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834/2017

Laki
jätelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan jätelain (646/2011) 124, 144 ja 145 §, sellaisena kuin niistä on 124 § laissa

1518/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 144 a § seuraavasti:

124 §

Tarkastukset ja valvontasuunnitelmat

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. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen on laadittava jätteen ammattimaisen kuljettamisen ja jätteen välittämisen valvon-
taa varten suunnitelma. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava 100 §:ssä
tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräyksen valvontaa varten suunnitelma. Edellä tarkoi-
tettujen suunnitelmien, jotka viranomainen voi yhdistää ympäristönsuojelulain 168 §:n 4
momentissa tarkoitettuun valvontaohjelmaan, tulee perustua arviointiin jätteistä ja niiden
jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa suunnitelmissa on esitettävä tarkastusten tavoitteet
ja painopisteet, suunnitelman kattama maantieteellinen alue, suunnitellut tarkastukset ja
niiden tiheys, tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset ja niiden yhteistyötä koskevat järjes-
telyt sekä muut tarkastusten asianmukaiseksi toteuttamiseksi tarpeelliset seikat. Suunni-
telma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi ja se on saatettava tarpeen mu-
kaan ajan tasalle. Tarkastuksia ja muuta valvontaa 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. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkastuksia koske-
vien suunnitelmien sisällöstä ja laatimisesta, riskinarvioinnista sekä tarkastusten ja muun
valvontatoiminnan järjestämisestä.
HE 84/2017
YmVM 11/2017
EV 102/2017

1



834/2017  
144 §

Maksut

Sen lisäksi, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään valtion viranomaisten suorittei-
den maksullisuudesta, valtion viranomainen voi periä maksun:

1) 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten määräaikaistarkastuksista ja muista
säännöllisistä valvontatoimista, jotka perustuvat 124 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
suunnitelmiin;

2) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen jätteensiirtoasetuksen noudattamisen valvomisek-
si;

3) tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 126–128 §:ssä tarkoite-
tun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi.

Kunnan viranomainen voi periä maksun:
1) tämän lain mukaisen ilmoituksen tai muun asian käsittelystä;
2) 124 §:ssä tarkoitetuista laitosten ja yritysten määräaikaistarkastuksista ja muista

säännöllisistä valvontatoimista, jotka perustuvat 124 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
suunnitelmiin;

3) tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 75, 125 ja 126 §:ssä tar-
koitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi.

Kunnalle perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheu-
tuvia kokonaiskustannuksia. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksy-
mässä taksassa.

Maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille-
pannun asian käsittelystä, ellei 1 tai 2 momentista muuta johdu.

Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta vireillepan-
nun asian käsittelystä saadaan periä maksu vireillepanijalta, jos vireillepanoa on pidettävä
ilmeisen perusteettomana.

144 a §

Mikroyritysten valvonnasta perittävä maksu

Sen estämättä, mitä 144 §:ssä säädetään, luonnolliselta henkilöltä, joka ei harjoita ta-
loudellista toimintaa sekä ympäristönsuojelulain 206 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulta
mikroyritykseltä perittävien tämän lain 144 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen maksujen
on oltava kohtuulliset ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne. Mikroyritykseltä pe-
rittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä ympäristönsuojelulain 206 §:n 4 momentissa
säädetään. Maksua ei peritä luonnolliselta henkilöltä, joka ei harjoita taloudellista toimin-
taa, hakemuksesta, joka koskee yksinomaan tämän lain mukaisen maksun kohtuullista-
mista.

145 §

Kustannusten ja maksujen periminen

Kunnan jätemaksu, 144 §:n 1 ja 2 momentissa säädetty maksu sekä 123 §:n 4 momen-
tissa ja jätteensiirtoasetuksen 29 artiklassa tarkoitetut kustannukset ovat suoraan ulosotto-
kelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa
laissa (706/2007).

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
 Edellä 124 §:n 2 momentissa tarkoitetut jätteen ammattimaisen kuljettamisen, välittä-

misen ja keräyksen valvontaa koskevat suunnitelmat on laadittava viimeistään 30 päivänä
kesäkuuta 2018.
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 Edellä 144 §:ssä säädettyihin maksuihin, joiden peruste on syntynyt ennen tämän lain
voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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