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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta anne
tun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Öljyjätehuollosta aiheutuvien menojen kat
tamiseksi esityksessä ehdotetaan korotettavaksi 
öljyjätemaksua 10 pennillä kilolta, jolloin 
maksun määrä olisi 25 penniä kilolta. Maksun 
käyttötarkoitusta laajennettaisiin siten, että 
kertyvillä maksuilla voitaisiin tukea myös on
gelmajätehuoltoa. 

Esitys liittyy vuoden 1990 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1990. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ebdotetut 
muutokset 

1.1. Lainsäädäntö 

Öljyjätemaksusta annettu laki (894/86) on 
voimassa vuoden 1991 loppuun. Lain perus
teella on öljyjätehuollosta aiheutuvien menojen 
kattamiseksi kannettu voiteluöljyistä öljyjäte
maksua 15 penniä kilolta vuoden 1987 alusta. 
Heinäkuun 1989 alusta voimaan tulleella lain 
muutoksella (442/89) öljyjätemaksullisten 
tuotteiden piiriä laajennettiin siten, että aikai
semmin maksullisten, tullitariffin nimikkeeseen 
27.10.D kuuluvien voiteluöljyjen lisäksi mak
sullisiksi tulivat sanottuun nimikkeeseen kuulu
vat voitelurasvat sekä nimikkeisiin 34.03.19.00 
ja 34.03.99.00 kuuluvat voiteluvalmisteet. Vii
meksi mainittuihin nimikkeisiin kuuluvat syn
teettiset voiteluvalmisteet, joihin luetaan täysin 
synteettiset valmisteet sekä seosvalmisteet. 

Öljyjätemaksua on 3 §:n nojalla velvollinen 
suorittamaan jokainen, joka valmistaa ansio
tarkoituksessa tai tuo maahan voiteluöljyä. 
Lisäksi öljyjätemaksua on velvollinen suoritta-
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maan se, jolle voiteluöljyä on siirretty maksut
ta, jollei sitä ole käytetty lain mukaan maksut
tomaan tarkoitukseen. 

Öljyjätemaksusta vapaita 5 §:n mukaan ovat 
tuotteet, jotka viedään maasta tai siirretään 
vapaa-alueelle tai tullivarastoon taikka käyte
tään vientituotteiden tai sellaisten tuotteiden 
valmistukseen, joista suoritetaan öljyjätemak
sua. Lisäksi maksuttornia ovat maahan tuodut 
ja vastaavat kotimaiset tuotteet, jos ne ovat 
tullittornia muun säädöksen kuin tullitariffilain 
(660/87) tai muun sopimuksen kuin kansainvä
lisen tullisopimuksen perusteella. 

Heinäkuun 1989 alusta säädettiin maksutta
miksi myös sellaiset tuotteet, joiden raaka
aineista öljyjätemaksu on suoritettu. 

1.2. Käytäntö ja ebdotetut muutokset 

Öljyjätemaksusta annetun lain 7 §:n nojalla 
käytetään öljyjätemaksusta kertyvät varat val
tioneuvoston päätöksessä (446/87) tarkemmin 
määrättävin perustein öljyjätteistä sekä niiden 
keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista ja kä-
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sittelystä aiheutuviin menoihin sekä avustuksi
lla ongelmajätteiden alueellisten vastaanotto
paikkojen perustamis- ja käyttökustannuksiin. 

Ensin mainittuun tarkoitukseen käytettävät 
varat maksetaan ympäristöministeriön ja Eko
kem Oy Ab:n tekemän sopimuksen perusteella 
mainitulle yhtiölle. Ongelmajätteiden alueel
listen vastaanottopaikkojen perustamiseen 
myönnettävät varat maksetaan asianomaisille 
kunnille. 

Öljyjätteiden vuosittaiseksi kertymäksi on 
arvioitu noin 80 000 tonnia vedetöntä öljyjätet
tä. Vuodelle 1988 öljyjätteiden keräilytavoit
teeksi asetettiin noin 35 000 tonnia, mutta 
kerätty määrä jäi 30 200 tonniin. Ekokem Oy 
Ab:n järjestämän öljyjätehuollon kustannukset 
olivat 17,0 miljoonaa markkaa sanottuna 
vuonna. Öljyjätteiden keräilystä, vastaanotos
ta, varastoinnista ja käsittelystä johtuvat kus
tannukset olivat noin 14 miljoonaa markkaa eli 
noin 464 markkaa vastaanotettua öljyjäteton
nia kohden. Öljyjätteiden käsittelyyn liittyviä 
investointimenoja oli noin 3,0 miljoonaa mark
kaa. Öljyjätemaksua kertyi vuonna 1988 yh
teensä 14,3 miljoonaa markkaa eli 1,7 miljoo
naa markkaa vähemmän kuin tulo- ja menoar
viossa oli arvioitu sekä 4,2 miljoonaa markkaa 
vähemmän kuin olisi tarvittu öljyjätehuollon 
toteutuneiden kustannusten kattamiseen. 

Vuonna 1989 öljyjätteiden talteenottotavoit
teeksi on asetettu 35 000 tonnia. Tulo- ja 
menoarvioon merkitty öljyjätemaksukertymä 
on edelleen 16 miljoonaa markkaa. Ympäristö
ministeriön mukaan öljyjätemaksukertymä ei 
riittäne vuonna 1989 öljyjätehuollon kustan
nusten kattamiseen ja uusien, alueellisten on
gelmajätteiden vastaanottopaikkojen perus
tamiseen. 

Vuodelle 1990 öljyjätteiden keräystavoitteek
si on asetettu 40 000 tonnia. Jotta öljyjätehuol
losta aiheutuvat kulut voitaisiin korvata Eko
kem Oy Ab:lle sekä perustaa kaksi uutta ongel
majätteiden alueellista vastaanottopaikkaa, öl
jyjätemaksua tulisi kerätä vuonna 1990 noin 25 
miljoonaa markkaa. Maksullisten voiteluainei
den määrä on arviolta 100 000 tonnia vuodes
sa. Tavoitteena olevan öljyjätteen määrän ke
räämiseen tarvittavien kustannusten kattami
nen edellyttää, että öljyjätemaksun määrä olisi 
25 penniä kilolta. Tämän vuoksi ehdotetaan, 

että öljyjätemaksua korotetaan 10 pennillä ki
lolta. 

Ongelmajätehuollon valtakunnallisten kehit
tämistavoitteiden toteuttamiseksi Ekokem Oy 
Ab suunnittelee ylläpitämänsä ongelmajätelai
toksen laajentamista vastaamaan ongelmajät
teiden lisääntynyttä käsittelytarvetta. Suunni
telmien mukaan olisi vuosina 1989-1992 tar
koitus muun muassa rakentaa toinen polttolin
ja, laajentaa erikoiskaatopaikkaa, uudistaa esi
käsittelylinja ja hankkia jäteöljyn puhdistus
laitteisto. Investoinnit maksavat arviolta 144 
miljoonaa markkaa. Tarkoituksena olisi, että 
valtio tukee hankkeita 9 miljoonalla markalla 
öljyjätemaksuina kertyvistä varoista. Tämä 
edellyttää öljyjätemaksujen käyttötarkoituksen 
laajentamista. Sen vuoksi ehdotetaan, että 1 ja 
7 §:n säännöksiä täydennetään siten, että öl
jyjätemaksusta kertyviä varoja voidaan käyt
tää myös valtakunnallisen ongelmajätelaitok
sen kehittämisinvestointeihin valtioneuvoston 
tarkemmin määräämin perustein. Lain mukaan 
jo nykyisin on mahdollisuus tukea alueellisia 
ongelmajätteiden vastaanottopaikkoja. 

2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriös
sä ympäristöministeriön tekemien selvitysten 
perusteella. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset ja voimaantulo 

Öljyjätemaksun esitetyn korotuksen perus
teella maksua arvioidaan kertyvän 25 miljoo
naa markkaa vuonna 1990. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1990. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus on käsiteltävä valtiopäiväjärjes
tyksen 68 §:n mukaisessa uutta tai lisättyä 
veroa koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan öljyjätemaksusta 5 päivänä joulukuuta 1986 
annetun lain (894/86) 1 ja 4 § sekä 7 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

1 § 
Öljyjätehuollosta ja muusta ongelmajäte

huollosta aiheutuvien menojen rahoittamiseksi 
kannetaan valtiolle öljyjätemaksua sen mu
kaan kuin tässä laissa säädetään. 

4 § 
Öljyjätemaksua on suoritettava 25 penniä 

kilolta. 
7 § 

Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään 
valtioneuvoston tarkemmin määräämin perus-

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989 

tein öljyjätteistä sekä niiden keräilystä, kulje
tuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutu
viin menoihin sekä avustuksina ongelmajättei
den alueellisten vastaanottopaikkojen perus
tamis- ja käyttökustannuksiin ja valtakunnalli
sen ongelmajätelaitoksen kehittämiseen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan öljyjätemaksusta 5 päivänä joulukuuta 1986 
annetun lain (894/86) 1 ja 4 § sekä 7 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Öljyjätehuollosta aiheutuvien menojen ra

hoittamiseksi kannetaan valtiolle öljyjätemak
sua sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

4 § 
Öljyjätemaksua on suoritettava 15 penniä 

kilolta. 

7 § 
Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään 

valtioneuvoston tarkemmin määräämin perus
tein öljyjätteistä sekä niiden keräilystä, kulje
tuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutu
viin menoihin sekä avustuksina ongelmajättei
den alueellisten vastaanottopaikkojen perus
tamis- ja käyttökustannuksiin. 

Ehdotus 

1 § 
Öljyjätehuollosta ja muusta ongelmajäte

huollosta aiheutuvien menojen rahoittamiseksi 
kannetaan valtiolle öljyjätemaksua sen mu
kaan kuin tässä laissa säädetään. 

4 § 
Öljyjätemaksua on suoritettava 25 penniä 

kilolta. 

7 § 
Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään 

valtioneuvoston tarkemmin määräämin perus
tein öljyjätteistä sekä niiden keräilystä, kulje
tuksesta, varastoinnista ja käsittelystä aiheutu
viin menoihin sekä avustuksina ongelmajättei
den alueellisten vastaanottopaikkojen perus
tamis- ja käyttökustannuksiin ja valtakunnalli
sen ongelmajätelaitoksen kehittämiseen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 


