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Tapahtumia
L ELINA SAARINEN, TEKSTI JA KUVAT

”Jätelain muuttaminen 
ei poistaisi ongelmia”
Uuden jätelain pykäliä tulkitaan eri tavoin, 
mutta lakiin ei ole tulossa radikaaleja muutoksia, 
lähinnä tulkintaoppaita, summattiin Jäte-
laitospäivillä.

Uusi jätelaki ei ole poistanut ristiriitoja eri toimijoiden 
välillä, pikemminkin päinvastoin.

”Ristiriidat ovat osin jopa pahentuneet. Toisaalta jä-
telain radikaali muuttaminen ei poistaisi ongelmia”, totesi Jarmo 
Muurman ympäristöministeriöstä Jätelaitospäivillä toukokuussa 
käydessään läpi vastavalmistunutta raporttia jätelain vaikutusten 
arvioinnista. Kaiken kaikkiaan hän kuitenkin tulkitsi uuden jä-
telain selkeyttäneen juridisesti toimijoiden välistä vastuunjakoa.

Ympäristöministeriö teetti konsultti Tempo Economics Oy:llä 
laajan arviointiselvityksen kaksi vuotta voimassa olleen jätelain 
toimivuudesta, erityisesti yhdyskuntajätehuollon säännöksistä.

Raportissa todettiin, että uusi laki on parantanut etusijajärjes-
tyksen toteutumista lähinnä energiahyödyntämisen lisääntymise-
nä ja loppusijoittamisen vähentymisenä. Hierarkian korkeampiin 

tasoihin lailla ei ole ollut vielä vaikutuksia. Selvityksen mukaan 
etusijajärjestys ei ohjaa riittävästi jätealan hankintoja eikä elinkaa-
ritarkasteluun ole tarpeeksi työkaluja.

Jätelaitospäivien yleisö piti hyvänä, että selvitys tehtiin jo tässä 
vaiheessa. Sitä kaivattiin, koska monia pykäliä on kritisoitu vai-
keatulkintaisiksi. Tulkintaa on jouduttu hakemaan oikeusteitsekin.

Epävarmuus jatkuu
Jätelaitospäivillä eniten puhutti kilpailuneutraliteetti, joka selvityk-
sessä nousi ongelmalliseksi teemaksi.

Esimerkiksi jätehuoltoviranomaisen ja operatiivisten palvelujen 
tuottajan kuuluminen samaan organisaatioon herättää epäluotta-
musta päätöksentekoon. Muurman sanoi, että asia vaatii kunnallis-
oikeudellista tarkastelua.

Kilpailuneutraliteettia heikentää selvityksen mukaan epäselvyys, 

M Jätelaitospäivien kutsuvieras Juha Kaila kiitteli jätelain arviointi-
selvityksen tekemistä ja vinkkasi, että seuraavassa vaiheessa 
mukaan otettaisiin kansainvälistä näkökulmaa ja kokemuksia 
keskieurooppalaisilta kollegoilta, jotka painivat samojen etu-
sijajärjestystavoitteiden kanssa. Tällä kertaa ministeriön budjetti 
ei riittänyt eurooppalaisten kannanottojen kartoittamiseen, 
mutta Jarmo Muurman lupasi panna Kailan vinkin korvan taak-
se. Seuraavissa arviointivaiheissa on tarkoitus tarkastella yhdys-
kuntajätekäytäntöjen ohella muun muassa tuottajavastuuasioita.

M Tarja-Riitta Blaubergin oli tarkoitus kertoa päivillä uudesta 
pakkausjäteasetuksesta. Koska se ei ollut vieläkään valmis, 
Blaubergin esitys pohjautui luonnokseen.

M Jätelaitosten rooli cleantech-ratkaisujen edistämisessä nousi 
yhdeksi Jätelaitospäivien pääteemaksi. Päivillä esiteltiin kymmeniä 
uuden teknologian ratkaisuja, joiden syntymisessä jätelaitoksilla 
on ollut rooli esimerkiksi asiakkaana, tuottajana tai yhteistyö-
kumppanina.
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milloin kunta voi toimia markkinoilla toissijaista vastuuta ohjaavan 
säännöksen mukaan (ns. TSV-pykälä 33). ”On koettu, että kunnat 
markkinoivat tätä palvelua liian aktiviisesti”, Muurman tiivisti.

Päivillä puhunut Kuntaliiton Tuulia Innala vahvisti, että tästä 
tarvitaan vielä ohjeistusta. Kunta voi tiedottaa palvelusta ja palvelun 
puuttumisen arviointi kuuluu palvelua pyytävälle yritykselle.

Selvityksen mukaan ongelmia aiheutuu myös ns. poikkeuspy-
kälästä 42, joka koskee poikkeuksen hakemista kunnan jätehuol-
tovastuusta.

Muurman korosti, että lain mukaan kunnalla on oikeus määrätä 
kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan jätteen vastaanottopaikoista 
ja käsittelystä. Samaa totesi myös Kuntaliiton Innala:

”Laki sulkee tässä kilpailun pois jo lähtökohtaisesti. Silloin ei ole 
kilpailuneutraliteetinkaan ongelmaa. Yritykset ovat luonnollises-
ti tilanteeseen tyytymättömiä ja kokevat kunnallisen jätehuollon 
yksinoikeuden loukkaavan kilpailuneutraliteettia.”

Muurmanin mukaan kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kri-
teerit (pykälä 37) on koettu ristiriitaisiksi ja tulkinnanvaraisiksi. 
”Päätösten perustelut ovat olleet puutteellisia. Osa on mennyt 
oikeuskäsittelyyn, ja niitä on palautettu uudelleenkäsittelyyn”, 
Muurman sanoi ja lupasi tulkinnanvaraisuutta vähentävää muu-
tosta tai ohjetta.

YTP ry:n tuore toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki ehdotti kun-
tapäättäjille, että jos esitykseen tehty vastaesitys selvästi ei täytä 
lain ehtoja, päätösprosessi menisikin palautuksen ja uudelleen-
valmistelun kautta.

Rauhamäki oli pettynyt arviointityöstä tehtyyn raporttiin siinä 
suhteessa, että yritysvaikutukset jäivät lopullisessa versiossa var-
sin vähälle huomiolle. Raportissa todettiin, ettei uusi jätelaki ole 
vaikuttanut alan yritysten määrään ja että kuntien kilpailutukset 
ovat paikoin vähentäneet, paikoin lisänneet yritysten liiketoimin-
tamahdollisuuksia.

Rauhamäki huomautti, että vaikka yritysten määrässä ei vielä 
näin lyhyellä aikajänteellä olekaan tapahtunut merkittäviä muu-

toksia, tilannetta on seurattava jatkossa:
”Kentällä on todettu epävarmuutta, mikä on vähentänyt inves-

tointihalukkuutta. Se ei lupaa hirveästi hyvää niille toiveille, mitä 
muu yhteiskunta asettaa cleantechin roolille talouskasvussa.”

Jätealan yhteistyöryhmä taas koolle
Ministeriö ei vielä ollut ehtinyt käsitellä kaikkia konsulttirapor-
tin suosituksia, mutta soveltamisopas, seurannan ja tilastoinnin 
kehittäminen sekä tutkimus-, kehitys- ja investointihankkeiden 
edistäminen ovat ministeriön agendalla muodossa tai toisessa. Iso-
ja muutoksia jätelakiin ei ole tulossa, mutta ministeriö harkitsee, 
tarvitseeko esimerkiksi pykäliä 33, 37 ja 42 viilata.

Konkreettisin seuraus arvioinnista näyttää lähiaikoina olevan 
se, että ympäristöministeriö aikoo koota uudestaan jätealan yh-
teistyöryhmän yhdeksi strategisen tason vuoropuhelun foorumiksi.

Jätelaitospäivien kyselyn mukaan enemmistö osanottajista ohjai-
si mieluiten lisää resursseja viranomaisille ja valvontaan. Vastaajat 
pitivät tätä jopa lakipykälien sorvaamista parempana vaihtoehto-
na. L

Lisätietoja:
Ympäristöministeriön raportti 12/2014 Jätelain 
toimivuuden arvioinnista on luettavissa osoittees-
sa http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/
YMra_122014_Jatelain_toimivuuden_arvioin(29283)

M Jätelaitosyhdistyksen järjestämät perinteiset Jätelaitospäivät 
kokosivat yli 200 osanottajaa Helsinkiin toukokuussa.

M Jätelaitospäivät pidettiin toukokuisen kauniissa olosuhteissa 
Helsingissä.


