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Valtioneuvoston asetus

N:o 851

orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen

muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 23 päivänä toukokuuta 2001
annetun valtioneuvoston asetuksen (435/2001) 16 §:n 1—2 momentti seuraavasti:

16 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä
kesäkuuta 2001. Olemassa oleviin laitoksiin
sovelletaan sen 14 §:ää 1 päivästä tammikuu-
ta 2006 ja 6 §:n 1—3 momenttia, 8 §:n 5

momenttia, 9—13 §:ää sekä 15 §:ää 31 päi-
västä lokakuuta 2007.
Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava

4 §:ssä tarkoitettu olemassa oleva toiminta
merkittäväksi tietojärjestelmään viimeistään
31 päivänä joulukuuta 2004. Kuitenkin 4 §:n
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ajoneu-
vojen korjausmaalausta harjoittava toiminta
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on ilmoitettava tietojärjestelmään viimeistään
31 päivänä lokakuuta 2005.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä
syyskuuta 2004.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Ylitarkastaja Anneli Karjalainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 852

sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
säädetään 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) sekä 4 päivänä helmikuuta
2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 16 §:n ja 52 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Tarkoitus

Sen lisäksi, mitä jätelaissa (1072/1993)
säädetään tuottajavastuuseen perustuvasta
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuol-
losta, noudatetaan tätä asetusta sähkö- ja
elektroniikkalaitteista peräisin olevien jättei-
den määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi,
käytöstä poistettavien sähkö- ja elektroniik-
kalaitteiden ja niiden osien uudelleenkäytön,
kierrätyksen ja muun hyödyntämisen edistä-
miseksi sekä sähkö- ja elektroniikkalaitero-
mun esikäsittelyn ja käsittelyn ympäristön-
suojelun tason parantamiseksi.

2 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mai-
nittuihin luokkiin kuuluviin sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteisiin.
Asetusta ei sovelleta sähkö- ja elektroniik-
kalaitteeseen, joka kuuluu osana muuntyyp-
piseen laitteeseen, johon tätä asetusta ei
sovelleta, eikä hehkulankalamppuihin.

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) sähkö- ja elektroniikkalaitteella liitteen

1 laiteluokkaan kuuluvaa laitetta, joka toimi-
akseen asianmukaisesti tarvitsee sähkövirtaa
tai sähkömagneettista kenttää tai joka on
tarkoitettu tällaisen virran tai kentän synnyt-
tämiseen, siirtämiseen tai mittaamiseen ja
joka on suunniteltu käytettäväksi enintään
1000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään
1500 voltin tasajännitteellä;
2) sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla säh-

kö ja elektroniikkalaitetta, jota on jätelain
3 §:n 1 momentin mukaan pidettävä jätteenä,
mukaan lukien kaikki komponentit, osako-
koonpanot ja kuluvat materiaalit, jotka ovat
osa tuotetta silloin, kun se poistetaan käytös-
tä;
3) ehkäisemisellä toimia, joiden tarkoituk-

sena on vähentää sähkö- ja elektroniikkalai-
teromun ja sen sisältämien aineiden määrää ja
haitallisuutta ympäristölle;
4) uudelleenkäyttämisellä toimia, joilla
sähkö- ja elektroniikkalaiteromu tai sen osa
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käytetään alkuperäiseen tarkoitukseensa; uu-
delleenkäyttö sisältää keräyspaikkaan, jakeli-
jalle, kierrättäjälle ja valmistajalle palautet-
tujen laitteiden tai niiden komponenttien
jatketun käytön;
5) kierrätyksellä sähkö- ja elektroniikka-
laiteromun tai sen osan käyttöä raaka-aineena
joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen,
lukuun ottamatta energiasisällön hyödyntä-
mistä;
6) hyödyntämisellä soveltuvin osin jätease-
tuksen (1390/1993) liitteessä 5 tarkoitettua
toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen
ja käyttöön sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
tai sen osan sisältämä aine tai energia;
7) käsittelyllä soveltuvin osin jäteasetuksen
liitteessä 6 tarkoitettua toimintaa, jonka tar-
koituksena on sähkö- ja elektroniikkalaitero-
mun tai sen osan vaarattomaksi tekeminen tai
lopullinen sijoittaminen;
8) esikäsittelyllä kaikkea toimintaa sen
jälkeen, kun sähkö- ja elektroniikkaromu on
toimitettu laitokseen puhdistusta, purkamista,
murskaamista, hyödyntämistä tai käsittelyn
valmistelua varten sekä muita toimia sähkö-
ja elektroniikkaromun hyödyntämisen tehos-
tamiseksi tai käsittelyn helpottamiseksi;
9) tuottajalla myyntitavasta riippumatta
mukaan lukien kuluttajasuojalain (38/1978) 6
luvun 4 §:ssä tarkoitettu etämyynti sitä, joka:
a) valmistaa ja myy sähkö- ja elektroniik-
kalaitteita omalla tuotemerkillään;
b) myy omalla tuotemerkillään muiden
tuottajien tuottamia laitteita; myyjää ei kui-
tenkaan pidetä tuottajana, jos a alakohdassa
tarkoitetun tuottajan tuotemerkki on laittees-
sa;
c) ammattimaisesti tuo maahan tai vie
sähkö- ja elektroniikkalaitteita johonkin Eu-
roopan yhteisön jäsenvaltioon;
joka vain tarjoaa rahoitussopimukseen pe-
rustuen rahoituksen, ei kuitenkaan ole tässä
asetuksessa tarkoitettu tuottaja, ellei hän toimi
myös tuottajana a, b tai c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla;
10) jakelijalla sitä, joka tarjoaa sähkö- ja
elektroniikkalaitteita kaupallisesti niiden
käyttäjille;
11) kotitalouden sähkö- ja elektroniikka-
laiteromulla kotitalouksista peräisin olevaa
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä kau-
pan, teollisuuden, laitosten ja muun elinkei-

notoiminnan piiristä tulevaa sähkö- ja elekt-
roniikkalaiteromua, joka laatunsa ja määränsä
vuoksi vastaa kotitalouksista peräisin olevaa
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua;
12) vaarallisella aineella kemikaalilain
(744/1989) 11 §:ssä tarkoitettua vaarallista
kemikaalia;
13) rahoitussopimuksella laitteeseen liitty-

vää laina-, leasing-, vuokra- tai osamaksuso-
pimusta tai -järjestelyä riippumatta siitä,
määrätäänkö sopimuksessa tai järjestelyssä
taikka lisäsopimuksessa tai -järjestelyssä lait-
teen omistuksen siirtymistä.
Mitä tässä asetuksessa säädetään tuottajas-

ta, koskee vastaavasti jätelain 18 g §:ssä
tarkoitettua tuottajayhteisöä.

4 §

Tuotteen suunnittelu ja valmistus

Sähkö- ja elektroniikkalaite on suunnitel-
tava ja valmistettava siten, että:
1) vaarallisia aineita käytetään mahdolli-

simman vähän;
2) sähkö- ja elektroniikkalaiteromun pur-

kaminen, uudelleenkäyttö ja kierrättäminen
tai muu hyödyntäminen on mahdollisimman
helppoa;
3) kierrätettyjä materiaaleja käytetään mah-

dollisimman paljon;
4) tuotteesta ei aiheudu jätteenä vaaraa tai

haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä hait-
taa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistamisessa

ei saa käyttää menetelmiä, joilla tarkoituk-
sellisesti estetään sähkö- ja elektroniikkalai-
teromun uudelleenkäyttö, ellei täten saavuteta
ympäristönsuojelun ja turvallisuuden kannal-
ta ylivoimaista hyötyä.

5 §

Vähimmäistavoitteet

Tuottajan on huolehdittava siitä, että 31
päivään joulukuuta 2006 mennessä:
1) kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalai-

teromua kerätään keskimäärin vähintään neljä
kilogrammaa asukasta kohden vuodessa;
2) liitteen 1 luokkaan 1 (suuret kodinko-

neet) ja luokkaan 10 (automaatit) kuuluvan
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kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta
hyödynnetään vähintään 80 ja uudelleenkäy-
tetään tai kierrätetään vähintään 75 %;
3) liitteen 1 luokkaan 3 (tieto- ja teletek-
niset laitteet) ja 4 (kuluttajaelektroniikka)
kuuluvan kerätyn sähkö- ja elektroniikkalai-
teromun keskimääräisestä laitekohtaisesta
painosta hyödynnetään vähintään 75 ja uu-
delleenkäytetään tai kierrätetään vähintään
65 %;
4) liitteen 1 luokkaan 2 (pienet kodinko-
neet), 5 (valaistuslaitteet), 6 (sähkö- ja elekt-
roniikkatyökalut) ja 7 (lelut, vapaa-ajan- ja
urheiluvälineet) ) ja 9 (tarkkailu ja valvon-
talaitteet) kuuluvan kerätyn sähkö- ja elekt-
roniikkalaiteromun keskimääräisestä laite-
kohtaisesta painosta hyödynnetään 70 ja
uudelleenkäytetään tai kierrätetään vähintään
50 %;
5) kerätyn kaasupurkauslamppuromun pai-
nosta uudelleenkäytetään tai kierrätetään vä-
hintään 80 %.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, joka on
viety Euroopan yhteisön ulkopuolelle, otetaan
huomioon hyödyntämistavoitteiden täyttämi-
sen osalta ainoastaan, jos maastaviejä voi
osoittaa, että hyödyntäminen, uudelleenkäyttö
tai kierrätys on tapahtunut tämän asetuksen
vaatimuksia vastaavalla tavalla.

6 §

Erilliskeräys

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa
sekoittaa muuhun jätteeseen.
Tuottajan on järjestettävä kaiken kerättä-
vissä olevan sähkö- ja elektroniikkalaitero-
mun erilliskeräys riippumatta 5 §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa asetun keräystavoitteen saa-
vuttamisesta.
Tuottajan on järjestettävä erilliskerätyn
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun toimittami-
nen hyväksyttyyn esikäsittelypaikkaan, jollei
laitteita kokonaisuudessaan käytetä uudel-
leen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on
kerättävä ja varastoitava siten, että uudelleen-
käyttöön ja kierrätykseen soveltuvat kokonai-
set laitteet ja osat voidaan ensisijaisesti
käyttää uudelleen ja toissijaisesti kierrättää
mahdollisimman tarkasti.

7 §

Esikäsittely

Tuottajan on järjestettävä erilliskerätyn
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsittely
laitoksessa, jolla on ympäristönsuojelulain
(86/2000) 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa
tarkoitettu ympäristölupa. Tehdessään sopi-
muksia esikäsittelylaitosten kanssa tuottajien
on asetettava etusijalle laitokset, jotka ovat
ottaneet käyttöön Euroopan yhteisön alueella
sertifioituja ympäristönhallintajärjestelmiä.
Esikäsittelyssä on sovellettava parasta saa-

tavilla olevaa esikäsittely-, hyödyntämis- ja
kierrätysteknologiaa. Esikäsittelyssä sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta on poistettava kaik-
ki nesteet. Romu on esikäsiteltävä liitteen 2
mukaisesti.
Esikäsittelypaikan on täytettävä liitteen 3

mukaiset tekniset vaatimukset.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsit-

telyä koskevaan ympäristölupaan on sisälly-
tettävä määräykset 2 ja 3 momentin velvoit-
teiden huomioon ottamiseksi.

8 §

Jätehuoltokustannusten ilmoittaminen tuot-
teen hinnassa

Vuoden 2005 elokuun 13 päivän jälkeen
markkinoille toimitetuista sähkö- ja elektro-
niikkalaitteista syntyvän kotitalouden sähkö-
ja elektroniikkaromun jätehuollosta aiheutu-
via kustannuksia ei saa erikseen ilmoittaa
ostajalle uutta tuotetta myytäessä.
Tuottajalla on oikeus ilmoittaa ostajille

uutta tuotetta myytäessä ennen 1 momentissa
mainittua ajankohtaa markkinoille toimite-
tuista laitteista syntyvän kotitalouden romun
jätehuollosta aiheutuvat todelliset kustannuk-
set 13 päivään helmikuuta 2011 ja liitteen 1
luokkaan 1 kuuluvien laitteiden osalta 13
päivään helmikuuta 2013 asti.

9 §

Etämyyntiä harjoittavan tuottajan velvolli-
suudet

Etämyyntiä harjoittavan sähkö- ja elektro-
niikkalaitteen tuottajan on osallistuttava ko-
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titalouden sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
jätehuollon rahoituksen järjestämiseen siinä
Euroopan yhteisön jäsenmaassa, johon laite
toimitetaan, siten kuin jätelain 18 c §:n 1 ja
2 momentissa, 18 m §:n 2 momentissa ja
edellä tämän asetuksen 8 §:ssä säädetään.

10 §

Sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen tehtävät
merkinnät

Tuottajan on huolehdittava siitä, että 13
päivän elokuuta 2005 jälkeen markkinoille
toimittamansa sähkö- ja elektroniikkalaitteet
on varustettu liitteessä 4 esitetyllä erilliske-
räystä tarkoittavalla merkinnällä. Erityista-
pauksissa, jos se on tuotteen koon tai toi-
minnan vuoksi tarpeen, tunnuksen voi mer-
kitä sähkö- ja elektroniikkalaitteen pakkauk-
seen, käyttöohjeisiin ja takuutodistukseen.
Tuottajan on huolehdittava siitä, että 13
päivän elokuuta 2005 jälkeen markkinoille
toimittamansa sähkö- ja elektroniikkalaitteet
on varustettu merkinnällä, josta käy ilmi
laitteen tuottaja, joka on saattanut laitteen
markkinoille Euroopan yhteisössä. Laitteen
merkinnästä on myös käytävä ilmi, että se on
toimitettu markkinoille tämän asetuksen voi-
maantulon jälkeen.

11 §

Käyttäjille annettavat tiedot

Tuottajan on huolehdittava sähkö- ja elekt-
roniikkalaiteromun keräystä ja hyödyntämistä
koskevasta tiedotuksesta ja neuvonnasta. Tie-
dotuksessa on erityisesti huolehdittava, että
kotitalouksissa sähkö- ja elektroniikkalaitteita
käyttävät saavat tiedot:
1) erilliskeräysvelvoitteesta ja -ohjeista;
2) käytettävissä olevista keräysjärjestelmis-
tä ja -paikoista;
3) siitä, miten he voivat vaikuttaa sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun keräykseen, uudel-
leenkäyttöön, kierrätykseen ja muuhun hyö-
dyntämiseen;
4) sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sisäl-
tyvien vaarallisten aineiden mahdollisista ym-
päristö- ja terveysvaikutuksista;
5) Liitteessä 4 esitetyn symbolin merki-
tyksestä.

12 §

Esikäsittelijöille annettavat tiedot

Tuottajan on annettava esikäsittelijöiden
pyynnöstä tiedot kunkin laitetyypin uudel-
leenkäytöstä ja esikäsittelystä vuoden ku-
luessa laitteen toimittamisesta markkinoille.
Tiedosta on käytävä ilmi sähkö- ja elektro-
niikkalaiteromun uudelleenkäyttöä, esikäsit-
telyä ja kierrätystä harjoittavien yrityksien
tarvitsemat tiedot sähkö- ja elektroniikkalait-
teiden sisältäminen osien ja aineiden tunnis-
tamiseksi sekä vaarallisten aineiden sijainnis-
ta laitteissa. Tieto on toimitettava uudelleen-
käyttökeskuksille sekä esikäsittelyä ja kier-
rätystä harjoittaville yrityksille käsikirjana tai
sähköisessä muodossa.

13 §

Seurantatiedot

Tuottajan tai tuottajan lukuun toimivan
esikäsittelijän tai muun kolmannen osapuolen
on ilmoitettava Pirkanmaan ympäristökes-
kukselle vuosittain huhtikuun loppuun men-
nessä mahdollisuuksien mukaan luokittain
liitteen 1 mukaisesti seuraavat edellistä vuotta
koskevat tiedot ja arviot:
1) kotimaan markkinoille toimitettujen

uusien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä
tonneina ja jos mahdollista kappaleina;
2) arvio sähkö- ja elektroniikkalaiteromun

kertymästä tonneina;
3) kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaitero-

mun määrä sekä uudelleen käytetyn, erikseen
kierrätetyn ja muutoin hyödynnetyn laite-
romun määrä tonneina ja jos mahdollista
kappaleina;
4) kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaitero-

mun vienti tonneina ja jos mahdollista kap-
paleina;
5) vakuusjärjestelyssä ja vakuuden mää-

rässä tapahtuneista muutoksista.
Etämyyntiä harjoittavan tuottajan on toi-

mitettava tiedot asianomaisen Euroopan yh-
teisön jäsenmaan markkinoille toimitettujen
uusien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden mää-
rästä tonneina ja jos mahdollista kappaleina
sekä tiedot, miten tuottaja täyttää 9 §:n
mukaisen velvollisuuden.
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14 §

Raportointi

Pirkanmaan ympäristökeskuksen on toimi-
tettava 13 §:ssä tarkoitetut tiedot Euroopan
yhteisöjen komission päätöksen mukaisella
lomakkeella komissiolle kahden vuoden vä-
lein 18 kuukauden kuluessa raportin kattaman
ajan päättymisestä.
Pirkanmaan ympäristökeskuksen on osal-
taan järjestettävä asianmukainen tietojenvaih-
to Euroopan yhteisön jäsenmaiden kesken
erityisesti 5 §:n 2 momentin ja 13 §:n 2
momentin noudattamiseksi.
Pirkanmaan ympäristökeskuksen on toimi-
tettava Euroopan yhteisöjen komissiolle joka
kolmas vuosi kertomus tämän asetuksen
täytäntöönpanosta Suomessa eräiden ympä-
ristöä koskevien direktiivien täytäntöön-
panoon liittyvien kertomusten standardoinnis-
ta ja järkeistämisestä annetun neuvoston
direktiivin 91/692/ETY 5 artiklan mukaisesti
yhdeksän kuukauden kuluessa raportin kat-
taman ajan päättymisestä.

15 §

Tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen
sisältö.

Jätelain 50 b §:n 1 ja 2 momentissa
tarkoitetussa tuottajan tekemässä ilmoitukses-
sa tuottajatiedostoon merkitsemistä varten on
oltava seuraavat tiedot:
1) tuottajan nimi tai toiminimi;
2) yhteys- ja osoitetiedot;
3) yhteyshenkilön nimi ja asema;
4) yritys- ja yhteisötunnus;
5) selvitys tuottajan markkinoimista tuot-
teista ja niiden markkina-alueesta sekä tuot-
tajan liikevaihto ja arvio tuottajan euro- ja
painoperusteisesta markkinaosuudesta lait-
teittain tai laiteryhmittäin liitteen 1 mukai-
sesti;
6) tiedot tuottajan järjestämästä jätehuol-
losta, kuten vastaanottopaikkaverkostosta, ke-
räyksestä ja kuljetuksesta, käytöstä poistettu-
jen kokonaisten tuotteiden uudelleenkäytöstä,
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsitte-
lystä, kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä
ja käsittelystä sekä muusta jätehuollosta, ja

sen piiriin kuuluvien jätteiden lajista, laadus-
ta, määrästä ja alkuperästä sekä toiminta-
alueesta;
7) selvitys jätehuollon järjestämiseen liit-

tyvistä sopimuksista;
8) selvitys tuottajan jätelain 18 m §:n 2

momentin nojalla asettamasta vakuudesta.
Jätelain 50 b §:n 1 ja 2 momentissa

tarkoitetussa tuottajayhteisön tekemässä il-
moituksessa tuottajatiedostoon hyväksymistä
varten on oltava seuraavat tiedot:
1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi;
2) yhteys- ja osoitetiedot;
3) yhteyshenkilön nimi ja asema;
4) yritys- ja yhteisötunnus;
5) selvitys tuottajayhteisön edustamista

tuottajista: yrityksen nimi, yritys- ja yhteisö-
tunnus ja tuottajayhteisöön liittymispäivä-
määrä;
6) selvitys tuottajayhteisön edustamien

tuottajien markkinoimista tuotteista, niiden
markkina-alueesta sekä arvio yhteisestä euro-
ja painoperusteisesta markkinaosuudesta lait-
teittain tai laiteryhmittäin liitteen 1 mukai-
sesti;
7) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa

muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet
on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi
tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta
tuottajayhteisön kanssa;
8) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä jä-

tehuollosta, kuten vastaanottopaikkaverkos-
tosta, keräyksestä ja kuljetuksesta, käytöstä
poistettujen kokonaisten tuotteiden uudel-
leenkäytöstä, sähkö- ja elektroniikkalaitero-
mun esikäsittelystä, kierrätyksestä, muusta
hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä muusta
jätehuollosta, ja sen piiriin kuuluvien jättei-
den lajista, laadusta, määrästä ja alkuperästä
sekä toiminta-alueesta;
9) selvitys jätehuollon järjestämiseen liit-

tyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppa-
neiden ympäristöluvista sekä mahdollisista
ympäristöjohtamis- ja laatujärjestelmistä;
10) selvitys vakavaraisuuden arvioimiseksi

tai tuottajayhteisön jätelain 50 c §:n 2
momentin 3 kohdan mukaisesta vakuudesta.
Tuottajan ja tuottajayhteisön on ilmoitet-

tava viipymättä Pirkanmaan ympäristökes-
kukselle, jos sen nimi, toiminimi tai yhdys-
tiedot muuttuvat tai jos 1 momentin 7 ja 8
kohdassa ja 2 momentin 8 ja 9 kohdassa
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tarkoitetuissa jätehuoltojärjestelmässä ja so-
pimusjärjestelyissä tapahtuu oleellisia muu-
toksia. Tuottajayhteisön on lisäksi ilmoitet-
tava viivytyksettä Pirkanmaan ympäristökes-
kukselle 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettu-
jen sääntöjen muutoksista sekä 2 momentin 5
kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisön
piiriin liittyneistä uusista ja siitä eronneista
tuottajista.

16 §

Jätelain eräiden säännösten voimaantulo

Jätelain tuottajavastuuta koskevia säännök-
siä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaittei-
siin 13 päivän elokuuta 2005 jälkeen.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajan
ja tuottajayhteisöjen on kuitenkin tehtävä
jätelain 50 b §:ssä edellytetty ilmoitus Pir-
kanmaan ympäristökeskukselle 15 päivään
toukokuuta 2005 mennessä.

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä
elokuuta 2005.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Yli-insinööri Hannu Laaksonen
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Liite 1 . Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat ja 
esimerkkejä niihin kuuluvista laitteista. 

 

1. Suuret kodinkoneet 

Suuret kylmälaitteet 

Jääkaapit 

Pakastimet 

Muut suuret laitteet, joita käytetään elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, säilyttämiseen ja varas-
tointiin 

Pesukoneet 

Vaatteiden kuivauslaitteet 

Astianpesukoneet 

Ruuanlaittoon käytettävät laitteet 

Sähköuunit 

Sähköliedet 

Mikroaaltouunit 

Muut suuret laitteet, joita käytetään ruoan valmistukseen tai elintarvikkeiden käsittelyyn 

Sähköiset lämmityslaitteet 

Sähköiset lämpöpatterit 

Muut suuret laitteet, joita käytetään huoneiden, vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen 

Sähkötuulettimet 

Ilmastointilaitteet 

Muut tuuletus-, poistotuuletus- ja ilmanvaihtolaitteet 

 

2. Pienet kodinkoneet 

Pölynimurit 

Mattoharjat 
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Muut siivouskoneet 

Ompelu-, neulonta- ja kutomakoneet sekä muut koneet tekstiilien käsittelyä varten 

Silitysraudat ja muut koneet tekstiilien silitystä, mankelointia ja muuta huoltoa varten 

Leivänpaahtimet 

Pöytägrillit 

Kahvimyllyt, kahvinkeittimet ja laitteet purkkien tai pakkausten avaamista tai sulkemista var-
ten  

Sähköveitset 

Hiustenleikkuukoneet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, sähköhierojat 
ja muut vartalonhoitovälineet 

Kellot ja aikaa mittaavat, osoittavat ja tallentavat laitteet 

Vaa'at 

 

3. Tieto- ja teletekniset laitteet 

Keskitetty tietojenkäsittely: 

Keskustietokoneet 

Minitietokoneet 

Tulostimet 

Henkilökohtainen tietojenkäsittely: 

Henkilökohtaiset tietokoneet (PC) (keskusyksikkö, hiiri, näyttö ja näppäimistö mukaan luet-
tuina) 

Kannettavat tietokoneet (keskusyksikkö, hiiri, näyttö ja näppäimistö mukaan luettuina) 

Sylimikrot 

Kämmenmikrot 

Kirjoittimet 

Kopiokoneet 

Sähkökirjoituskoneet 

Tasku- ja pöytälaskimet 
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sekä muut tuotteet tai laitteet tietojen sähköistä keräämistä, tallentamista, käsittelyä, esittelyä 
tai välittämistä varten 

Päätelaitteet ja –järjestelmät 

Telekopiolaitteet 

Teleksit 

Puhelimet 

Maksulliset puhelimet 

Johdottomat puhelimet 

Matkapuhelimet 

Puhelinvastaajat 

ja muut tuotteet tai laitteet äänen, kuvan tai muun tiedon välittämiseksi telelaitteiden avulla 

 

4. Kuluttajaelektroniikka 

Radiot 

Televisiot 

Videokamerat 

Videonauhurit 

Hifinauhurit 

Äänentoistolaitteet 

Soittimet 

Muut tuotteet tai laitteet äänen tai kuvan tallentamista ja toistamista varten, mukaan lukien ää-
nen ja kuvan levittämiseen tarkoitetut muut signaalit ja tekniikat kuin televiestintä 

 

5. Valaistuslaitteet 

Loisteputkivalaisimet  

Loisteputket 
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Pienloistelamput 

Korkeatehoiset purkauslamput, mukaan luettuina painenatriumlamput ja metallihalidilamput 

Matalapaineiset natriumlamput 

Muut valaistuslaitteet tai laitteet valaistuksen suuntaamista ja säätämistä varten hehkulanka-
lamppuja lukuun ottamatta 

 

6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun ottamatta suuria, kiinteitä teollisuustyökaluja) 

Porat 

Sahat 

Ompelukoneet 

Laitteet, joilla sorvataan, jyrsitään, hiotaan, sahataan, leikataan, porataan, rei'itetään, läviste-
tään, taitetaan, taivutetaan tai työstetään puuta, metallia ja muita aineita 

Niittaus-, naulaus- tai ruuvauskoneet tai koneet niittien, naulojen ja ruuvien poistamiseen käy-
tettävät tai muut vastaavat 

Hitsaus-, juotto- tai vastaavat laitteet 

Nestemäisten tai kaasumaisten aineiden ruiskutus-, levitys- ja dispergointilaitteet sekä muut 
käsittelylaitteet 

Ruohonleikkurit ja muut puutarhatyökalut 

 

7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet 

Sähköjunat tai kilpa-autoradat 

Videopelien kädessä pidettävät ohjauspäätteet 

Videopelit 

Tietokoneet pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. varten 

Sähkö- tai elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet 

Kolikkoautomaatit 
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8. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (lukuun ottamatta implantoituja ja  infektoituneita 
laitteita ja tarvikkeita) 

Sädehoitolaitteet 

Kardiologiset laitteet 

Dialyysilaitteet 

Hengityskoneet 

Isotooppilääketieteen laitteet 

In vitro -diagnostiikassa käytettävät laboratoriolaitteet 

Analysaattorit 

Pakastimet 

Hedelmöitystestit 

Muut laitteet sairauden, vamman tai vajavuuden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoi-
toon ja lievittämiseen 
 

9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet 

Paloilmaisimet 

Lämmityksen säätölaitteet 

Termostaatit 

Kotitalouksissa tai laboratorioissa käytettävät mittaus-, punnitus- ja säätölaitteet 

Muut teollisuuslaitoksissa käytettävät valvonta- ja ohjauslaitteet (esim. ohjauspaneelit) 

 

10. Automaatit 

Lämminjuoma-automaatit 

Kuumien ja kylmien juomien pullo- ja tölkkiautomaatit 

Kiinteiden tuotteiden automaatit 

Raha-automaatit 

Erilaiset tuoteautomaatit 
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Liite 2 Esikäsittelyä ja lajittelua koskevat vaatimukset  

1.  Vastaanottopaikkaan toimitettujen laitteiden ja osien soveltuvuus uudelleenkäyttöön  
on tarkastettava. Uudelleenkäyttökelpoiset laitteet ja osat on ohjattava uudelleenkäyt-
töön mahdollisuuksien mukaan. 

 

2. Ainakin seuraavat aineet, valmisteet ja komponentit on poistettava kaikesta erikseen 
kerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta: 

polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit PCB:n ja PCB-laitteistojen käy-
töstä poistamisesta sekä BCB-jätteen käsittelystä annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(711/1998) säädetyllä tavalla; 

elohopeaa sisältävät jätekomponentit, kuten katkaisimet ja taustavalolamput; 

paristot; 

matkapuhelinten ja muiden laitteiden piirilevyt, jos piirilevyt ovat suurempia kuin 10 cm2; 

väriainekasetit, nestemäiset ja tahnamaiset sekä väriaineet; 

bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit; 

asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit; 

katodisädeputket; 

täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt 
(HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC), hiilivedyt (HC); 

kaasupurkauslamput; 

yli 100 cm2:n kokoiset nestekidenäytöt (sekä tarvittaessa niiden kotelot) ja kaikki näytöt, joi-
den taustavalona on kaasupurkauslamppu; 

ulkopuoliset sähkökaapelit; 

vaarallisten aineiden luettelosta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen  
(624/2001) liitteessä 1 tarkoitetut tulenkestäviä keraamisia kuituja  sisältävät komponentit; 

radioaktiivisia aineita sisältävät komponentit, lukuun ottamatta perusnormien vahvistamisesta 
työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroil-
ta 13 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/29/Euratom (3) 3 artiklassa ja 
liitteessä I säädetyt raja-arvot alittavia komponentteja; Direktiivi on täytäntöön pantu Suomes-
sa säteilylain (529/1991) 17 §:n nojalla 1.7.1999 annetulla Säteilyturvakeskuksen ohjeella ST 
1.5, Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta; 

vaarallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit (korkeus > 25 mm, halkaisija > 25 
mm tai suhteellisesti samankokoinen). 
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Nämä aineet, valmisteet ja komponentit on käsiteltävä tai hyödynnettävä jätelain (1072/1993) 
6 §:n  mukaisesti. 

 

3. Erikseen kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun komponentit on käsiteltävä seu-
raavasti: 

katodisädeputket: fluoresoiva pinnoite on poistettava; 

sellaisia kaasuja sisältävät laitteet, jotka heikentävät otsonikerrosta tai joiden ilmastoa lämmit-
tävä vaikutus (GWP) on suurempi kuin 15 ja joita käytetään esimerkiksi eristysvaahdossa ja 
jäähdytysnesteputkistossa: nämä kaasut on erotettava ja tuhottava asianmukaisesti. Otsoniker-
rosta heikentävät kaasut on käsiteltävä otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesä-
kuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000  mu-
kaisesti; 

kaasupurkauslamput: elohopea on poistettava. 

 

4. Ottaen huomioon ympäristönäkökohdat sekä uudelleenkäytön ja kierrättämisen toi-
vottavuus 2 ja 3 kohtaa sovelletaan siten, ettei estetä komponenttien tai kokonaisten lait-
teiden uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä ympäristöä säästävällä tavalla. 
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Liite 3.  Esikäsittelypaikkoja koskevat vaatimukset  

 

1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastointipaikoissa on oltava: 

asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjes-
telmällä sekä tarvittaessa öljyn ja rasvojen erottimella; 

vedenkestävä kate tarkoituksenmukaisilla alueilla. 

 

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsittelypaikassa on oltava: 

vaa'at jätteiden painon mittaamiseksi; 

asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue , joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjes-
telmällä sekä tarvittaessa öljyn ja rasvan erottimella; 

vedenkestävä kate tarkoituksenmukaisilla alueilla;  

purettujen varaosien tarkoituksenmukaiset varastointimahdollisuudet; 

tarkoituksenmukaiset varastointisäiliöt paristojen, polykloorattuja bifenyylejä ja polykloorat-
tuja terfenyylejä sisältävien (PCB/PCT) kondensaattorien ja muiden vaarallisten jätteiden, ku-
ten radioaktiivisten aineiden, varastoimista varten; 

terveys- ja ympäristönsäädösten mukaiset vedenkäsittelylaitteet. 
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Liite 4. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkitsemisessä käytettävä tunnus 

 

Seuraavassa kuvassa esitetään tunnus, joka osoittaa, että sillä merkityt sähkö- ja elektroniikka-
laitteet on kerättävä erikseen. Tunnus on merkittävä laitteisiin näkyvästi, selvästi ja pysyvästi. 

 
 
 
 
 
  

  

  
  
 



Valtioneuvoston asetus

N:o 853

vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
säädetään 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 §:n ja 39 §:n 2 momentin
nojalla, sellaisena kuin niistä on 39 §:n 2 momentti laissa 91/2000 ja 14 päivänä elokuuta 1989
annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin sekä 44 ja 44 a §:n nojalla, sellaisina
kuin niistä on 43 § 1 momentti on laissa 57/1999 sekä 44 ja 44 a § laissa 1412/1992:

1 §

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää
sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin ole-
vien jätteiden määrän ja haitallisuuden vä-
hentämistä sekä edistää ihmisen terveyden
suojelua ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
hyödyntämistä ja käsittelyä ympäristöä sääs-
tävällä tavalla.

2 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteisiin, jotka kuuluvat sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneu-
voston asetuksen (852/2004) liitteessä 1 mai-
nittuihin laiteluokkiin 1—7 ja 10, sekä heh-
kulankalamppuihin.
Tätä asetusta ei sovelleta sellaisten sähkö-
ja elektroniikkalaitteiden korjaamiseen tarkoi-
tettuihin varaosiin eikä sellaisten sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöön,
jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää
heinäkuuta 2006.

3 §

Määritelmä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteella sähkö- ja elektroniik-
kalaiteromusta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen liitteessä 1 mainittuihin laiteryhmiin
kuuluvaa laitetta, joka toimiakseen asianmu-
kaisesti tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömag-
neettista kenttää tai joka on tarkoitettu täl-
laisen virran tai kentän synnyttämiseen, siir-
tämiseen tai mittaamiseen ja joka on suun-
niteltu käytettäväksi enintään 1000 voltin
vaihtojännitteellä tai enintään 1500 voltin
tasajännitteellä.

4 §

Vaarallisten aineiden käytön rajoitus

Markkinoille saatettavat uudet sähkö- ja
elektroniikkalaitteet eivät 1 päivästä heinä-
kuuta 2006 alkaen saa sisältää lyijyä, eloho-
peaa, kadmiumia, kuuden arvoista kromia,
polybromibifenyyliä (PBB) tai polybromidi-
fenyylieetteriä (PBDE).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY (32002L0095); EYVL N:o L 37, 13.2.2003, s. 19
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Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta
tämän asetuksen liitteessä mainituissa tapauk-
sissa.

5 §

Valvonta

Tätä asetusta valvoo Turvatekniikan kes-
kus.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
lokakuuta 2004.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Yli-insinööri Hannu Laaksonen
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Liite. Lyijyn, elohopean, kadmiumin ja kuudenarvoisen kromin käyttötarkoitukset, joiden
osalta voidaan poiketa 4 §:n 1 momentin vaatimuksista, sekä mainittujen raskasmetallien
ja palonestoaineiden sallitut enimmäispitoisuudet.

1. Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään
5 mg.

2. Elohopean määrä yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa enintään:

– halofosfaatti 10 mg

– trifosfaatti (normaali käyttöikä) 5 mg

– trifosfaatin (pitkä käyttöikä) 8 mg

3. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa.

4. Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä.

5. Lyijy katodisädeputkien, elektroniikkakomponenttien ja loisteputkien laseissa.

6. Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä,
alumiinissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, jonka
painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä.

7. - Lyijy korkeita lämpötiloja kestävissä juotoksissa (tinaa ja lyijyä sisältävät juotosseokset,
jotka sisältävät lyijyä yli 85 prosenttia)

- Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden juotoksissa (poikkeus myönnetty
vuoteen 2010)

- Lyijy kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä
tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa

- Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa, kuten pietsosähköisissä laitteissa.

8. Kadmiumpinnoitus lukuun ottamatta kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteitta ja
tarvikkeita koskevista kielloista ja rajoituksista annetussa valtioneuvoston päätöksessä
(1415/1992) kielletyt käyttötarkoitukset.

9. Kuudenarvoinen kromi hiiliteräksen korroosionestossa absorptiojäähdytyskoneiden jäähdy-
tysjärjestelmissä.

2414 N:o 853



Valtioneuvoston asetus

N:o 854

sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä
elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n, sellaisena kuin se on laeissa 1114/1998 ja
716/2002, nojalla:

1 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustan-
nusten valtionosuuden laskennan perusteena
olevat laskennalliset kustannukset ovat ar-
violta 11 593 miljoonaa euroa.

2 §
Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyt-
tökustannusten valtionosuutta laskettaessa
ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikä-
ryhmittäiset laskennalliset kustannukset kun-
nan asukasta kohti seuraavat:

sosiaali-
huolto
e

terveyden-
huolto
e

0-6-vuotiaat 4 532,41 555,55
7-64-vuotiaat 320,30 631,90
65-74-vuotiaat 592,40 1 497,35
75-84-vuotiaat 3 618,73 2 887,93
85 vuotta täyttäneet 10 110,22 5 013,64

3 §
Työttömien lukumäärän mukaan määräy-
tyvät laskennalliset kustannukset kunnan työ-
töntä kohden ovat 403,75 euroa ja työttö-
myysasteen mukaan määräytyvät laskennal-
liset kustannukset kunnan asukasta kohden
36,86 euroa.

4 §
Sairastavuuden mukaan määräytyvät las-
kennalliset kustannukset kunnan asukasta
kohden ovat 273,24 euroa.

5 §
Kunnan omarahoitusosuus on 1 537,28

euroa kunnan asukasta kohden.

6 §
Ennen vuotta 2004 vahvistetuista sosiaali-

ja terveyspalvelujen perustamishankkeista ai-
heutuviin kustannuksiin suoritetaan valtion-
osuutta arviolta 0,8 miljoonaa euroa vuonna
2005.

7 §
Jollei valtion talousarviosta muuta johdu,

valtionavustuksen määrä (1 000 euroa) so-
siaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin on
vuosina 2005—2006 seuraava:

2005 2006

Sosiaali- ja terveyden-
huollon kehittämishank-
keet 19 430 25 230
Kansallisen terveyden-
huollon hankkeen mu-
kaiset kehittämishank-
keet 30 000 30 000
Perustamishankkeet 5 000 0
Yhteensä 54 430 55 230

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-
hankkeisiin vuonna 2005 käytettävissä ole-
vasta valtionavustuksesta jätetään 6 miljoonaa
euroa ja vuonna 2006 8 miljoonaa euroa
sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.
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Kansallisen terveydenhuollon hankkeen
mukaisiin kehittämishankkeisiin vuosina
2005 ja 2006 käytettävissä olevasta valtion-
avustuksesta jätetään kumpanakin vuonna 20
miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministe-
riön käytettäväksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-
hankkeisiin vuosina 2005 ja 2006 käytettä-
vissä olevasta valtionavustuksesta tulee lää-
ninhallitusten suunnata pääosa Sosiaalialan
kehittämishankkeen mukaisiin hankkeisiin
sekä Alkoholiohjelman toimeenpanoon.

8 §
Valtionavustusta sosiaali- ja terveyden-
huollon hankkeelle myönnetään vain, jos
kunta tai kuntayhtymä on päättänyt toteuttaa
riittävät palvelujen tehostamiseen tähtäävät
järjestelyt. Erityisesti se koskee alueellisen
yhteistyön ja työnjaon parantamista.

9 §
Vuonna 2005 valtionavustusta voidaan
myöntää Kansallisen terveydenhuollon hank-
keen mukaisille kehittämishankkeille, So-
siaalialan kehittämishankkeen mukaisille
hankkeille sekä Alkoholiohjelman toimeen-
panoa toteuttaville hankkeille. Valtionavus-
tuspäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon
seuraavat kriteerit:
1) hankkeella on kiinteä yhteys kunnallisen
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestel-
män kehittämiseen;
2) hanke on vaikuttava ja laaja-alaisesti
hyödynnettävä;
3) hankkeen tarkoituksena on pysyvän
parannuksen aikaansaaminen palvelujen jär-
jestämisessä tai toimintatavoissa;
4) hankkeen tarkoituksena on lähipalvelui-
den saatavuuden turvaaminen ja omatoimi-
suuden tukeminen; ja
5) hankkeen seutukunnallinen laajuus tai
useiden kuntien yhteistyö.

10 §
Sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväk-
si edellä 7 §:ssä säädetystä määrärahasta
voidaan myöntää valtionavustusta tietotekno-
logian käytön edistämistä sosiaali- ja tervey-
denhuollossa tukeviin kehittämishankkeisiin.
Valtionavustusta voidaan myöntää myös pal-

velujen tuottamista nykyistä suuremmalla
väestöpohjalla toteuttaviin kehittämishank-
keisiin, joiden tavoitteena on palveluiden
saatavuuden turvaaminen asuinpaikasta riip-
pumatta ja hankkeen sisältönä on jokin
seuraavista alueista:
1) sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämis-

työn kokoaminen seudullisesti;
2) terveyskeskustoiminnan järjestäminen

seudullisina, toiminnallisina kokonaisuuksi-
na;
3) mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä

lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispal-
veluiden kokoaminen ja kehittäminen seudul-
lisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteis-
työnä; tai
4) laboratorio- ja kuvantamispalveluiden

kokoaminen nykyistä suurempiin yksiköihin.
Lisäksi valtionavustusta voidaan myöntää

lapsiperheiden peruspalvelujen verkostoimis-
ta ja yhteistyörakenteiden uudistamista ja
kielellisten tai kulttuuristen vähemmistöjen
sosiaali- ja terveyspalveluja edistäviin kehit-
tämishankkeisiin sekä valtakunnallisesti mer-
kittäviin ehkäisevän työn kehittämishankkei-
siin.

11 §
Edellä 7 §:ssä lääninhallitusten käytettä-

väksi säädetystä määrärahasta voidaan myön-
tää valtionavustusta vuonna 2005 sellaisille
Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisille
hankkeille, joiden sisältönä on jokin seuraa-
vista alueista:
1) vanhusten palveluiden saatavuuden ja

laadun parantaminen;
2) varhaisen puuttumisen -työmenetelmien

käyttöönotto;
3) lastensuojelun avo- ja sijaishuollon

palveluiden saatavuuden ja laadun paranta-
minen;
4) palveluohjausmenettelyn käytön laajen-

taminen;
5) vammaispalvelujen saatavuuden ja eri-

tyisosaamisen parantaminen; tai
6) sosiaalihuollon henkilöstön tehtävära-

kenteen ja työolojen kehittäminen.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään valtionavustusta voidaan myöntää vuon-
na 2005 sellaisille Alkoholiohjelman toi-
meenpanoa toteuttaville hankkeille, joiden
sisältönä on jokin seuraavista alueista:
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1) viranomaisten, järjestöjen, kuntalaisten
ja elinkeinoelämän yhteistyön parantaminen
alkoholihaittojen ehkäisyssä ja vähentämises-
sä paikallistasolla tai seudullisesti;
2) nuorten alkoholin käytön ehkäisy ja
alkoholin haitoista kärsivien perheiden tuke-
minen ja hoito erityisesti lasten hyvinvoinnin
näkökulmasta;
3) alkoholin riskikulutuksen aiheuttaminen
haittojen vähentäminen varhaisvaiheen tuki-
toimin; sekä
4) päihdepalvelujen laatusuositusten toi-
meenpano.

12 §
Edellä 7 §:ssä lääninhallitusten käytettä-
väksi säädetystä määrärahasta voidaan myön-

tää valtionavustusta vuonna 2005 sellaisille
Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mu-
kaisille kehittämishankkeille, joiden sisältönä
on jokin seuraavista alueista:
1) hoitoon pääsyn turvaaminen;
2) terveyskeskusten toimivuuden varmis-

taminen ja ennaltaehkäisevä työ;
3) terveyskeskusten ja erikoissairaanhoi-

don yhteistyön kehittäminen ja palvelujen
tehostamiseen liittyvät järjestelyt; tai
4) henkilöstön saatavuuden ja osaamisen

turvaaminen.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2004

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Kansliapäällikkö Markku Lehto

2417N:o 854



JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 851—854, 3 arkkia

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2004 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN 1455-8904

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS


