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Jätehuollon kuntavastuun kaventamisesta

Kaksi erilaista arviota
Jätealan julkisten ja yksityisten toimijoiden kahtiajako näkyy tavassa, 

jolla jätelakiin ehdotetun muutoksen vaikutuksia on arvioitu.

n ELINA SAARINEN

Millaisia vaikutuksia yhdyskuntajätehuoltoon 
tulee, jos hallitusohjelman kirjaus kuntavas-
tuun kaventamisesta toteutuu? Tätä arvioi-
daan kahdessa kesän aikana valmistuneessa 
raportissa. Ympäristöministeriön teettämä 

arviointiraportti valmistui heinäkuussa. Konsulttityöryhmän työ-
tä veti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Yksityisiä yrityksiä edustava Ympäristöteollisuus ja -palvelut 
YTP ry ei luottanut siihen, että kuntaomisteinen FCG tarkastelisi 
vaikutuksia neutraalisti. YTP teetti vaikutuksista vaihtoehtoisen 
arvioraportin, jonka teki Ramboll Finland Oy. Kuntayhtiöiden 
edustajat eivät kuitenkaan halunneet antaa tätä varten haastat-
teluja vaan vetosivat siihen, että he kertovat kantansa ympäristö-
ministeriön teettämän virallisen selvityksen yhteydessä.

YTP ry:n toimitusjohtaja Tatu Rauhamäen mukaan on lopulta 
hyvä, että selvityksiä on päättäjien käytettävissä nyt kaksi.

”On selvästi ollut tarvetta toisenlaiselle tarkastelulle. Ram-
bollin arviointihan on tehty tilastoihin perustuen ja FCG taas 
teki omansa haastateltujen näkemysten ja mielipiteiden pohjalta. 
Tuloksissa on varmasti tästä syystä merkittäviäkin eroavaisuuksia. 
Oma toiveeni ja uskoni on, että ympäristöministeriö ja päättäjät 
hyödyntävät molempia arvioita.”

 
Onko arvioinneissa siis eroja?
FCG:n vetämän työryhmän arviointi perustuu VAHTI-tie-
toihin, jätelaitoksilta saatuihin tietoihin jätemääristä ja talou-
desta sekä jätehuollon eri toimijoiden haastatteluihin. Ramboll 
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taas on tarkastellut VAHTI-tietojen pohjalta, miten jätevir-
rat käytännössä ohjautuisivat lyhyellä (1–5 vuotta) ja pitkällä 
aikavälillä (yli viisi vuotta), jos kuntavastuuta rajattaisiin yh-
dyskuntajätehuollossa hallitusohjelmassa esitetyllä tavalla. 
Ramboll arvioi siis tunnuslukuja: jätemääriä, suoritteita ja asiakas-
määriä alueellisesti. Arvio kiinnittää huomiota siihen, ylittyykö 
kullakin alueella pakkaavan jäteauton taloudellisesti kannattavan 
toiminnan edellyttämä jätemääräraja (2 000 tonnia), ja siirtyykö 
biojätettä yksityisille toimijoille kullakin alueella niin paljon (vä-
hintään 7 000 tonnia), että uusi biojätelaitos kannattaa perustaa. 
Ympäristöministeriön teettämässä arvioinnissa laskettiin tilasto-
tietojen ja kunnilta saatujen tietojen perusteella, että kunnilta va-
paille markkinoille siirtyy noin 270 000 tonnia jätettä, mikä vas-
taa noin 10 prosenttia yhdyskuntajätteestä. YTP:n teettämä arvio 
taas käyttää kolmea skenaariota. Jätettä siirtyy yksityisille mark-
kinoille 100 000, 200 000 tai 260 000 tonnia. Ramboll laskee, että 
yli puolet jätteistä kertyy viiden suurimman jätelaitoksen alueella. 
Ramboll myös laskee, että toissijaisen vastuun myötä kunnille 
palautuu takaisin 6–20 000 tonnia jätettä.

Hyötyjät ja häviäjät
Arvioissa on myös yhteistä. Myönteisenä molemmat pitävät 
sitä, että etenkin taajamissa toimiville suurille toimijoille avau-
tuisi valinnanvapautta tilata yksilöllisiä jätehuoltopalveluita, kun 
yksityiset jätehuoltoyritykset pääsisivät tarjoamaan näitä. Myös 
palvelujen hinnat voisivat laskea.

FCG:n vetämä työryhmä arvioi muutoksen hyödyttävän sel-
laisia jätehuoltoyrityksiä, jotka voivat tarjota laajasti erilaisia jäte-
huoltopalveluja kuten käsittelyä.

Sen sijaan häviäjiä olisivat FCG:n johtaman työryhmän mu-
kaan haja-asutusalueilla ja etäällä sijaitsevat toimijat, joille ei 
välttämättä löytyisi monipuolisia palveluja, ainakaan edullisesti. 
Nämä saattaisivat joutua kunnan toissijaisen vastuun varaan. Hä-
viäjiksi ympäristöministeriön teettämä arvio listaa myös pienet 
jäteyritykset, etenkin ne, joilla on vain kuljetustoimintaa, ei omaa 
käsittelykapasiteettia. Nykyisin kunnille tulevista toissijaisen vas-
tuun jätteistä 54 prosenttia tulee yksityisiltä jäteyrityksiltä ja 32 
prosenttia kuljetusyrityksiltä.

Ramboll toteaa, ettei muutos vaikuta suomalaisyritysten 
kansainväliseen kilpailukykyyn. Sen sijaan on mahdollista, että 
muutos lisää ulkomaisten toimijoiden kiinnostusta suomalaisesta 
jätemarkkinasta.

Hinnoissa nousupaineita
Ympäristöministeriön arvio varoittaa siitä, että pitkällä tähtäi-
mellä kotitalouksien jätemaksut nousisivat.

Kuntien jätelaitosten toimintaedellytykset todennäköisesti 
huononisivat koosta ja sijainnista riippumatta. Kuntien jäte-
laitosten kasvavat kustannukset jäisivät rahoituspohjan muuttu-
misen seurauksena asukkaiden maksettaviksi. Kuntien jätelaitos-
ten toimintojen sopeuttaminen pieneneviin jätemääriin johtaisi 
toiminnan supistumiseen, mikä saattaisi merkitä toissijaisen 

vastuun palvelujen saatavuuden heikkenemistä.
Myös Ramboll arvioi, että kotitalouksien jätemaksuihin tu-

lee nousupaineita, mutta kokonaisvaikutukset ovat vähäisiä. 
Rambollin mukaan jätteen tuottajille koituvat kustannusvaiku-
tukset vaihtelevat sen mukaan, katsotaanko tilannetta pitkällä 
vai lyhyellä tähtäimellä ja missä alueella jätteen tuottaja sijaitsee. 
Joillain alueilla hinta voi laskea, jos vastaanottopaikka on aiempaa 
lähempänä. Joillain alueilla hinta taas voi nousta, kun hinnoittelu 
tehdään kustannuksia vastaavasti, eikä jätemaksuja enää tasata 
kuten nykyjärjestelmässä. Jätteenkuljetusten suoritemäärät kas-
vavat, joten tyhjennysmaksujen kuljetusosa oletettavasti nousee 
viisi prosenttia.

Lakimuutoksen kohteena olevilta jätteen tuottajilta peritään 
Rambollin mukaan eri skenaarioissa maksuja 25 – 65 miljoonaa euroa. 
Ramboll laskee, että jos jätettä vapautuu kilpailulle 260 000 ton-
nia, jätteen tuottajan jätemaksut voivat lyhyellä aikavälillä nousta 
0,9 prosenttia ja pitkällä aikavälillä laskea 0,6 prosenttia. Jos taas 
jätettä vapautuu vain 100 000 tonnia, jätemaksut nousevat myös 
pitkällä aikavälillä.

10–50 miljoonan euron bisnes
FCG:n vetämän työryhmän arvion mukaan 270 000 tonnin 
jätemäärän vapautuminen merkitsee enintään noin 40 miljoonan 
euron bisneslisäystä jätealan yrityksille.

p Ympäristöministeriön teettämään 
raporttiin voi tutustua valtioneuvoston julkaisuarkiston 
nettisivuilla.

Ympäristöministeriön arvio varoittaa siitä, 
että pitkällä tähtäimellä kotitalouksien jätemaksut nousisivat.
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Ramboll taas laskee uutta bisnespotentiaalia sen perusteella, 
minkälainen rahavirta nykyisin kuntayhtiöille jäävästä raha-
virrasta siirtyy kuntayhtiöiltä pois yksityiselle jätehuoltosektorille, 
ja päätyy 10–25 miljoonan euron pottiin. Summa ei sisällä kul-
jetusten ja käsittelyn rahoja. Kuljetusten taloudelliseksi arvoksi 
Ramboll laskee 9–23 miljoonaa euroa, mutta toteaa tämän sum-
man päätyvän jo nyt yksityiselle jätteenkuljetussektorille, jolta 
kunnat ovat ostaneet kuljetuspalvelun.

Jätevolyymit eivät ole niin suuria, että uusia yrityksiä syntyisi 
merkittävästi.

Kunnilta pois siirtyvää biojätettä voitaisiin käsitellä biojalos-
tamoissa Rambollin mukaan 0,2–1 miljoonan euron arvosta, ja 
poltosta kierrätykseen ohjautuva lisäjätemäärä toisi noin 1–3 
miljoonan euron arvoisen bisneksen.

Kumpikin selvitys toteaa jätevirtojen muutosten olevan alueel-
lisesti hyvin pieniä, joten niiden vaikutukset käsittelytoimintaan 
ja bisnekseen ovat rajattuja. Ympäristöministeriön teettämä arvio 
pitää kilpailulle vapautuvia jätevirtoja niin pieninä, ettei niiden 
käsittelyyn synny uusia laitoksia. Lajittelupalveluille saattaa tulla 
lisää kysyntää.

Myöskään YTP:n teettämän arvion mukaan muutokset eivät 
yksin johda merkittäviin uusinvestointeihin tai innovaatioihin. 
Tulevaisuuden investointien perustena olisivatkin EU:n tiuken-
tuvat kiertotaloustavoitteet.

Lisääntyykö kierrätys?
Arvioinnit näkevät hyvin eri tavalla sen, kohenisiko kierrätysaste 
Suomessa.

Rambollin raportti mainitsee yhdyskuntajätteen kierrätys-
asteen nousevan viisi prosenttia. Lukuun sisältyy sekä lakimuutok-
sen avaamia kierrätysmahdollisuuksia että oletuksia EU:n kierto-
talouslainsäädännön kiristymisen myötä aiheutuvasta paineesta 

lisätä syntypaikkalajittelua ja kierrätystä pitkällä tähtäimellä. 
Ramboll toteaa, että lain muutoksen jälkeen osa jätteistä ohjau-
tuu rinnakkaispolttoaineen valmistukseen, missä nykyteknologia 
mahdollistaa kierrätyskelpoisten materiaalien erottelun. Pitkällä 
aikavälillä biojätteen, paperin, lasin ja metallin syntypaikkalajit-
telun tehostuminen ja laitosmainen erottelu lisäävät kierrätystä.

FCG:n vetämä työryhmä taas arvioi, että lakimuutos ei paran-
taisi etusijajärjestyksen toteutumista vaan voisi jopa heikentää 
sitä. Kunnan vastuulla olevan jätteen vientiä polttoon ulkomaille 
säädellään tarkemmin kuin yksityisen vastuulla olevan jätteen 
vientiä. Lisäksi työryhmä muistuttaa kierrätyksen edistämisen 
tapahtuvan parhaiten syntypaikkalajittelun ja erilliskeräyksen 
kautta, mutta lakimuutos pudottaisi osan jätteen tuottajista pois 
tähän kannustavien jätehuoltomääräysten piiristä.

Ympäristöministeriön teettämän arvion konsultit suosittelevat, 
että muiden kuin kunnan vastuulla olevien jätteiden erilliskeräys-
vaatimuksista kannattaisi säätää valtioneuvoston asetuksella. 
Ympäristöministeriön tilaamassa arviossa konsultit esittävät 
raportin lopussa liudan kehitysehdotuksia. Yksi niistä on, että 
kunnan omassa toiminnassa syntyvä jäte tulisi joka tapauksessa 
säilyttää kuntavastuun piirissä. Jätteen tuottajan valinnanvapautta 
voitaisiin lisätä myös koskematta ollenkaan vastuujakoon, jos 
selvennettäisiin jätelaissa (42§) jo olevia vapautusten myöntä-
misperusteita. n

Ympäristöministeriön raportteja 20/2016: 
Vaikutusten arviointi kunnan vastuun rajauksesta yhdyskuntajätehuol-
lossa. Raportti on julkaistu heinäkuussa valtioneuvoston julkaisuarkis-
tossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4614-5

Ramboll Finland: Vaikutusten arviointi kuntien ja yksityisten toimi-
joiden vastuunjaon muuttamisesta yhdyskuntajätehuollossa. Raportti 
on julkaistu YTP ry:n nettisivuilla elokuun lopussa: www.ytpliitto.fi

Hallitusohjelman rajauksen 
vaikutukset arvioitiin
n Hallitusohjelmassa on kirjaus ”Kunnille jätelaissa anne-
tut yksinoikeudet rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin 
alueelliset erityispiirteet huomioiden”.

Käytännössä kunnan vastuulta poistuisivat sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvät yhdyskunta-
jätteet sekä valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkis-
oikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistys-
ten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajät-
teet. Lisäksi kunnan vastuulta poistuisi velvollisuus maa- ja 
metsätalouden vaarallisten jätteiden vastaanottoon.

Vastuunjaon muutoksen aiheuttamia vaikutuksia on nyt 
arvioitu. Ympäristöministeriö teetti vaikutusten arvioinnin 
konsulttityöryhmällä, johon kuuluivat Riitta Kojo ja Helena 
Sundström FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä, Raimo Lilja 
Ekoleima Ay:stä, Juha Kaila Kasui Oy:llä sekä Jouni Alanen 
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy:stä. 
Ympäristöteollisuus ja palvelut YTP ry teetti vaikutuksista 
oman arviointinsa Ramboll Finland Oy:llä. Ramboll Finland 
Oy:n työryhmässä olivat Joonas Hokkanen, Tomi Rinne, Kat-
ri Haila, Heikki Savikko, Ari Sirkiä sekä erityisasiantuntijana 
Lexia Asianajotoimisto Oy:n Mika Oinonen. n

p YTP ry:n teettämä, Rambollin toteuttama 
raportti on luettavissa YTP:n nettisivuilla. 


