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31.	  Valtakunnalliset	  jätehuoltopäivät	  	  
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Esityksen	  sisältö	  

•  Kuulumisia	  kiertotaloudesta	  
•  Jätelain	  muuEaminen	  ja	  siihen	  liiEyvät	  selvitykset	  
•  Kaatopaikka-‐asetus	  –	  haasteet	  ja	  kehiEäminen	  	  
•  Ei	  enää	  jäteEä	  -‐sääntely	  
•  Esimerkkejä	  muista	  vireillä	  olevista	  
	  



Kuulumisia	  kiertotaloudesta	  
•  Suomi	  on	  ollut	  mukana	  EU	  komission	  ”Early	  warning”	  –	  

tarkastelussa,	  koska	  näyEäisi,	  eEei	  Suomi	  saavuta	  50	  %:n	  
yhdyskuntajäEeen	  kierrätystavoiteEa	  vuoteen	  2020.	  	  
•  konsulM	  lupasi	  ehdoEaa	  joitakin	  toimia	  Suomelle	  syyskuun	  lopussa	  	  
•  lokakuun	  lopussa	  lopulliset	  ehdotukset	  tavoiEeen	  saavuEamiseksi	  
	  

•  	  VALTSU:	  Kierrätyksestä	  kiertotalouteen	  –valtakunnallinen	  
jätesuunnitelma	  vuoteen	  2023	  
•  Lausuntoaika	  pääEyi	  25.8.,	  lausuntoja	  noin	  80,	  yhteenveto	  työn	  alla	  
•  Viimeistelyssä	  pyritään	  oEamaan	  huomioon	  early	  warning	  –

tarkastelun	  ehdotukset	  

•  Kiertotalouden	  toimintaohjelma	  
•  Hallitus	  ja	  useat	  ministeriöt	  (YM,	  TEM,	  MMM)	  valmistelevat	  parhaillaan	  

kiertotalouden	  toimenpideohjelmaa	  yhdessä	  Sitran	  kanssa.	  
•  Ohjelma	  perustuu	  hallituksen	  tavoiEeisiin	  ja	  kärkihankkeisiin	  

kiertotalouden	  edistämisessä	  sekä	  vie	  osaltaan	  eteenpäin	  Sitran	  
toimesta	  laaditun	  kiertotalouden	  Wekartan	  (pää)osin	  jo	  käynnisteEyjä	  
toimia.	  	  
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Jätelain	  muu@aminen	  –	  tausta	  ja	  dokumentaaAo	  

Hallitusohjelman	  kirjaus:	  Muutetaan	  jätelakia	  siten,	  e@ä	  kunnille	  jätelaissa	  
annetut	  yksinoikeudet	  rajataan	  asumisessa	  syntyviin	  jä@eisiin	  alueelliset	  
erityispiirteet	  huomioiden.	  
	  
Hankintalain	  muu@umisella	  myös	  vaikutusta	  kunnalliseen	  jätehuoltoon.	  Uusi	  
hankintalaki	  (1397/2016)	  voimaan	  vuoden	  2017	  alussa.	  
•  jätehuollon	  toimialalle	  15	  %:n	  ulosmyynWraja	  vuoden	  2017	  loppuun	  	  ja	  

vuoden	  2018	  alusta	  raja	  on	  10	  %	  
	  
Jätelain	  muu@amiseen	  lii@yvät	  dokumenAt	  löytyvät	  ym.fi	  –	  sivuilta:	  
	  
Polku:	  
Etusivu	  >	  Ympäristö	  >	  Lainsäädäntö	  ja	  ohjeet	  >	  Ympäristönsuojelun	  valmisteilla	  
oleva	  lainsäädäntö	  >	  Jätelain	  muutos	  
	  
Suora	  linkki:	  	  
hEp://www.ym.fi/fi-‐FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Jatelain_muutos	  



Aiempia	  vaiheita	  

•  YM:n	  vaikutusarvio	  hallitusohjelman	  mukaisesta	  vastuun	  rajaamisesta	  (YMra	  
20/2016),	  lisäksi	  YTP:n	  teeEämä	  vaikutusarvio	  

•  YM	  aseM	  22.8.2016	  työryhmän	  valmistelemaan	  jätelain	  muutosta	  sekä	  
selviEämään	  jätelain	  ja	  hankintalain	  yhteensoviEamista	  +	  tekemään	  näitä	  
koskevat	  ehdotukset	  vaikutusarviointeineen.	  	  
§  Työryhmä	  piW	  viimeisen	  kokouksensa	  28.2.2017.	  Työryhmä	  oli	  varsin	  erimielinen;	  

loppuraporMin	  (n.	  15s.)	  jäteMin	  runsaasW	  eriäviä	  mielipiteitä	  ja	  täydentäviä	  
lausumia	  (n.	  50s.)	  

•  Työryhmän	  työn	  tueksi	  Selvitysmies	  Mikko	  Alkiolta	  selvityksen	  jätelain	  ja	  
hankintalainsäädännön	  rajapinnoista	  

•  HE-‐luonnos	  valmistelWin	  työryhmän	  loppuraporWn	  ja	  muun	  
valmisteluaineiston	  pohjalta	  
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HE-‐luonnos	  lausunnoilla	  kesällä	  
Luonnoksen	  keskeinen	  sisältö	  
§  Kunnan	  vastuu	  yhdyskuntajätehuollossa	  rajaEaisiin	  asumisen	  sekä	  kunWen	  
hallinto-‐	  ja	  palvelutoiminnan	  jäEeisiin	  sekä	  maa-‐	  ja	  metsätalouden	  vaarallisiin	  
jäEeisiin	  

§  Kunnan	  toissijaista	  jätehuoltovelvollisuuEa	  (TSV)	  ja	  siihen	  liiEyviä	  meneEelyjä	  
täsmenneEäisiin.	  

§  Poikkeamismahdollisuuteen	  velvollisuudesta	  luovuEaa	  jäte	  kunnan	  
järjestämään	  jätehuoltoon	  tehtäisiin	  yhdyskuntajätehuollon	  vastuunjaosta	  
johtuvat	  muutokset	  

§  KunWen	  jätehuoltoyhWöiden	  kirjanpitovelvoiEeita	  ja	  jäEeen	  kuljeEajan	  
WedonantovelvoiEeita	  täsmenneEäisiin.	  KuljeEajan	  Wedonantovelvollisuuden	  
laiminlyönW	  sankWoitaisiin	  jätelain	  rikkomisena.	  	  

§  Kunnan	  jätehuollon	  toimialalle	  säädeEäisiin	  pysyväksi	  sidosyksikön	  
markkinaehtoisen	  toiminnan	  ulosmyynWrajaksi	  10	  %	  ilman	  500	  000	  €	  ylärajaa	  	  

§  Tehdään	  elohopea-‐asetuksen	  täytäntöön	  panemiseksi	  tarviEavat	  tekniset	  
muutokset	  →	  siEemmin	  soviEu	  siirreEäväksi	  ns.	  työkone-‐HE:n	  yhteyteen	  

Erillinen	  vaikutustenarvioin3muis3o	  
§  Tukena	  talousWeteellinen	  asiantunWjalausunto	  VTT	  Janne	  Tukiaiselta	  	  
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Lausuntokierros	  

•  Lausuntokierros	  pääEyi	  15.8.	  Lausuntoja	  anneMin	  69	  kpl	  +	  6	  kpl	  ”ei	  
lausuEavaa”	  ja	  5	  kpl	  ”ei	  lausuntoa”	  

•  Lausuntokooste	  ym.fi-‐sivuilla	  
•  Lakiesitys	  sai	  sidosryhmiltä	  odotetusW	  risWriitaisen	  vastaanoton.	  	  
•  Eri	  sidosryhmät	  kannaMvat	  joitakin	  osia	  lakiesityksen	  ehdotuksista,	  muEa	  

ehdotusten	  kokonaisuus	  ei	  juuri	  saanut	  minkään	  tahon	  tukea.	  
•  Jatkovalmistelun	  yhteydessä	  hahmoteltava	  myös	  jäteasetuksen	  muutoksia	  

→	  TSV-‐sääntelyä	  sekä	  jätehuoltopalvelujen	  kirjanpitoa	  ja	  jäEeen	  kuljeEajan	  
WedonantovelvollisuuEa	  koskevat	  tarkemmat	  säännökset	  

	  
•  PoliiUnen	  keskustelu	  kesken	  
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Selvitykset	  

•  Hallituksen	  esitysluonnoksen	  perusteluissa	  todetaan,	  eEä	  
”Esitys	  on	  osa	  kokonaisuuEa,	  jonka	  tavoiEeena	  on	  kehiEää	  
jätealan	  markkinoita	  säätämällä	  kunnallisen	  jäEeen-‐
käsiEelyinfran	  eriyEämisestä	  sekä	  luomalla	  jäEeiden	  ja	  
sivuvirtojen	  markkinapaikka	  

•  Selvitys	  kunnallisen	  jäEeenkäsiEelyinfran	  avaamisesta	  valmistui	  
21.9.2017	  

•  Markkinapaikkaa	  selviteEy	  alustavasW	  virkamiesvoimin	  kesällä	  
2017	  ja	  jatkotyötä	  hankkeistetaan	  parhaillaan.	  
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Selvitys	  kunnallisen	  jä@eenkäsi@elyinfran	  
avaamisesta	  

•  Taustalla	  selvitysmiehen	  ehdotus	  jäEeenpolEo-‐	  ja	  biokäsiEelypalvelujen	  
eriyEämisestä	  (yhWöiEämisvelvoite)	  ja	  kaatopaikkainfran	  avaamisesta.	  

•  OikeusWeteellinen	  selvitys,	  tekijänä	  AA	  Mika	  Pohjonen	  (Hannes	  Snellman	  
Asianajotoimisto)	  
•  perustuslaissa	  säädeEy	  omaisuuden	  suoja,	  hankintalain	  

sidosyksikkösäännös,	  kuntalain	  yhWöiEämissäännökset,	  perustuslain	  
kunnan	  itsehallintoa	  koskeva	  sääntely	  sekä	  jätelain	  säännökset	  
muutosehdotuksineen.	  	  

•  Selvityksen	  perusteella	  näyEää	  siltä,	  eEä	  jäEeenkäsiEelyinfran	  eriyEämistä	  
koskeva	  hallituksen	  esitysluonnoksen	  perusteluissa	  esiteEy	  tavoite	  on	  
käytännössä	  jo	  pääosin	  toteuteEu.	  	  Kaikki	  jäEeenpolEolaitokset	  ja	  osa	  
biokäsiEelylaitoksista	  on	  jo	  yhWöiteEy.	  	  	  

•  YhWöiEämisvelvollisuuden	  säätäminen	  olisi	  selvityksen	  mukaan	  
oikeudellisesW	  ongelmallinen	  ratkaisu	  oikeusperustan	  epävarmuuden	  ja	  
perustuslain	  omaisuudensuojan	  vuoksi.	  	  	  
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Markkinapaikka	  
•  Taustalla	  selvitysmiehen	  yhdessä	  KKV:n	  kanssa	  tekemä	  aloite	  kansallisesta	  

markkinapaikasta	  
	  
•  Alustavissa	  selvityksissä	  kesän	  aikana	  	  
•  tarkasteltu	  kahta	  raideEa/osa-‐alueEa.	  	  
•  lakisääteinen	  osa	  markkinapuuEeen	  osoiEamiseen	  
•  vapaaehtoinen,	  kaikille	  avoin	  valtakunnallinen	  markkinapaikka	  

•  Käyty	  KKV-‐vetoisesW	  keskusteluja,	  joissa	  mukana	  YM,	  TEM,	  YTP,	  KuntaliiEo	  
ja	  Kivo	  

•  SelviteEy	  koWmaisia	  ja	  ulkomaisia	  ”markkinapaikkoja”	  
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Alustava	  hankesuunnitelma	  
•  Hankkeen	  tavoiEeena	  on	  selviEää	  mahdollisuuEa	  perustaa	  jäEeiden	  

markkinapaikka,	  joka	  vastaisi	  kiertotalouden	  haasteisiin	  materiaalikierron	  
loppupäässä.	  	  
•  Ensimmäisessä	  vaiheessa	  keskitytään	  siihen,	  eEä	  markkinapaikan	  avulla	  voidaan	  

osoiEaa	  avoimesW	  ja	  läpinäkyväsW	  kunnan	  toissijaisen	  vastuun	  edellyEämä	  
markkinapuute.	  	  

•  Ajan	  myötä	  markkinapaikasta	  voi	  kehiEyä	  kaikkien	  jäEeiden	  ja	  sekundaaristen	  
materiaalien	  vaihdannan	  keskuspaikaksi	  kiertotalouden	  toteuEamiseksi.	  

•  Eri	  toimijoiden	  tavoiEeet	  markkinapaikan	  suhteen	  on	  selviteEävä	  ja	  
soviteEava	  yhteen.	  	  

•  KehiEäminen	  tehdään	  yhteistyössä	  sidosryhmien	  kanssa,	  jolloin	  toimijoiden	  
käytännönkokemukset	  ja	  näkemykset	  tulevat	  huomioiduiksi	  markkinapaikan	  
suunniEelussa.	  	  

•  YM-‐vetoinen	  hanke	  
•  mukana	  myös	  mm.	  KKV,	  TEM,	  Sitra?,	  MoWva?,	  SYKE??	  
•  seurantaryhmän	  perustaminen	  
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Kysymyksiä	  	  

•  Mitä	  lainsäädännöllisiä	  ratkaisuja	  markkinapaikan	  käyEö	  vaaWi?	  
•  markkinapuuEeen	  toteamisen	  todentaminen?	  
•  markkinapaikan	  suhde	  hankintalainsäädäntöön	  (julkiset	  hankkijat)?	  

•  Mahdollisuudet	  edistää	  etusijajärjestyksen	  toteuEamista	  ja	  jätehuollon	  
investointeja?	  

•  Mikä	  taho	  perustaa/hallinnoi	  markkinapaikkaa?	  	  
•  Miten	  olemassa	  ja	  kehiEeillä	  olevia	  ympäristöhallinnon	  Wetojärjestelmiä	  

voidaan	  hyödyntää	  markkinapaikan	  jäteWedon	  tuoEamisessa?	  
•  VAHTI	  
•  JätedirekWivimuutos	  ja	  jäteWlastoinnin	  kehiEäminen	  edellyEävät	  uuden	  

jäteWetojärjestelmän	  kehiEämistä	  
•  Miten	  markkinapaikka	  kytkeytyy	  olemassa	  ja	  kehiEeillä	  oleviin	  jätealan	  

alustoihin/markkinapaikkoihin	  tai	  	  Teolliset	  symbioosit	  Suomessa	  (FISS)	  –
toimintamalliin	  ja	  Synergie-‐alustaan?	  

•  jne.	  

•  	  	  
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Kaatopaikka-‐asetus	  –	  haasteet	  ja	  kehi@äminen	  
•  Kiellon	  tavoiEeena	  	  kehiEää	  Suomen	  jätehuoltoa	  ja	  

suunnata	  yhdyskuntajäte	  ja	  kierrätyskelpoinen	  
orgaanista	  ainesta	  sisältävä	  jäte	  pois	  kaatopaikoilta	  

	  
•  Orgaanisen	  jäEeen	  2016	  alusta	  voimaan	  tulleesta	  

kaatopaikkakiellosta	  aiheutunut	  käytännön	  
ongelmia	  WeEyjen	  jätejakeiden	  osalta	  	  
•  mm.	  PVC-‐muovi,	  eristevillat	  ja	  tulipalojäEeet	  	  
	  

•  YM:n	  on	  ohjeistanut	  lupaviranomaisia	  
poikkeuspäätösten	  antamisessa:	  asetus	  sisältää	  
mahdollisuuden	  poiketa	  kiellosta,	  muEa	  kriteerit	  
ovat	  Wukat	  à	  	  käytännön	  ongelma	  muodostunut,	  
kun	  poikkeuksia	  ei	  ole	  enää	  2017	  anneEu	  

	  
•  YM	  on	  perustanut	  viranomaisten	  kanssa	  Ad-‐hoc	  

ryhmän,	  jossa	  näihin	  asioihin	  haetaan	  ratkaisuja	  	  
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Kaatopaikka-‐asetus	  –	  haasteet	  ja	  kehi@äminen	  

•  Meneillään	  on	  myös	  YM:n,	  jätealan	  toimijoiden	  ja	  viranomaisten	  kanssa	  
yhteistyössä	  SYKEn	  toteuEama	  selvitys	  asetuksen	  kaatopaikkakiellon	  
vaikutuksista	  

•  Selvityksessä	  tarkastellaan	  ongelmallisia	  jätejakeita	  ja	  haetaan	  niihin	  jätehuollon	  
kannalta	  parhaiten	  soveltuvia	  ratkaisuja	  sekä	  arvioidaan	  asetuksen	  
muutostarpeita	  	  

•  Selvityksessä	  arvioidaan	  hallitusohjelman	  kirjauksen	  mukaisesW	  myös	  
mahdollisuuksia	  laajentaa	  kaatopaikkakielto	  koskemaan	  kierrätyskelpoisia	  jäEeitä	  
vuoteen	  2025	  mennessä	  

•  Ensisijainen	  tavoite	  on	  arvioida	  asetuksen	  muutostarpeita	  selvityksen	  tulosten	  ja	  
pohjalta	  ensi	  vuonna	  
•  kaatopaikka-‐asetusta	  tullaan	  jo	  vuoden	  2017	  loppuun	  mennessä	  muuEamaan	  

EU:n	  elohopea-‐asetuksen	  toimeenpanemiseksi	  	  
	  

14	  



Ei	  enää	  jäte@ä	  –	  sääntelyn	  tarve@a	  koskeva	  selvitystyö	  

•  SYKEn	  selvitys	  valmistuu	  lokakuussa	  	  =>	  säädösvalmisteluun	  ryhtymisestä	  
päätetään	  sen	  pohjalta	  
•  Tarvitaanko	  Suomessa	  kansallisia	  EoW/sivutuote-‐säädöksiä?	  	  	  
•  Jos	  uuEa	  sääntelyä	  tarvitaan,	  minkälaista	  se	  voisi	  olla?	  
	  

•  Tapaustutkimukset	  Suomessa	  	  
•  TavoiEeena	  saada	  mahdollisimman	  konkreeMsta	  Wetoa	  	  

a)	  jätestatuksen	  aiheuEamasta	  sääntelytaakasta	  	  
b)	  	  jätestatuksen	  pääEymisen	  seurauksena	  Wlalle	  tulevasta	  sääntelytaakasta	  
c)	  muista	  jäteluokituksen	  poistamista	  koskevan	  sääntelyn	  vaikutuksista	  

•  Tarkastellut	  jätejakeet:	  betonimurske,	  asfalM,	  puumurske,	  muovit,	  paperi	  
	  

•  Oikeusvertailu	  Flanderiin	  ja	  Iso-‐Britanniaan	  (EnglanW	  ja	  Wales)	  
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Alustavia	  tuloksia	  
1. Keventyykö  materiaalin  sääntelytaakka  jos  jätestatus  poistuu?
•  Pääsääntöises:  näy;äisi  keventyvän,  vaikka  systemaa=sta  tutkimus:etoa  ei  esim.  

UK:ssa  tai  Flanderissa  ole.  

•  Jätedirek:ivi  ase;aa  minimivaa:mukset  EoW/sivutuote-‐säädöksille.  Ero  esim.  

MARA-‐tyyppises:  kevenne;yyn  jätesääntelyyn  voi  olla  vähäinen.

•  Eri  asia  on,  kuinka  paljon  sääntelytaakan  keventyminen  vaiku;aa  

liiketoimintamahdollisuuksiin/materiaalin  asemaan  markkinoilla.  Tuo;een  laatu  

ratkaisee.  Sääntelyn  ”harmaa  alue”  suuri.

2. Millä  tavoin  mahdollinen  uusi  EoW/sivutuotesääntely  tulisi/
kanna;aisi  toteu;aa?
•  Yleisellä  asetuksella,  jos  materiaali  on  määrällises:  merki;ävä  ja  se  on  laadultaan  

ja  käy;ötarkoitukseltaan  homogeenista.  Esim.  teollisuuden  jäännöstuo;eet  

(mahdollinen  ”sivutuote”)  eivät  useimmiten  täytä  edellytyksiä.

•  Muilta  osin  tapauskohtainen  viranomaispäätös.  Nyt  lupaviranomainen  –  

lupamene;ely  soveltuu  kuitenkin  huonos:  pelkästään  jätestatusta  koskevaan  

päätöksentekoon.  Kehi;ämismahdollisuudet?  
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Esimerkkejä	  muusta	  vireillä	  olevasta	  
•  MARA-‐asetuksen	  noWfioinW	  pääEyy	  17.11.	  
•  tavoite:	  valWoneuvostoon	  loppuvuonna,	  voimaan	  1.1.2018	  
•  odotusaikana	  toimeenpanon	  valmistelua	  (ohjeistus,	  sähköinen	  lomake	  …)	  

•  MASA-‐asetus	  
•  ensimmäinen	  sidosryhmäWlaisuus	  pideEy	  syksyllä,	  työ	  jatkuu	  palauEeen	  pohjalta	  

•  Uuden	  jäteraportoinWjärjestelmän	  kehiEäminen	  
•  JätekuljeEajien	  ja	  –väliEäjien	  rekisteröinWä	  koskevat	  kehiEämistarpeet	  
•  ErilliskeräysvaaWmusten	  Wukentamista	  koskevan	  lainsäädännön	  valmistelun	  

käynnistäminen	  
•  SivutuoEeita	  ja	  ei	  enää	  jäteEä	  –	  meneEelyjen	  tapauskohtaisen	  käytön	  

täsmentäminen	  (jätelain	  tulkintaoppaassa)	  
•  Ahvenanmaan	  tuoEajavastuujärjestelmän	  kehiEäminen,	  	  yhteinen	  

paperinkeräystavoite	  …	  
•  Valtakunnallisen	  öljyjätehuollon	  kehiEäminen	  =>	  green	  deal?	  	  
•  HäiriöWlanteiden	  jätehuoltoa	  koskeva	  säädöstyö	  
•  JätedirekWiviehdotukset	  (6	  kpl)	  ja	  niiden	  toimeenpanoon	  valmistuminen	  
•  EU:n	  kiertotalouspakeWn	  aloiEeiden	  seuraaminen	  ja	  niihin	  vaikuEaminen	  –	  

erityisesW	  jäte/tuote/kemikaalisääntelyn	  rajapinnat	  
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Kiitos!	  
anna-‐maija.	  pajukallio@ym.fi	  
www.ym.fi	  
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