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut aineet ja 
valmisteet saa hävittää vain ongelmajätelai-
toksessa. Tällöin on noudatettava jätelain 
(1072/1993) ja ympäristönsuojelulain 
(86/2000) säännöksiä ongelmajätteen hävit-
tämisestä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitet-
tujen aineiden ja valmisteiden hävittämisestä. 

28 § 

Huumausaineiden hävittäminen vaarallisena 
jätteenä 

Huumausaineiden käsittelyyn oikeutetut 
ovat velvollisia toimittamaan hävitettäviksi 
kaikki huumausaineiksi luokitellut lääkkeet ja 
muut huumausaineet, joilla ei ole enää tässä 
laissa sallittua käyttöä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut aineet ja 
valmisteet saa hävittää vain vaarallisen jät-
teen käsittelylaitoksessa. Tällöin on noudatet-
tava jätelain (   /   ) ja ympäristönsuojelulain 
(86/2000) säännöksiä vaarallisen jätteen hä-
vittämisestä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitet-
tujen aineiden ja valmisteiden hävittämisestä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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19. 

Laki 

kokoontumislain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kokoontumislain (530/1999) 24 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

24 § 

Kokousvälineiden ja rakennelmien poistami-
nen sekä alueen puhdistaminen 

Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden jär-
jestäjän on huolehdittava siitä, että kokousvä-
lineet ja tilaisuudessa käytetyt rakennelmat 
poistetaan tilaisuuden päätyttyä ilman aihee-
tonta viivytystä, jollei paikan omistajan tai 
haltijan kanssa ole toisin sovittu. Roskaantu-
neen paikan puhdistamisesta noudatetaan, mi-
tä jätelaissa (1072/1993) säädetään. 

24 § 

Kokousvälineiden ja rakennelmien poistami-
nen sekä alueen puhdistaminen 

Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden jär-
jestäjän on huolehdittava siitä, että kokousvä-
lineet ja tilaisuudessa käytetyt rakennelmat 
poistetaan tilaisuuden päätyttyä ilman aihee-
tonta viivytystä, jollei paikan omistajan tai 
haltijan kanssa ole toisin sovittu. Roskaantu-
neen paikan siivoamisesta säädetään jätelais-
sa (   /   ). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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20. 

Laki 

hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 12 a §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 675/2006, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 a § 

Hallinto-oikeuden kokoonpano eräissä asi-
oissa 

Hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös 
kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä, 
jollei asiassa ratkaistavana olevan kysymyk-
sen laatu edellytä kolmijäsenisen kokoonpa-
non käyttämistä ja ratkaistavana on muutok-
senhakuasia, jossa on kysymys: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) jätelain (1072/1993) soveltamisesta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

12 a § 

Hallinto-oikeuden kokoonpano eräissä asi-
oissa 

Hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös 
kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä, 
jollei asiassa ratkaistavana olevan kysymyk-
sen laatu edellytä kolmijäsenisen kokoonpa-
non käyttämistä ja ratkaistavana on muutok-
senhakuasia, jossa on kysymys: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) jätelain (   /   ) soveltamisesta; 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
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