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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätehuoltolain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan jätehuoltolakia muu
tettavaksi siten, että erityisesti ongelmajätteistä 
ympäristölle ja jätehuoliolle aiheutuvia haitto
ja ja vaikeuksia voitaisiin ehkäistä valtioneu
voston erityisin määräyksin nykyistä parem
min. Tällaisten määräysten noudattamisen val
vonta voitaisiin tarvittaessa antaa nykyisten 
valvontaviranomaisten lisäksi myös valtion 
muun viranomaisen tehtäväksi. Tullilaitoksen 
tehtäväksi säädettäisiin osallistuminen erityi
sesti ongelmajätteiden tuontia, vientiä ja kaut-

takuljetusta koskevien säännösten noudattami
sen valvontaan. 

Lisäksi ehdotetaan, että vesi- ja ympäristö
hallinto voisi tietyin edellytyksin tehdä tai teet
tää jätehuoltoon liittyviä töitä valtion jätehuol
totöinä. 

Esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi vuoden 
1989 tulo- ja menoarvioesityksen yhteydessä. 
Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden 1989 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Valtioneuvoston erityiset määräykset 
jätehuollosta (22 §) ja valvonta (8 §:n 4 
mom.) 

Eräistä käytöstä poistetuista tuotteista aiheu
tuu ongelmia teknistaloudellisesti ja ympäris
tönsuojelun kannalta asianmukaiselle jätehuol
lon järjestämiselle. Tällaisten tuotteiden suun
nittelussa ja valmistuksessa ei oteta riittävästi 
huomioon ympäristönsuojelun ja jätehuollon 
vaatimuksia. Ongelmia on pyritty ratkaise
maan suunnittelemalla ja luomalla muusta jä
tehuollosta erillisiä, käytöstä poistettujen tuot
teiden talteenottojärjestelmiä. Tällaisten järjes
telmien aikaansaaminen on kuitenkin ollut työ
lästä ja toiminnasta aiheutuvien kustannusten 
kattaminen vaikeata. Mitä laajemmassa käy-
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tössä tuote on ollut sen hankalampaa on ollut 
erillisen talteenoton järjestäminen. 

Elohopeaa tai kadmiumia sisältävät raskas
metalliparistot ovat esimerkkejä laajassa käy
tössä olevista tällaisista tuotteista. Haittojen 
vähentämiseksi paristoja on pyritty keräämään 
talteen, mutta talteenottoaste on jäänyt vaati
mattomaksi. Myös tällaisten paristojen erottelu 
muista paristoista on ollut hankalaa eikä ylei
simpien raskasmetalliparistojen, alkaliparisto
jen, sisältämän elohopean poistamiseen tal
teensaaduista paristoista ole edes ollut käyttö
kelpoista teknistä menetelmää. Myös kloori
fluorihiilivetyjä (CFC) sisältävistä, käytöstä 
poistetuista tuotteista aiheutuu hankaluuksia ja 
haittoja. Tehostamalla CFC:tä sisältävien käy
töstä paistettavien liuottimien ja jäähdykkei
den talteenottoa voitaisiin vähentää CFC-pääs
töjä ympäristöön ja siten osaltaan helpottaa 
CFC:tä koskevien vähentämistavoitteiden saa
vuttamista. Muita vastaavia jätteinä haitallisia 
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tai hankalia tuoteryhmiä ovat esimerkiksi eräät 
elohopeaa sisältävät muutkin tuotteet kuin ras
kasmetalliparistot, eräät muovituotteet, lyijyä 
sisältävät käynnistysakut, kloorifenoleita sisäl
tävät erilaiset tuotteet, polyklooribifenyylejä 
(PCB) sisältävät laitteet sekä kloorattuja paraf
fiineja sisältävät öljyt. 

Jätehuoltolain 22 §:n mukaan valtioneuvos
to voi antaa määräyksiä ongelmajätteenä ym
päristölle haitallisen tai vaikeuksia jätehuoliol
le aiheuttavan tuotteen merkitsemisestä tai pa
lautusmaksusta. Jos kysymyksessä on erityistä 
haittaa tai huomattavia vaikeuksia aiheuttava 
tällainen tuote, valtioneuvosto voi rajoittaa 
tuotteen valmistusta, maahantuontia tai käyt
töä taikka kieltää sen. 

Nykyisellään 22 §:n soveltamisala on liian 
rajoitettu, jotta säännöstä voitaisiin soveltaa 
tehokkaasti. Jätehuoltoa vaikeuttavia tuotteita 
ja tuoteryhmiä on runsaasti ja niihin liittyvät 
sääntelytarpeet ovat erilaisia. Säännöksen no
jalla voidaan antaa määräyksiä vain ongelma
jätteenä, mutta ei muuna jätteenä, haittaa tai 
vaikeuksia aiheuttavan tuotteen merkitsemises
tä tai palautusmaksusta. Ongelmajätteen tuot
tajaan ja käsittelijään sekä muihin jätehuolto
velvollisiin kohdistuvia määräyksiä jätteiden 
hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestä
misestä ei myöskään ole mahdollista antaa. 

Edellä esitetyistä syistä lain 22 §:n 1 momen
tissa tarkoitetut valtuudet määrätä merkitsemi
sestä tai palautusmaksusta ehdotetaan laajen
nettaviksi koskemaan ongelmajätteiden ohella 
myös muita jätteitä. Näin voitaisiin tarvittaessa 
määrätä esimerkiksi eräiden jätteinä haitallis
ten muovien, kuten polyvinyylikloridia (PVC) 
sisältävien muovituotteiden tai -jätteiden tun
nistamiseksi tarvittavasta merkitsemisestä. Sa
moin voitaisiin myös tarvittaessa määrätä pa
lautusmaksu säännöksessä tarkoitettuja haitto
ja tai vaikeuksia aiheuttavalle kertakäyttötuot
teelle. 

Pykälää täsmennettäisiin myös siten, että 2 
momentissa tarkoitetun ongelmajätteenä hai
tallisen tuotteen valmistuksen, maahantuonnin 
ja käytön ohella voitaisiin rajoittaa myös tuot
teen myyntiä tai luovuttamista sekä antaa 
myös näitä taikka tuotetta koskevia määräyk
siä taikka kieltoja. Määräykset voisivat koskea 
myös määräyksen toimeenpanon kannalta tar
peellisten tietojen antamista. Säännöksen täs
mentäminen ehdotetuna tavalla koskemaan 
myös myyntiä ja luovuttamista olisi tarpeen, 
jotta voitaisiin tehokkaasti järjestää esimerkik-

si jonkin laajassa käytössä olevan ympäristölle 
haitallisen tuotteen takaisinkeräily sen jälkeen, 
kun tuote on poistettu käytöstä. Tuotteen 
käyttäjän ja jätehuollon järjestämisen kannalta 
olisi usein vaivattominta, että käytöstä poistet
tu tuote voitaisiin toimittaa vastaavaa uutta 
tuotetta myyvään liikkeeseen. 

Ehdotetut säännökset koskisivai tuotteen 
ohella myös sen osaa. Esimerkkejä säänneltä
vistä tuotteiden osista voisivat olla jääkaapeis
sa olevat CFC-yhdisteet tai PCB-kondensaatto
rit sekä eräissä sähkölaitteissa olevat raskasme
talliparistot. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetun muutoksen 
mukaan valtioneuvosto voisi myös antaa mää
räyksiä 2 momentissa tarkoitetun ongelmajät
teen jätehuollosta. Säännös olisi tarpeen erityi
sesti niissä tapauksissa, joissa ongelmajätteenä 
haittaa tai vaikeuksia aiheuttavaa tuotetta ei 
voitaisi korvata haitattomalla tai vähemmän 
vaikeuksia aiheuttavalla tuotteella. Säännöksen 
nojalla valtioneuvosto voisi esimerkiksi antaa 
jätteen hyödyntämistä edistäviä määräyksiä 
jonkin tietyn säännöksessä tarkoitetun ongel
majätteen keräilystä, lajittelusta tai vastaan
otosta taikka jätteen käsittelytavasta tai -pai
kasta. Voimassa olevan lain 24 §:n mukaan 
jätehuollon järjestämistä koskevia yleisiä mää
räyksiä on voinut antaa ainoastaan kunnanhal
litus. Ehdotetun säännöksen nojalla jätehuol
toa koskevia määräyksiä voitaisiin antaa nyt 
myös valtioneuvoston päätöksellä koko maata 
koskevasti. 

Jotta edellä mainituilla määräyksillä olisi 
tarkoitettu vaikutus, niiden noudattamisen val
vonnan olisi oltava tehokasta. Tästä syystä lain 
8 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 moment
ti, jonka mukaan ympäristönsuojeluviran
omaisten ohella määräysten noudattamisen 
valvonnasta voisivat tarvittaessa huolehtia 
myös valtioneuvoston erikseen määräämät val
tion viranomaiset. Säännös koskisi myös vas
taavanlaisten 34 §:n nojalla annettavien mää
räysten noudattamisen valvontaa. Lisäksi eh
dotetaan, että tullilaitos osaltaan valvoisi on
gelmajätteiden tuontia, vientiä ja kauttakulje
tusta sekä 22 §:ssä tarkoitetun tuotteen tuontia 
koskevien säännösten ja määräysten noudatta
mista. Valvontaan liittyvistä käytännön järjes
telyistä sovittaisiin yksityiskohtaisesti ympäris
töministeriön ja tullilaitoksen kesken. 
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1.2. Valtion jätehuoltotyöt (31 a § ja 39 §) 

Jätehuollon käytännön toteuttaminen kuu
luu jätehuoltolain mukaan kiinteistön haltijal
le, ongelmajätteen tuottajalle, roskaantumisen 
aiheuttajalle tai kunnalle. Kunta voi kuitenkin 
tulla vastuulliseksi jätehuollosta sille nimen
omaisesti säädettyjä tehtäviä laajemmin esi
merkiksi silloin, kun kiinteistön haltija tai muu 
jätteestä tai jätehuollon järjestämisestä vas
tuussa oleva on vähävarainen tai maksukyvy
tön taikka tätä ei ole saatu selville tai tavoitettu 
taikka voitu muutoin osoittaa. Eräissä tapauk
sissa tällaisesta työstä tai toimenpiteestä aiheu
tuneet kustannukset ovat saattaneet muodos
tua kohtuuttoman suuriksi kunnan muihin jä
tehuoltokustannuksiin verrattuna. Tällöin on 
voinut syntyä tilanne, jossa kunnostustyötä on 
kustannusten takia lykätty tai se on saatettu 
jättää jopa kokonaan tekemättä, vaikka se 
olisi ollut tarpeellinen ympäristön suojelemi
seksi tai muun yleisen edun takia. Käytännössä 
tällaisia ongelmia on syntynyt erityisesti maa
alueiden saastumistapausten yhteydessä. Sa
moin romulaivojen ja muiden suurikokoisten 
esineiden poistamisessa ympäristöstä on ollut 
tällaisia vaikeuksia. Esineiden omistajia ei ole 
aina saatu selville tai tavoitettu ja esineiden 
poistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat ol
leet suuret. 

Ympäristön suojelemiseksi tai muun yleisen 
edun turvaamiseksi olisi perusteltua, että valtio 
osallistuisi kustannusten kattamiseen edellä 
tarkoitetuissa tapauksissa. Osallistuminen eh
dotetaan toteutettavaksi siten, että jätehuolto
lakiin lisättäisiin uusi 31 a §, jonka nojalla 
vesi- ja ympäristöhallinto voisi tehdä tai teettää 
työn tai toimenpiteen valtion jätehuoltotyönä 
taikka muutoin osallistua kustannuksiin, jos 
tapauksesta aiheutuisi haittaa tai vaaraa ympä
ristölle tai muu yleisen edun loukkaus ja tämän 
ehkäisemiseksi tai poistamiseksi tarpeellisesta 
työstä tai toimenpiteestä on aiheutunut tai 
aiheutuisi kunnan jätehuoliolle kohtuuttamiksi 
katsottavat kustannukset. 

Jätehuoltotöitä voitaisiin tehdä valtion tulo
ja menoarvioon osoitettujen määrärahojen ra
joissa. Töiden käytännön suorittamisesta ja 
osapuolten osallistumisesta niistä aiheutuviin 
kustannuksiin sovittaisiin vesi- ja ympäristö
hallinnon ja asianomaisen kunnan kesken. Jä
tehuoltotyöt vesi- ja ympäristöhallinto voisi 
tehdä joko omina töinään tai teettämällä ne 
urakoitsij oilla. 
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Menettelystä, jota noudatettaisiin hyväksyt
täessä työ valtion jätehuoltotyöksi, ja hyväksy
misen tarkemmista edellytyksistä samoin kuin 
jätehuoltotyöstä valtiolle aiheutuvien kustan
nusten takaisinperimisestä ja muista näihin 
rinnastettavista seikoista säädettäisiin asetuk
sella. 

Jätehuoltotyöstä aiheutuneet kustannukset 
voitaisiin periä ilman tuomiota tai päätöstä 
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin on säädetty. Tätä 
koskeva muutos ehdotetaan tehtäväksi 
39 §:ään. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Valtion ja kuntien hallintokustannuksia voi
taisiin jonkin verran vähentää parantamalla 
ehdotetuna tavalla valtioneuvoston mahdolli
suuksia puuttua ympäristölle haittaa tai jäte
huoliolle vaikeuksia aiheuttavien tuotteiden 
valmistukseen, maahantuontiin, myyntiin, luo
vuttamiseen ja käyttöön. 

Kun samalla voitaisiin vähentää tällaisten 
jätteiden määrää ja edistää jätteiden hyödyntä
mistä, voitaisiin myös alentaa jätehuoltokus
tannuksia. Määräykset eräiden jätteiden hyö
dyntämisestä ja muusta jätehuollosta helpottai
sivat jätehuollon valvontaviranomaisten työtä 
ja yhtenäistäisivät vaatimustason koko maassa, 
kun jätettä koskevia kaikkia määräyksiä ei 
enää tarvitsisi antaa kutakin kiinteistöä tai 
kuntaa varten erikseen. 

Valtion jätehuoltotöitä tehtäisiin sen mu
kaan kuin määrärahoja valtion tulo- ja meno
arvioon kulloinkin tähän tarkoitukseen osoitet
taisiin. Jätehuoltotöiden rahoitustarvetta selvi
tetään parhaillaan muun muassa riskikaato
paikkoja sekä sahojen aiheuttamia maaperän 
saastumisongelmia koskevissa ympäristöminis
teriön selvityksissä. Alustavien arvioiden mu
kaan valtion jätehuoltotöihin tarvittaisiin seu
raavien viiden vuoden aikana valtion varoja 
keskimäärin noin 5 miljoonaa markkaa vuo
dessa. 

Valtioneuvoston määräyksistä yrityksille ja 
kotitalouksille ja tehtävistä jätehuoltotöistä 
mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja hyö
dyt selvitettäisiin kussakin tapauksessa erik
seen. 

Esityksellä ei olisi olennaisia vaikutuksia vi
ranomaisten välisiin toimivaltasuhteisiin. Ym-
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päristöministeriö, lääninhallitukset ja ympäris
tönsuojelulautakunnat olisivat edelleen päävas
tuussa jätehuollon valvonnasta. Tullilaitos 
osallistuisi kuitenkin ongelmajätteiden tuontia, 
vientiä ja kauttakuljetusta sekä 22 §:ssä tarkoi
tetun tuotteen tuontia koskevien säännösten ja 
määräysten noudattamisen valvontaan. Jäte
huoltolain 22 ja 34 §:n nojalla annettujen val
tioneuvoston päätösten noudattamisen valvon
nasta huolehtisivat ympäristönsuojeluvirano
maisten ohella myös erikseen määrättävät val
tion viranomaiset. 

Vesi- ja ympäristöhallinnolle annettaisiin jä
tehuollon nykyisten seuranta- ja tarkastusteh
tävien lisäksi ehdotetun jätehuoltotyöjärjestel
män toimeenpano. 

3. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Suomi on ratifioinut otsonikerroksen suo
jelua koskevan yleissopimuksen (Vienna 
Convention for the Protection of the Ozone 
Layer). Yleissopimukseen liittyy syyskuussa 
1987 allekirjoitettu Montrealin sopimuspöytä
kirja (Montreal Protocol on Substances that 
Deplete the Ozone Layer), jossa on sovittu 
otsonikerrosta tuhoavien aineiden käytön ra
joituksista. Tarkoituksena on, että Montrealin 
pöytäkirja ratifioitaisiin mahdollisimman pian. 
Ehdotettu jätehuoltolain 22 §:n muutos ja il
mansuojelulain muuttamista koskevaan val
misteilla olevaan hallituksen esitykseen ehdo
tettavat säännösmuutokset antaisivat valtio
neuvostolle valtuudet säännellä otsonikerrosta 
tuhoavien aineiden käyttöä ja talteenottoa. 
Nämä valtuudet tarvitaan, jotta Montrealin 
pöytäkirjaa, jonka Suomi pyrkii pikaisesti rati
fioimaan, voitaisiin noudattaa, kun se tulee 
kansainvälisesti voimaan sellaisilta osin, jotka 
koskevat otsonikerrosta tuhoavia aineita sisäl
täviä tuotteita. 

Esitys liittyy myös vuoden 1989 tulo- ja 
menoarvioesitykseen. Muuttamalla jätehuolto-

lain 22 §:ää ehdotetuna tavalla voitaisiin lyijy
akkuja myyvät liikkeet velvoittaa ottamaan 
vastaan liikkeeseen toimitettavat käytöstä pois
tetut akut sekä tiedottamaan vastaanotosta 
siten kuin momentin 35.12.45 perusteluissa ja 
selvitysosassa on mainittu. Lakiin lisättäväksi 
ehdotettu uusi 8 §:n 4 momentti mahdollistaisi 
annettavan määräyksen tehokkaan valvonnan. 
Ehdotetun uuden 31 a §:n nojalla olisi mah
dollista toteuttaa eräitä jätehuoltoon liittyviä 
tärkeitä ympäristönsuojelutöitä, joiden toteut
tamiseen on ehdotettu määrärahaa vuoden 
1989 tulo- ja menoarvoesityksen momentille 
35.25.77. 

Jätehuoltolain 22 §:n muuttaminen liittyy 
osittain ympäristöministeriön asettaman ajo
neuvoromutyöryhmän osamietinnön (Ympäris
töministeriön ympäristönsuojeluosaston julkai
su, Sarja C, 37 /1988) ehdotuksiin. Osamietintö 
on ollut kesän 1988 aikana laajasti lausunnol
la. Jätehuoltotyöjärjestelmän perustamista 
koskeva ehdotus on puolestaan sisältynyt ym
päristöministeriön asettaman vesi- ja ympäris
tönsuojeluhallinnon uudelleen järjestämisen 
projektiryhmän vuonna 1985 tekemiin ehdo
tuksiin. Erillinen tätä koskeva ehdotus valtio
neuvoston päätökseksi on ollut lausunnolla 
vuonna 1986. Nyt esillä olevan lakiehdotuksen 
johdosta on uudestaan kuultu keskeisimpiä 
lausunnonantajia vesi- ja ympäristöhallitusta, 
tullihallitusta, kuntien keskusjärjestöjä ja 
Teollisuuden Keskusliittoa. 

4. Voimaantulo 

Esitys liittyy vuoden 1989 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitus 
saattaa voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
jätehuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673178) 22 § ja sen edellä oleva 

väliotsikko ja 39 §, 
niistä 22 § ja sen edellä oleva väliotsikko sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä helmikuuta 1987 

annetussa laissa (203/87), sekä 
lisätään lain 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 24 päivänä tammikuuta 1986 

annetussa laissa (65/86), uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 31 a § ja sen edelle uusi väliotsikko 
seuraavasti: 

8 § 

Ongelmajätteiden tuontia, vientiä ja kautta
kuljetusta sekä 22 §:ssä tarkoitetun tuotteen 
tuontia koskevien säännösten ja määräysten 
noudattamista valvoo myös tullilaitos. Valtio
neuvosto voi määrätä muunkin valtion viran
omaisen osallistumaan 22 §:ssä tarkoitettua 
tuotetta tai 34 §:ssä tarkoitettua myyntipäällys
tä koskevien määräysten noudattamisen val
vontaan. 

Valtioneuvoston erityiset määräykset 
jätehuollosta 

22 § 
Jos tuotteen valmistuksen yhteydessä taikka 

sen käytön tai käytöstä poistamisen seuraukse
na syntyy jätettä, jonka on todettu tai voidaan 
odottaa aiheuttavan vaikeuksia jätehuoliolle 
tai ympäristön pilaantumista, valtioneuvosto 
voi määrätä tuotteen tai jätteen tunnistamisek-

si tarvittavasta merkitsemisestä taikka määrätä 
tuotteelle erityisen palautusmaksun. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu jäte on ongel
majätettä ja sen on todettu tai voidaan odottaa 
aiheuttavan huomattavia vaikeuksia jätehuol
Iolle tai ympäristön erityistä pilaantumista, 
valtioneuvosto voi rajoittaa tuotteen valmistus
ta, maahantuontia, myyntiä, luovuttamista tai 
käyttöä taikka kieltää sen sekä antaa näitä tai 
tuotetta taikka tällaisen ongelmajätteen jäte
huoltoa koskevia määräyksiä. 

4 luku 

Jätehuollon rahoitus 

Valtion jätehuoltotyöt 

31 a § 
Jos ympäristössä on jäte taikka muu käytös

tä poistettu esine tai aine siten, että siitä 
aiheutuu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai 
muu yleisen edun loukkaus, ja tämän ehkäise
miseksi tai poistamiseksi tarpeellisesta työstä 
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tä tai toimenpiteestä on aiheutunut tai voi 
aiheutua kunnan jätehuollolle kohtuuttomiksi 
katsottavat kustannukset, vesi- ja ympäristö
hallinto voi, sovittuaan siitä asianomaisen kun
nan kanssa, valtion jätehuoltotyönä valtion 
tulo- ja menoarvion rajoissa tehdä tai teettää 
työn tai toimenpiteen taikka osallistua muutoin 
edellä tarkoitettuihin kustannuksiin. 

Tarkemmat säännökset valtion jätehuolto
töistä annetaan asetuksella. 

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988 

39 § 
Jätehuoltomaksu sekä 31 a §:n 1 momentis

sa, 33 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 38 §:n 1 
momentissa tarkoitetut kustannukset saadaan 
periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjes
tyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jarmo Rantanen 
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Liite 

Laki 
jätehuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673178) 22 §ja sen edellä oleva 

väliotsikko ja 39 §, 
niistä 22 § ja sen edellä oleva väliotsikko sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä helmikuuta 1987 

annetussa laissa (203/87), sekä 
lisätään lain 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 24 päivänä tammikuuta 1986 

annetussa laissa (65/86), uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 31 a § ja sen edelle uusi väliotsikko 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Valtioneuvoston erityiset määräykset 
ongelmajätehuollosta 

22 § 

8 § 

Jos tuotteen valmistuksen yhteydessä taikka 
sen käytön tai käytöstä poistamisen seuraukse
na syntyy ongelmajätettä, jonka on todettu tai 
voidaan odottaa aiheuttavan vaikeuksia jäte
huoliolle tai ympäristön pilaantumista, valtio
neuvosto voi määrätä tuotteen tai jätteen tun
nistamiseksi tarvittavasta merkitsemisestä taik
ka määrätä tuotteelle erityisen palautus
maksun. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun ongelmajät
teen on todettu tai voidaan odottaa aiheutta
van huomattavia vaikeuksia jätehuoliolle tai 
ympäristön erityistä pilaantumista, valtioneu
vosto voi rajoittaa tuotteen valmistusta, maa
hantuontia tai käyttöä taikka kieltää sen. 

Ehdotus 

Ongelmajätteiden tuontia, vientiä ja kautta
kuljetusta sekä 22 §:ssä tarkoitetun tuotteen 
tuontia koskevien säännösten ja määräysten 
noudattamista valvoo myös tul/ilaitos. Valtio
neuvosto voi määrätä muunkin valtion viran
omaisen osallistumaan 22 §:ssä tarkoitettua 
tuotetta tai 34 §:ssä tarkoitettua myyntipäällys
tä koskevien määräysten noudattamisen val
vontaan. 

Valtioneuvoston erityiset määräykset 
jätehuollosta 

22 § 
Jos tuotteen valmistuksen yhteydessä taikka 

sen käytön tai käytöstä poistamisen seuraukse
na syntyy jätettä, jonka on todettu tai voidaan 
odottaa aiheuttavan vaikeuksia jätehuoliolle 
tai ympäristön pilaantumista, valtioneuvosto 
voi määrätä tuotteen tai jätteen tunnistamisek
si tarvittavasta merkitsemisestä taikka määrätä 
tuotteelle erityisen palautusmaksun. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu jäte on ongel
majätettä ja sen on todettu tai voidaan odottaa 
aiheuttavan huomattavia vaikeuksia jätehuol
Iolle tai ympäristön erityistä pilaantumista, 
valtioneuvosto voi rajoittaa tuotteen valmistus
ta, maahantuontia, myyntiä, luovuttamista tai 
käyttöä taikka kieltää sen sekä antaa näitä tai 
tuotetta taikka tällaisen ongelmajätteen jäte
huoltoa koskevia määräyksiä. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 luku 

Jätehuollon rahoitus 

39 § 
Jätehuoltomaksu sekä 33 §:n 2 ja 3 momen

tissa sekä 38 §:n 1 momentissa tarkoitetut kus
tannukset saadaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin on sää
detty. 

Valtion jätehuoltotyöt 

31 a § 
Jos ympäristössä on jäte taikka muu käytös

tä poistettu esine tai aine siten, että siitä 
aiheutuu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai 
muu yleisen edun loukkaus, ja tämän ehkäise
miseksi tai poistamiseksi tarpeellisesta työstä 
tai toimenpiteestä on aiheutunut tai voi aiheu
tua kunnan jätehuoliolle kohtuuttomiksi kat
sottavat kustannukset, vesi- ja ympäristöhallin
to voi, sovittuaan siitä asianomaisen kunnan 
kanssa, valtion jätehuoltotyönä valtion tulo- ja 
menoarvion rajoissa tehdä tai teettää työn tai 
toimenpiteen taikka osallistua muutoin edellä 
tarkoitettuihin kustannuksiin. 

Tarkemmat säännökset valtion jätehuolto
töistä annetaan asetuksella. 

39 § 
Jätehuoltomaksu sekä 31 a §:n 1 momentis

sa, 33 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 38 §:n 1 
momentissa tarkoitetut kustannukset saadaan 
periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjes
tyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


