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Laki
jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan jätelain (646/2011) 124 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 410/2014, sekä
lisätään 117 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 410/2014, uusi 3 momentti seuraavas-

ti:

117 a §

Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat erityissäännökset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tarpeellisen näytön osoittamisesta siitä, että käytetty sähkö- ja elektroniikkalaite ei ole

jätettä, säädetään lisäksi jätteensiirtoasetuksen 50 artiklan 4 a—4 d kohdassa.

124 §

Tarkastukset

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on määräajoin asianmukaisesti tarkastettava sel-
laiset laitokset ja yritykset, joiden toiminnassa:

1) harjoitetaan jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä;
2) syntyy vaarallista jätettä;
3) harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä;
4) toimitaan jätteen välittäjänä; 
5) toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja.
Valvontaviranomaisen on laadittava sellaisten 1 momentissa tarkoitettujen toimintojen,

joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja, tar-
kastuksia ja muuta valvontaa varten suunnitelma, joka perustuu arviointiin siirrettävistä
jätteistä ja niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista. Suunnitel-
massa on esitettävä tarkastusten tavoitteet ja painopisteet, suunnitelman kattama maantie-
teellinen alue, suunnitellut tarkastukset ja niiden tiheys, tarkastuksiin osallistuvat viran-
omaiset ja niiden yhteistyötä koskevat järjestelyt sekä muut tarkastusten asianmukaiseksi
toteuttamiseksi tarpeelliset seikat. Suunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka
kolmas vuosi ja se on saatettava tarpeen mukaan ajan tasalle. Tarkastuksia ja muuta val-
vontaa koskevien suunnitelmien sisällöstä ja tarkastusten toteuttamisesta säädetään lisäksi
jätteensiirtoasetuksen 50 artiklassa. 

Ympäristöluvanvaraisten tai rekisteröitävien 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen
toimintojen tarkastuksista ja niiden muusta valvonnasta säädetään lisäksi ympäristönsuo-
jelulaissa. 
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkastuksia koske-
vien suunnitelmien sisällöstä ja laatimisesta, riskinarvioinnista sekä tarkastusten ja muun
valvontatoiminnan järjestämisestä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
Tämän lain 124 §:n 2 momentissa tarkoitetut tarkastuksia ja muuta valvontaa koskevat

suunnitelmat on laadittava viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017.
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