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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain 10 ja  
13 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan  kahden yhdyskun-
tajätehuoltoa koskevan jätelain säännöksen 
muuttamista. Ensinnäkin  järjestettyä jätteen-
kuljetusta koskevaa lain 10 §:ää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että laissa ja sen nojalla 
annettavassa valtioneuvoston asetuksessa 
säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin, mistä 
toiminnoista peräisin olevaa jätettä pidetään 
asumisessa syntyvään jätteeseen  rinnastetta-
vana jätteenä. Tällaisia jätteitä olisivat ennen 
muuta  julkisen hallinnon ja palvelutoimin-
nan jätteet, jotka olisivat ominaisuudeltaan, 
koostumukseltaan ja määrältään asumisessa 
syntyvään jätteeseen rinnastettavia. Ehdotus 
vähentäisi kuntien velvoitteita huolehtia yh-
dyskuntajätehuollosta. 

Toiseksi kunnan järjestämää jätteen hyö-
dyntämistä ja käsittelyä  koskevaa lain 13 
§:ää ehdotetaan muutettavaksi. Koska kunta 
vastaa asumisessa syntyvän ja siihen rinnas-
tettavan jätteen hyödyntämisestä ja käsitte-
lystä, sillä pitäisi olla näiden osalta yhtäläi-
nen oikeus määrätä hyödyntämisestä ja käsit-
telystä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että asu-
misessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastetta-
vat jätteet pitää toimittaa kunnan osoittamaan 
paikkaan joko hyödynnettäväksi tai käsiteltä-
väksi. Velvollisuus koskee sekä kunnan jär-
jestämää että sopimusperusteista jätteenkul-
jetusta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä kesäkuuta 2007. 

————— 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyti la ja sen arviointi  

Jätelain 10 ja 13 §:n mukaan kunnan on 
järjestettävä asumisessa syntyvän sekä omi-
naisuudeltaan, koostumukseltaan ja määräl-
tään siihen rinnastettavan jätteen kuljetus, 
hyödyntäminen ja käsittely. Velvollisuus ei 
kuitenkaan koske ongelmajätteiden jätehuol-
toa. Kunta voi päättää, että kuljetukset järjes-
tetään siten, että jätteen haltija sopii siitä kul-
jetuksen suorittajan kanssa (ns. sopimuspe-
rusteinen jätteenkuljetus). Lain 13 §:n mu-
kaan kunta voi määrätä, että jäte on toimitet-
tava kunnan järjestämään jätteen käsittelyyn. 

Asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastet-
tavan jätteen määrittelyssä on ilmennyt on-
gelmia ja epäyhtenäistä käytäntöä eri puolilla 
maata. Ongelmien esilletuloon on myötävai-
kuttanut viime vuosina tapahtunut jätehuol-
lon merkittävä rakennemuutos. Yhdyskunta-
jätehuollon käytännön toteuttamisesta eivät 
enää huolehdi yksittäiset kunnat vaan talous-
alueen laajuiset kuntayhtymät tai alueen kun-

tien omistamat jätelaitosyhtiöt. Kunnat ja 
niiden jätelaitos on monessa tapauksessa 
pyrkinyt yhtenäistämään tulkintoja ja käytän-
töjä toimialueellaan, mistä on aiheutunut  
erimielisyyttä jätealan yksityisten toimijoi-
den kanssa.  

Yksityiset jätealan yritykset ovat viime 
vuosina lisänneet palvelutarjontaa erityisesti 
jätteiden hyödyntämisessä. Sen johdosta on 
saattanut syntyä kilpailutilanne hyödyntä-
miskelpoisesta jätteestä. Kuntien ylläpitämä 
kaatopaikka ei ole enää nykyisin ainoa paik-
ka, jonne yhdyskuntajäte voidaan viedä käsi-
teltäväksi. Tämä käy ilmi myös siitä, että 
eräillä alueilla on kunnallisten jätelaitosyhti-
öiden kaatopaikoille tuotavan yhdyskuntajät-
teen määrä vähentynyt tuntuvasti. 

Euroopan neuvoston kaatopaikoista anta-
man direktiivin (1999/31/EY) asettamat vaa-
timukset biohajoavan jätteen kaatopaikkakä-
sittelyn vähentämisestä ja jätteiden esikäsitte-
lystä aiheuttavat yhdyskuntien jätehuollolle 
huomattavia kehittämistarpeita lähitulevai-
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suudessa. Perinteisestä kaatopaikkakäsitte-
lystä siirrytään laitosmaiseen jätteenkäsitte-
lyyn. Uusien jätteiden hyödyntämis- ja käsit-
telylaitosten investointikustannukset arvioi-
daan n. 700 miljoonaksi euroksi seuraavan 
kymmenen vuoden aikana.  

Hyväksyessään hallituksen esityksen laiksi 
jätelain muuttamisesta (HE 152/2003 – EV 
39/2004) eduskunta hyväksyi samalla mm. 
seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää hallituksen käynnis-
tävän jätelain kokonaisuudistuksen mahdolli-
simman pian sekä ryhtyvän tarvittaessa val-
mistelemaan lainsäädäntöä kokonaisuudis-
tusta nopeammalla aikataululla lain toi-
meenpanossa mahdollisesti ilmenevien on-
gelmien poistamiseksi 

Ympäristöministeriö on asettanut 13 päivä-
nä toukokuuta 2005 työryhmän, jonka tehtä-
vänä on muun ohella laatia ehdotus jätelain 
kokonaisuudistusten linjauksista 31 päivään 
toukokuuta 2006 mennessä. Tässä esitykses-
sä ehdotettavalla jätelain muutoksella pyri-
tään poistamaan yhdyskuntajätehuollon jär-
jestämisvastuissa ilmenneitä ongelmia. 

 
2.  Esityksen tavoitteet  ja ehdote-

tut  muutokset  

Esityksen tavoitteena on selkeyttää kunnan 
vastuuta yhdyskuntajätehuollossa. Lisäksi ta-
voitteena on saattaa kuntien oikeudet ja vel-
vollisuudet yhdyskuntajätehuollossa tasapai-
noon. 

Asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastet-
tavan, kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kä-
site on tulkinnanvarainen. Kunnan vastuulla 
oleva jäte tulisi määritellä jätelaissa nykyistä 
selkeämmin, jotta jätehuollon eri toimijoille 
voitaisiin taata mahdollisuus pitkäjänteiseen 
toimintansa suunnitteluun. Esityksen tarkoi-
tuksena on helpottaa niin kunnallisia kuin 
yksityisiäkin toimijoita uusien laitosten in-
vestointipäätösten teossa. Yksiselitteiden 
vastuunjako auttaa niitä arvioimaan nykyistä 
luotettavammin tarvitsemansa laitoskapasi-
teetit. 

Teollisuudessa, yksityisessä palvelutoi-
minnassa ja muussa elinkeinotoiminnassa 
syntyvien asumisessa syntyviin jätteisiin rin-
nastettavien jätteiden jätehuollon kuulumista 
kunnan järjestämisvastuun piiriin ei voida pi-

tää nykyisessä jätehuoltotilanteessa enää tar-
koituksenmukaisena. Kunnan vastuuta ehdo-
tetaan tältä osin supistettavaksi niin, että  
asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi kunnan  
olisi järjestettävä ominaisuudeltaan, koostu-
mukseltaan ja määrältään asumisessa synty-
vään jätteeseen rinnastettavan julkisessa toi-
minnassa ja asuinkiinteistöissä sijaitsevissa  
liikehuoneistoissa syntyneen muun kuin on-
gelmajätteen  kuljetus, hyödyntäminen ja kä-
sittely. Tämä edellyttää jätelain 10 §:n 1 
momentin muuttamista. Momenttiin lisättäi-
siin myös asetuksenantovaltuus, jonka  mu-
kaan valtioneuvoston asetuksella säädettäi-
siin tarkemmin, mitä jätettä pidetään asumi-
sessa syntyvänä ja  siihen rinnastettavana jät-
teenä. 

Kuntien vastuut ja oikeudet jätteen käsitte-
ly- ja hyödyntämistoiminnoissa ovat tällä 
hetkellä epätasapainossa keskenään. Kunta 
voi määrätä asumisessa syntyvän jätteen ja 
siihen rinnastettavan jätteen kunnan järjestä-
mään jätteen käsittelyyn, mutta hyödyntä-
mispalveluiden järjestäminen on ollut on-
gelmallista tähän tarvittavan määräysvallan 
puuttuessa. Jätelain 13 §:n 1 momenttia tulisi 
muuttaa siten, että siinä säädettäisiin velvol-
lisuus toimittaa asumisessa syntyvä jäte ja 
siihen rinnastettava jäte  kunnan järjestämään 
hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Muutos saat-
taisi kunnan velvoitteet ja oikeudet  tasapai-
noon.  Se mahdollistaisi pitkäaikaisten sopi-
musten tekemisen yksityisen ja kuntasektorin 
kesken sekä  helpottaisi myös yksityisiä jät-
teen hyödyntämislaitoksia koskevien inves-
tointipäätösten tekemistä. 

 
3.  Esityksen vaikutukset  

Esitys lisäisi kilpailua ja edistäisi yksityis-
ten jätehuoltopalveluiden kehittymistä yh-
dyskuntajätehuollossa. Se siirtäisi kaupan ja 
muun yksityisen palvelutoiminnan jätehuol-
lon täysin jätteen tuottajien vastuulle ja yksi-
tyisten jätealan yritysten tai sopimuksen mu-
kaan kuntien jätelaitosten hoidettavaksi. 
Muutos vähentäisi siten kuntien ja kunnallis-
ten jätelaitosten vastuuta yhdyskuntajäte-
huollossa. Vaikutuksia kunnalliseen jätehuol-
toon on vaikea arvioida täsmällisesti muun 
muassa sen johdosta, että kunnalliset laitok-
set voisivat edelleenkin hoitaa myös elinkei-
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noelämän jätteitä sopimalla tästä jätteen hal-
tijan kanssa, mistä on jätelaissa entuudestaan 
nimenomaiset säädökset. 

Muutosesitys siirtäisi jätehuoltovastuun 
kunnalta jätteen tuottajalle erityisesti tukku-
kaupan, vähittäiskaupan, majoitus- ja ravit-
semustoiminnan sekä yksityisen palvelutoi-
minnan osalta,  vaikka kyseisessä toiminnas-
sa syntyvä jäte olisi ominaisuudeltaan, mää-
rältään ja koostumukseltaan rinnastettavissa 
asumisessa syntyvään jätteeseen. Kuntien ja 
kunnallisten jätelaitosten täytyisi uusia asia-
kasrekisterinsä sekä suunnitella ja muuttaa 
jätteen kuljetusurakat vastaamaan uutta vas-
tuualuettaan. 

Tulkinnat voimassa olevan lain perusteella 
kunnan vastuulle kuuluvasta jätteestä ovat 
vaihdelleet suuresti eri kunnissa. Tulkinnan-
varaisuutta on ollut esimerkiksi kauppojen ja 
sairaaloiden kuulumisessa kunnan jätehuol-
tovastuuseen. Tämän johdosta myös esitetyn 
lainmuutoksen vaikutukset vaihtelevat kun-
nittain nykyisen vastuun laajuuden tulkinnas-
ta riippuen. 

Palvelutoimialoilta syntyvän yksityisen 
toiminnan kokonaisjätemäärä on arviolta 
noin 500 000 tonnia vuodessa ja julkisen 
toiminnan jätemäärä arviolta noin 200 000 
tonnia vuodessa (sisältäen sosiaali- ja tervey-
denhuoltopalveluiden jätteet). Kotitalouksis-
sa syntyvä jätemäärä on noin 1 200 000 ton-
nia vuodessa. Yhdyskuntajätteen kokonais-
määrästä, joka oli vuonna 2004 noin 
2 400 000 tonnia, kerätään erilleen tällä het-
kellä noin 15 % periaatteessa tuottajavastuun 
alaista jätettä. 

Ehdotetun lakimuutoksen vaikutukset koh-
distuisivat ensisijaisesti kaupan ja yksityisten 
palvelujen jätehuoltokustannuksiin, kotitalo-
uksien ja julkisten palvelujen jätteenkäsitte-
lymaksuihin, yksityisten jätealan yritysten 
liiketoimintamahdollisuuksin sekä jäteveron 
kertymään. Jätehuoltokustannukset nousisi-
vat, yksityisten jätealan yritysten tulot kas-
vaisivat ja jäteveron tuotto laskisi. Toisaalta 
lisääntyvä kilpailu voi laskea jätehuollon 
kustannuksia. 

Kaupan ja yksityisen palvelualan jätehuol-
tokustannukset nousisivat, koska niiden jät-
teistä kuljetetaan taajamissa 10 - 50 % ja ha-
ja-asutusalueella jopa 100 % asumisessa syn-
tyvän jätteen kanssa samoissa jätteenkulje-

tusautoissa. Lisäkustannus voisi tämän joh-
dosta olla 5 - 10 miljoonaa euroa vuodessa. 
Siirtyminen eriytettyyn kuljetukseen saattaisi 
nostaa kotitalouksien kustannuksia arviolta 
2 - 5 miljoonaa euroa vuodessa. Kotitalouk-
sien jätehuoltokustannuksia saattaa nostaa 
kunnallisten jätelaitosten kiinteät kustannuk-
set, jotka tulee kattaa vähenevästä jätemää-
rästä perittävillä jätteenkäsittelymaksuilla. 
Näitä kiinteitä kustannuksia siirtyisi käsitte-
lymaksuihin arviolta 5 miljoonaa euroa vuo-
dessa. 

Ehdotetulla lakimuutoksella ei ole suora-
naisia taloudellisia vaikutuksia vireillä ole-
viin julkisen jätealan laitoshankkeisiin. Lai-
toksen mitoituksessa voidaan ottaa huomioon 
jätelain muutos. 

Ehdotetulla lakimuutoksella on selvästi 
myönteisiä vaikutuksia yksityisten jätehuol-
toyritysten liiketoimintamahdollisuuksiin.  
Elinkeinotoiminnan jätteiden täydellinen 
erottaminen kuntien vastuulla olevista asumi-
sessa syntyvistä jäteistä hyödyntämisen ja 
loppukäsittelyn osalta lisäisi jätehuoltoyritys-
ten liikevaihtoa noin 50 miljoonaa euroa 
vuodessa. 

Jos kaatopaikoille sijoitettava osuus elin-
keinotoiminnan jätteestä siirtyy kokonaan 
yksityisten jätehuoltoyritysten ylläpitämille 
kaatopaikoille, vähenee jäteveron kertymä 
vuoteen 2009 mennessä 25 miljoonaa euroa 
alemmaksi kuin nykyinen verokertymä on. 
Verokertymän vähenemä johtuu siitä, että 
kaatopaikalle loppusijoitetaan nykyisin ene-
nevässä määrin vain esikäsittelyssä jäljelle 
jäävää hyödyntämiskelvotonta jaetta. Jäteve-
rolaissa olevassa verovelvollisen kaatopaikan 
määritelmässä käsitellään kunnan lukuun 
toimivaa kaatopaikkaa eri tavalla kuin yksi-
tyisen ylläpitämää kaatopaikkaa, jolle loppu-
sijoitetaan toisten tuottamia jätteitä. 

Esitetyillä muutoksilla ei ole varsinaisesti 
ympäristövaikutuksia. Ammattimainen jät-
teen hyödyntäminen ja käsittely edellyttää 
aina ympäristölupaa, joiden avulla voidaan 
varmistua siitä, että jätehuollosta ei aiheudu 
haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle. 

 
4.  Asian valmistelu 

Ympäristöministeriö asetti 19.8.2003 työ-
ryhmän selvittämään yhdyskuntajätehuollon 
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vastuu- ja kilpailukysymyksiä sekä tekemään 
tarpeelliset ehdotukset havaittujen epäkohti-
en korjaamiseksi. Työryhmä esitti mietinnös-
sään (YM:n työryhmän mietintö nro 153) 
muun ohella jätelain 10 ja 13 §:n muutosta ja 
uuden 4 a §:n lisäämistä jäteasetukseen. Mie-
tintöön sisältyi Jätelaitosyhdistys ry:n edusta-
jan perusteltu lausuma, jonka mukaan sopi-
musperusteisesta jätteenkuljetuksesta pitäisi 
luopua ja jätelain 10 §:n 2 momentti kumota. 

Työryhmän mietinnöstä annetuissa lausun-
noissa pidettiin jätelain ehdotettua muutosta 
pääosin perusteltuna ja tarpeellisena. Jätelai-
tosten lausunnoissa esitettiin sopimusperus-
teisesta jätteenkuljetuksesta luopumista ja 
elinkeinoelämän lausunnoissa puolestaan 
nähtiin kannatettavana säilyttää nykyinen 
kuljetusjärjestelmä, joka mahdollistaa sekä 
kunnan järjestämän että sopimusperusteisen 
jätteen kuljetuksen. 

Esityksen taloudellisista vaikutuksista on 
teetetty erillinen lyhyt selvitys. 

Esitys on viimeistelty virkatyönä ympäris-
töministeriössä. 

 
5.  Tarkemmat säädökset  

Ehdotetun jätelain  10 §:n 1 momentin no-
jalla on tarkoitus muuttaa jäteasetusta. Ase-
tukseen lisättäisiin uusi 4 a §, jossa säädettäi-
siin siitä, mitä jätteitä pidettäisiin asumisessa 
syntyvänä ja siihen rinnastettavana jätteenä. 
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi jätease-
tuksen muuttamisesta on tämän esityksen liit-
teenä. 

Asetusluonnoksen mukaan asumisessa syn-
tyviin jätteisiin luettaisiin mukaan vapaa-ajan 
asunnoissa sekä maatilojen asuinrakennuk-
sissa syntyvä jäte jätteen lajista, laadusta ja 
määrästä riippumatta samoin kuin kyseisissä 
asuinrakennuksissa syntyvä sako- ja umpi-
kaivoliete.  

Asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastet-
tavana jätteenä pidettäisiin asumisessa synty-
viä jätteitä ominaisuudeltaan, koostumuksel-
taan ja määrältään vastaavia jätteitä, jotka 
syntyvät julkisissa hallinto- ja palvelutoimin-
noissa.  

Asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastet-
tavana jätteenä pidettäisiin myös asuinkiin-
teistöissä sijaitsevissa liikehuoneistoissa syn-
tyviä jätteitä, jotka toimitetaan kiinteistön 

haltijan luvalla kiinteistöllä olevaan jätteen 
keräyspaikkaan ja jotka vastaavat ominai-
suudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään 
asumisessa syntyviä jätteitä. 

Asetusluonnoksessa käytetty luokittelu pe-
rustuu toimialaluokitukseen. Kuntien ja kun-
tayhtymien toimipaikkoja oli vuonna 2003 
yhteensä noin 32 000 kpl ja valtion toimi-
paikkoja hieman alle 3 000 kpl. 

Jos samalla kiinteistöllä syntyy sekä kun-
nan vastuulle että jätteen tuottajan vastuulle 
kuuluvia jätteitä ja kiinteistön jätehuolto on 
päätetty hoitaa keskitetysti, katsottaisiin kiin-
teistö luettavaksi joko kunnan vastuulle tai 
jätteen tuottajan vastuulle kuuluvaksi kiin-
teistöksi sen mukaan, kumpaa toimintaa kiin-
teistöllä harjoitetaan pääasiallisesti. Samalla 
kiinteistöllä syntyvien julkisen ja yksityisen 
toiminnan jätteiden jätehuolto voitaisiin jär-
jestää myös eriytetysti sekä kunnan että jät-
teen tuottajan järjestämänä. Asumisessa syn-
tyvien jätteiden jätehuolto olisi kuitenkin ai-
na kunnan vastuulla. 

 
6.  Muita esi tykseen vaikuttavia 

se ikkoja 

Hallituksen tarkoituksena on myöhemmin 
valmistella hallituksen esitys laiksi jätevero-
lain 2 §:n muuttamisesta, missä yhteydessä 
selvitetään lakimuutoksen vaikutukset jä-
tealan eri toimijoille. Lain 2 §:n 1 momentin 
4 kohdassa olevaa kaatopaikan määritelmää 
pitäisi muuttaa siten, että kaatopaikalle sijoi-
tettavan jätteen verokohtelu olisi sama riip-
pumatta siitä, loppusijoitetaanko esikäsitte-
lyssä jäljelle jäävää hyödyntämiskelvotonta 
jätejaetta kunnan ylläpitämälle tai kunnan lu-
kuun toimivalle kaatopaikalle vai yksityisen 
jätehuoltoyrityksen ylläpitämälle kaatopai-
kalle. Muutoksen ensisijainen tavoite on 
poistaa kunnallisten ja yksityisten kaatopaik-
kojen erilainen verokohtelu. Jäteverolain 
muutoksella estetäisiin myös jäteveron tuo-
ton lasku jätelakiin ehdotettujen muutosten 
johdosta 

 
7.  Voimaantulo 

Laki  on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 2007.  

Jos kunnassa on käytössä kunnan järjestä-
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mä jätteenkuljetus, kunta voisi jatkaa yhden 
tai useamman kuljetusyrittäjän kanssa ennen 
muutoksen voimaantuloa tehdyn kuljetusso-
pimuksen mukaista jätteenkuljetusta myös 
sen vastuun piiristä pois siirtyvän elinkeino-
toiminnan jätteen osalta sopimuksen voimas-
saolon ajan, kuitenkin enintään viiden vuo-
den ajan ehdotetun muutoksen voimaantulos-
ta. Lainmuutoksen voimaantulon jälkeen teh-
tävien kuljetussopimusten osalta noudatettai-
siin heti uusia säännöksiä. Siirtymäkausi on 

tarpeen, kun kuljetusurakat joudutaan useissa 
tapauksissa suunnittelemaan ja kilpailutta-
maan uudelleen sopimusten perusteiden 
muuttumisen johdosta, ja jotta nämä kuntien 
julkiset hankinnat voitaisiin tehdä asianmu-
kaisesti kilpailua edistävällä porrastetulla ai-
kataululla.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 

 
 
 
 
 

Lakiehdotukset 
 
 

Laki 

jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 10 §:n 1 momentti ja 13 

§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 605/1997, seuraavasti: 
 

10 § 

Järjestetty jätteenkuljetus 

Kunnan on järjestettävä joko omana toi-
mintanaan taikka muuta yhteisöä tai yksityis-
tä yrittäjää käyttäen asumisessa syntyneen 
jätteen sekä ominaisuudeltaan, koostumuk-
seltaan ja määrältään siihen rinnastettavan 
julkisessa toiminnassa syntyneen muun kuin 
ongelmajätteen kuljetus (kunnan järjestämä 
jätteenkuljetus). Sama koskee myös asuin-
kiinteistöissä sijaitsevissa liikehuoneistoissa 
syntyviä muita kuin ongelmajätteitä, jotka 
ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja mää-
rältään vastaavat asumisessa syntyviä jätteitä 
ja jotka toimitetaan kiinteistön haltijan luval-
la kiinteistöllä olevaan jätteen keräyspaik-
kaan. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
tarkemmin, mitä jätettä pidetään asumisessa 
syntyvänä ja siihen rinnastettavana jätteenä. 
Jätteen haltijan kanssa tehtävällä sopimuksel-
la kunta voi ottaa järjestämäänsä jätteenkul-
jetukseen muunkin jätteen kuljetuksen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

13 § 

Kunnan järjestämä jätteen hyödyntäminen ja 
käsittely 

Kunnan on järjestettävä 10 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun asumisessa syntyneen ja sii-
hen rinnastettavan muun kuin ongelmajätteen 
hyödyntäminen ja käsittely. Kunnan on jär-
jestettävä myös asumisessa ja maa- ja metsä-
taloudessa syntyneen ongelmajätteen hyö-
dyntäminen tai käsittely, jollei kysymys ole 
kohtuuttomasta määrästä jätettä. Edellä mai-
nittu jäte on toimitettava kunnan järjestä-
mään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätteen 
haltijan kanssa tehtävällä sopimuksella kunta 
voi järjestää muunkin jätteen hyödyntämisen 
tai käsittelyn. 
— — — — — — — — — — — — — —  

————— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä kuuta 

200 . 
Kunta, joka on ennen tämän lain voimaan-

tuloa järjestänyt asumisessa syntyneen jät-
teen sekä ominaisuudeltaan, koostumuksel-
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taan ja määrältään siihen rinnastettavan teol-
lisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syn-
tyneen jätteen kuljetuksen kunnan järjestä-
mänä jätteenkuljetuksena  10 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla yksityistä yrittäjää 
käyttäen , voi jatkaa teollisuus-, palvelu- tai 
muussa elinkeinotoiminnassa syntyneen jät-
teen kuljetuksen järjestämistä asianomaisten 

yksityisten yrittäjien kanssa tehtyjen sopi-
musten voimassaolon ajan, kuitenkin enin-
tään viiden vuoden ajan tämän lain voimaan-
tulosta. Kunnan näin menetellessä asian-
omaista jätteen tuottajaa ja muuta haltijaa ei-
vät tuona aikana koske jätelain 8 ja 12 §:ssä 
säädetyt velvollisuudet jätteen kuljetuksen ja 
hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisessä.  

————— 

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam 
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         Rinnakkaisteksti 

Laki 

jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 10 §:n 1 momentti ja 13 

§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 605/1997, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

10 § 10 § 

Järjestetty jätteenkuljetus Järjestetty jätteenkuljetus 

Kunnan on järjestettävä joko omana toi-
mintanaan taikka muuta yhteisöä tai yksi-
tyistä yrittäjää käyttäen asumisessa synty-
neen jätteen sekä ominaisuudeltaan, koos-
tumukseltaan ja määrältään siihen rinnastet-
tavan teollisuus-, palvelu- tai muussa toi-
minnassa syntyneen muun kuin ongelmajät-
teen kuljetus (kunnan järjestämä jätteenkul-
jetus). Jätteen haltijan kanssa tehtävällä so-
pimuksella kunta voi ottaa järjestämäänsä 
jätteenkuljetukseen muunkin jätteen kulje-
tuksen. 

Kunnan on järjestettävä joko omana toi-
mintanaan taikka muuta yhteisöä tai yksi-
tyistä yrittäjää käyttäen asumisessa synty-
neen jätteen sekä ominaisuudeltaan, koos-
tumukseltaan ja määrältään siihen rinnastet-
tavan julkisessa toiminnassa syntyneen 
muun kuin ongelmajätteen kuljetus (kunnan 
järjestämä jätteenkuljetus). Sama koskee 
myös asuinkiinteistöissä sijaitsevissa liike-
huoneistoissa syntyviä muita kuin ongelma-
jätteitä, jotka ominaisuudeltaan, koostu-
mukseltaan ja määrältään vastaavat asumi-
sessa syntyviä jätteitä ja jotka toimitetaan 
kiinteistön haltijan luvalla kiinteistöllä ole-
vaan jätteen keräyspaikkaan. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään tarkemmin, mitä 
jätettä pidetään asumisessa syntyvänä ja 
siihen rinnastettavana jätteenä. Jätteen hal-
tijan kanssa tehtävällä sopimuksella kunta 
voi ottaa järjestämäänsä jätteenkuljetukseen 
muunkin jätteen kuljetuksen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 13 § 

Kunnan järjestämä jätteen hyödyntäminen 
ja käsittely 

Kunnan järjestämä jätteen hyödyntäminen 
ja käsittely 

Kunnan on järjestettävä asumisessa syn-
tyneen jätteen sekä ominaisuudeltaan, koos-
tumukseltaan ja määrältään siihen rinnastet-
tavan teollisuus-, palvelu- tai muussa toi-
minnassa syntyneen muun kuin ongelmajät-
teen hyödyntäminen tai käsittely. Kunnan 
on järjestettävä myös asumisessa sekä maa- 
ja metsätaloudessa syntyneen ongelmajät-

Kunnan on järjestettävä 10 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun asumisessa syntyneen ja 
siihen rinnastettavan muun kuin ongelma-
jätteen hyödyntäminen ja käsittely. Kunnan 
on järjestettävä myös asumisessa ja maa- ja 
metsätaloudessa syntyneen ongelmajätteen 
hyödyntäminen tai käsittely, jollei kysymys 
ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Edellä 
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teen hyödyntäminen tai käsittely, jollei ky-
symys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. 
Jätteen haltijan kanssa tehtävällä sopimuk-
sella kuntavoi järjestää muunkin jätteen 
hyödyntämisen tai käsittelyn. Kunta voi 
myös määrätä, että jäte on toimitettava 
kunnan järjestämään jätteen käsittelyyn. 

mainittu jäte on toimitettava kunnan järjes-
tämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jät-
teen haltijan kanssa tehtävällä sopimuksella 
kunta voi järjestää muunkin jätteen hyödyn-
tämisen tai käsittelyn. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 ————— 
 

 Tämä laki tulee voimaan   päivänä kuuta 
200 . 

Kunta, joka on ennen tämän lain voi-
maantuloa järjestänyt asumisessa synty-
neen jätteen sekä ominaisuudeltaan, koos-
tumukseltaan ja määrältään siihen rinnas-
tettavan teollisuus-, palvelu- tai muussa 
toiminnassa syntyneen jätteen kuljetuksen 
kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena  
10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 
yksityistä yrittäjää käyttäen , voi jatkaa te-
ollisuus-, palvelu- tai muussa elinkeinotoi-
minnassa syntyneen jätteen kuljetuksen jär-
jestämistä asianomaisten yksityisten yrittä-
jien kanssa tehtyjen sopimusten voimassa-
olon ajan, kuitenkin enintään viiden vuoden 
ajan tämän lain voimaantulosta. Kunnan 
näin menetellessä asianomaista jätteen 
tuottajaa ja muuta haltijaa eivät tuona ai-
kana koske jätelain 8 ja 12 §:ssä säädetyt 
velvollisuudet jätteen kuljetuksen ja hyö-
dyntämisen tai käsittelyn järjestämisessä. 

——— 
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         Asetusluonnos 
 

Valtioneuvoston asetus 

jäteasetuksen muuttamisesta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, 
lisätään 22 joulukuuta 1993 annettuun jäteasetukseen (1390/1993) uusi 4 a § seuraavasti: 
 
 

4 a § 

Asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava 
jäte 

Seuraavia jätteitä pidetään jätelain 10 §:n 1 
momentissa tarkoitettuna asumisessa synty-
vinä ja siihen rinnastettavina jätteinä: 

1) kaikki asumisessa syntyvät jätteet mu-
kaan luettuna vapaa-ajan asunnoissa sekä 
maatilojen asuinrakennuksissa syntyvä jäte 
jätteen lajista, laadusta ja määrästä riippu-
matta, sako- ja umpikaivolietteet mukaan lu-
ettuina; 

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettuja jätteitä 
ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja mää-
rältään vastaavat jätteet, jotka syntyvät 
asuinkiinteistöissä sijaitsevissa liikehuoneis-
toissa, jotka toimittavat jätteensä kiinteistön 
haltijan luvalla kiinteistön järjestämään jät-

teen keräyspaikkaan; 
3) edellä 1 kohdassa tarkoitettuja jätteitä 

ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja mää-
rältään vastaavat muut kuin ongelmajätteet, 
jotka syntyvät seuraavissa julkisissa hallinto- 
ja palvelutoiminnoissa: 

a) julkisissa terveydenhoito- ja sosiaalipal-
veluissa; 

b) julkisessa hallinnossa ja maanpuolustuk-
sessa; 

c) julkisessa koulutuksessa; 
d) julkisessa ympäristönhuollossa; 
e) julkisessa virkistys-, kulttuuri- ja urhei-

lutoiminnassa; 
f) muissa vastaavissa julkisissa palveluissa. 
 

————— 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä  kuuta 

200 . 

————— 
 

 


