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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi jätelain ja ri-
koslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäte-
lakia ja rikoslain ympäristön turmelemista 
koskevaa pykälää. Jätelain muutoksella an-
nettaisiin jätteiden siirrosta  annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 1013/2006 täydentävät jätteiden siirtojen 
rajoituksia, toimivaltaisia viranomaisia ja 
rangaistuksia koskevat säännökset. Rikoslain 
muutosesitys sisältää jätteiden siirtoa koske-
vaan asetukseen ja tietyistä fluoratuista kas-

vihuonekaasuista annettuun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o  

842/2006 liittyvät rangaistussäännökset.  
Esityksessä on otettu huomioon perustus-

lain säännökset ja jätteiden siirtoja koskevia 
nykyisiä alemmanasteisia säännöksiä sisälly-
tettäisiin jätelakiin.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan sa-
mana päivänä kuin jätteen siirroista annettua 
asetusta aletaan soveltaa eli 12 päivänä hei-
näkuuta 2007.  

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

1.1 Nykyinen ja uusi jätteensiirtoasetus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta, jäl-
jempänä jätteensiirtoasetus, annettiin 14 päi-
vänä kesäkuuta 2006 ja sitä sovelletaan 12 
päivästä heinäkuuta 2007. Se korvaa nykyi-
sin voimassaolevan jätteensiirtoasetuksen eli  
Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja 
Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden 
siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1 
päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 259/93. Nykyinen ja 
uusi jätteensiirtoasetus ovat perusperiaatteil-
taan varsin samanlaisia, mutta uudessa jät-
teensiirtoasetuksessa on jätteiden siirtoja 
koskevia menettelyjä ja niiden edellytyksiä 
uudistettu ja selkeytetty. 

Jätteensiirtoasetus koskee kaikenlaisten jät-
teiden siirtoja  yhteisössä ja tuontia yhteisöön 
tai vientiä yhteisöstä. Jätteensiirtoasetus kos-
kee myös jätteiden siirtoja poikkeustilanteis-
sa, kuten kriisi- tai sotatilanne. Jätteensiirto-
asetus koskee myös maan sisäisiä jätteiden 
siirtoja, mutta jäsenmaa voi päättää jätteen-
siirtoasetuksen mukaisesti itse, miten koti-
maisia jätteiden siirtoja säännellään.  

Jätteiden siirtojen valvontajärjestelmän 
keskeinen väline on jätesiirroista lähtömaan, 
vastaanottavan maan ja kauttakulkumaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle tehtävät il-
moitukset ja viranomaisten suostumukset. 
Jätteiden siirtojen tulee täyttää jätteensiirto-
asetuksen säännökset ja toimivaltainen vi-
ranomainen voi asetuksen mukaisesti rajoit-
taa tai kieltää siirtoja. Säännösten vastainen 
jätteen siirto on joko saatava säännösten mu-
kaiseksi tai palautettava lähtömaahan.  

Jätteensiirtoasetuksella pyritään suojele-
maan ympäristöä ja terveyttä siirtojen haital-
lisilta vaikutuksilta. Vaarallisten jätteiden 
vienti yhteisöstä sekä hyödynnettäväksi että 
käsiteltäväksi muualle kuin EU-tai OECD-
maihin  tai Liechtensteiniin on kielletty. Jät-
teensiirtoasetuksella pyritään turvaamaan, et-
tä jäsenmaassa on riittävästi jätteenkäsittely-

kapasiteettia ei-hyödynnettäville jätteille jät-
teistä annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin ( 2006(/12/EY) omavarai-
suusperiaatteen mukaisesti ja että yhteisön 
asettamat jätteiden hyödyntämistavoitteet 
voidaan jäsenmaassa saavuttaa.  

Jätteensiirtoasetuksen säännökset vaihtele-
vat sen mukaan siirretäänkö jäte hyödynnet-
täväksi vai käsiteltäväksi, lopullisesti vai vä-
liaikaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväk-
si, kuinka haitallista jäte on ja mihin jäte siir-
retään. Hyödynnettävät haitattomat jätteet eli 
niin kutsutut vihreän jäteluettelon jätteet ei-
vät kuulu ilmoitusmenettelyn piiriin.  

Jätteensiirtoasetuksilla on saatettu yhtei-
sössä voimaan Baselin yleissopimus vaaral-
listen jätteiden maan rajojen ylittävistä siir-
roista ja käsittelyn valvonnasta (SopS 
45/1992), jäljempänä Baselin yleissopimus ja 
OECD:n neuvoston päätös hyödynnettävien 
jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen val-
vonnasta C(2001)107 (lopullinen), jäljempä-
nä OECD-päätös. Euroopan talousalueesta  
annetun sopimuksen nojalla jätteensiirto-
asetusta on noudatettu myös ETA-maissa. 
Pääosa  Baselin yleissopimuksen velvoitteis-
ta ja kaikki OECD-päätöksen velvoitteet on 
sisällytetty jätteensiirtoasetukseen. Baselin 
yleissopimuksen määräykset on hyväksytty 
lailla vaarallisten jätteiden maan rajan ylittä-
vien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koske-
van Baselin yleissopimuksen eräiden määrä-
ysten hyväksymisestä (361/1992). Vaarallis-
ten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja 
käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleis-
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen 
eräiden määräysten hyväksymisestä annetun 
lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n 
muuttamisesta annetulla asetuksella 
(88/1995) on yleissopimuksen 5 artiklassa 
tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi 
Suomessa säädetty Suomen ympäristökeskus 
ja samassa artiklassa tarkoitetuksi yhteysyk-
siköksi ympäristöministeriö. Tällä esityksellä 
ei muutettaisi näitä säädöksiä. 

Jätteensiirtoasetus velvoittaa jäsenvaltioita 
säätämään tai päättämään tietyistä seikoista 
kansallisesti. Tällaisia asioita ovat 50 artiklan 



 HE 30/2007 vp  
  

 

4 

mukaiset seuraamukset, 53 artiklassa tarkoi-
tettu toimivaltainen viranomainen ja 54 artik-
lan mukainen yhteyshenkilö. 

Jätteensiirtoasetuksen perusteella jäsenmaa 
voi antaa kansallisia säännöksiä tietyistä sei-
koista. Tällaisia ovat  

1) jätteensiirtoasetuksen 4 artiklan 5 koh-
dan 2 alakohdan oikeus huolehtia rahoitus-
vakuutta koskevista velvoitteista myöhem-
min kuin ilmoituksen teon yhteydessä,  

2) 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mu-
kainen mahdollisuus rajoittaa jätteiden siirto-
ja käsiteltäväksi jätteistä annetun direktiivin 
2006/12/EY mukaisesti läheisyys-, hyödyn-
tämisen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperi-
aatteiden soveltamiseksi kansallisella tasolla,  

3) 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan mu-
kainen oikeus rajoittaa siirtoja käsiteltäväksi 
tai 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukai-
nen oikeus rajoittaa siirtoja hyödynnettäväksi 
ympäristönsuojeluun, yleiseen järjestykseen 
tai terveyden suojeluun liittyvän kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti,  

4) 11 artiklan 1 kohdan c alakohdan mu-
kainen oikeus rajoittaa siirtoja käsiteltäväksi 
tai 12 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukai-
nen oikeus rajoittaa siirtoja hyödynnettäväk-
si, jos ilmoituksen tekijän tai vastaanottajan 
on todettu syyllistyneen laittomaan jätteiden 
siirtoon tai muuhun laittomaan ympäristön-
suojeluun liittyvään toimintaan,  

5) 11 artiklan 1 kohdan e alakohdan mu-
kainen oikeus rajoittaa jätteiden siirtoja käsi-
teltäväksi, jos jäsenmaa on käyttänyt Baselin 
yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukais-
ta oikeuttaan kieltää vaarallisten tai kyseisen 
yleissopimuksen liitteessä II lueteltujen jät-
teiden tuontia,   

6) 11 artiklan 1 kohdan g alakohdan mu-
kainen oikeus rajoittaa jätteiden siirtoja käsi-
teltäväksi omavaraisuus-, läheisyys- ja hyö-
dyntämisen ensisijaisuusperiaatteiden mukai-
sesti ja jätesuunnitelman mukaisesti, 

7)  12 artiklan 1 kohdan c alakohdan mu-
kainen oikeus rajoittaa suunniteltua siirtoa tai 
jätteen hyödyntämistä, koska ne eivät olisi 
lähtömaan jätteen hyödyntämiseen liittyvän 
kansallisen lainsäädännön mukaisia, 

8) 12 artiklan 1 kohdan k alakohdan mu-
kainen oikeus rajoittaa jätteiden siirtoja hyö-
dynnettäväksi jos kyseistä jätettä ei käsitellä 
jätteistä annetun direktiivin 2006/12 /EY  7 

artiklan mukaisesti laadittuja jätehuoltosuun-
nitelmia noudattaen siten, että varmistetaan 
yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen oi-
keudellisesti sitovien hyödyntämis- tai kier-
rätysvelvoitteiden täyttäminen, 

9) 18 artiklan 3 kohdan mukainen jäsenval-
tion oikeus pyytää hyödynnettävien haitatto-
mien jätteiden nk. eli vihreiden jätteiden siir-
roista tietoja tarkastuksia, täytäntöönpanoa, 
suunnittelua ja tilastointia varten, 

10) 28 artiklan 1 kohdan mukainen oikeus 
käsitellä sellaista jätettä kansallisen lainsää-
dännön mukaan, joiden luokittelusta lähtö-
maan ja vastaanottomaan toimivaltaiset ovat  
erimielisiä, 

11) 33 artiklan mukaiset jäsenvaltion sisäi-
set jätteiden siirrot, 

12) 36 artiklan 3 ja 4 kohdan mukainen 
mahdollisuus jäsenvaltion säätää ympäristön-
suojeluperusteella, että kyseisen artiklan 
vientikielto koskee sellaista jätettä, jota se 
muutoin ei koskisi tai että vientikielto ei kos-
ke sellaista jätettä, jota se muutoin koskisi, 
sekä 

13) 55 artiklan mukainen oikeus nimetä 
tullitoimipaikat, joiden kautta yhteisöön tule-
vat tai yhteisöstä lähtevät jätteiden siirrot tu-
lee hoitaa. 

Lisäksi jäsenvaltiot voivat 30 artiklan mu-
kaan maantieteellisen tai väestöllisen erityis-
olosuhteiden vaatimissa poikkeustapauksissa 
tehdä kahdenvälisiä sopimuksia, joilla helpo-
tetaan tiettyjä rajajätevirtoja koskevia ilmoi-
tus menettelyjä silloin, kun on kyse rajat ylit-
tävistä siirroista kyseisen jäsenvaltion väli-
sellä raja-alueella.  

Jätteensiirtoasetuksen 41 artiklan 2 kohdan 
mukaan jäsenvaltiot voivat poikkeustapauk-
sessa tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja jär-
jestelyjä tiettyjen jätteiden käsittelemiseksi, 
muiden kuin Baselin yleissopimuksen osa-
puolina olevan maan kanssa tai kriisi- tai so-
tatilanteessa olevan alueen jäte-huollosta, jos 
kyseisen jätteen huolto ei tapahdu lähtömaas-
sa ympäristön kannalta hyväksyttävällä taval-
la. 

 
1.2  Jätteistä annetun direktiivin toi-

meenpano 

Jätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/12/EY sääde-
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tään yhteisön jätepolitiikan perusteista. Mer-
kityksellisiä  jätteiden siirtojen kannalta ovat 
erityisesti direktiivin omavaraisuuden, lähei-
syyden ja hyödyntämisen ensisijaisuuden pe-
riaatteet. Direktiivin 5 artiklassa säädetään, 
että jätteenkäsittelylaitosten verkoston on ol-
tava sellainen, että yhteisö tulee kokonaisuu-
dessaan omavaraiseksi jätteenkäsittelyssä ja 
jäsenvaltion pääsevät kukin erikseen lähem-
mäksi tätä tavoitetta. Näitä periaatteita toteu-
tetaan jäsenmaissa sekä lainsäädännön että 
kansallisten jätesuunnitelmien avulla. Jätela-
kiin (1072/1993) on otettu jätteiden käsitte-
lyn omavaraisuus- ja läheisyysperiaate ja val-
tioneuvoston vuonna 1998 hyväksymässä 
valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on näi-
tä periaatteita täsmennetty. Mainittujen peri-
aatteiden mukaisesti  ehdotetaan eräitä kan-
sainvälisiä jätesiirtoja edelleen rajoitettavaksi 
kuten nykyisinkin. 

 
 

1.3 Jätteiden siirtoja koskevat säännök-
set ja ehdotetut jätelain muutokset 

 
Jätelaissa jätteen Suomessa tapahtuvaan 

siirtoon liittyviä säännöksiä ovat  erityisesti 6 
§:n jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset 
velvollisuudet,  15 §, joka säätelee jätteen 
luovuttamista ja vastaanottajan velvollisuuk-
sia, sekä 49 §, jonka mukaan muun muassa 
jätteen ammattimaisesta keräämisestä ja kul-
jettamisesta on tehtävä ilmoitus  jätetiedos-
toon. Jäteasetuksen  (1390/1993) 2 luvun jä-
tehuollon järjestämistä koskevat yleiset laa-
tuvaatimukset koskevat myös jätteiden koti-
maisia siirtoja. Jäteasetuksen 11 a – 11 j §: 
ssa ja jätteiden kansainvälisiä siirtoja koske-
vasta valtakunnallisen jätesuunnitelman osas-
ta annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(495/1998) on tarkempia säännöksiä jätteiden 
kansainvälisistä siirroista. Valtioneuvoston 
päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista 
sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja mer-
kitsemisestä (659/1996) koskee myös jättei-
den kotimaisia siirtoja. 

Ehdotetuista muutoksista osa on jätelain 
aiempien viittaussäännösten uusimista, kuten 
jätelain 45 §:n yleisviittaus jätteensiirtoase-
tukseen ja 60 §:n jäterikkomusta koskeva 
viittaus.  Lisäksi täsmennettäisiin viran-

omaisten tehtäviä. Laissa säädettäisiin myös 
eräistä asioista, jotka koskevat mm. siirtojen 
rajoittamista ja joista aiemmin on säädetty jä-
teasetuksessa ja edellä mainitussa jätteiden 
kansainvälisiä siirtoja koskevassa valtioneu-
voston päätöksessä. 

Suomen ympäristökeskus säilyisi jätteen-
siirtoasetuksen toimivaltaisena viranomaise-
na, joka myöntää luvan jätteen siirtoon ja 
tarvittaessa antaisi lisämääräyksiä tai määräi-
si jätteen palauttamisesta.  Suomen ympäris-
tökeskus  toimisi myös jätteensiirtoasetuksen 
mukaisena yhteyshenkilönä, joka on vastuus-
sa henkilöiden ja yritysten tiedusteluihin vas-
taamisesta ja neuvonnasta. Lisäksi  Suomen 
ympäristökeskuksen tehtäviin tulisi avustaa 
muiden valtioiden toimivaltaisia viranomai-
sia jätteen kansainvälisen siirron valvonnas-
sa. Tullilaitoksen tehtävät eivät käytännössä 
muuttuisi, mutta tehtäviä täsmennettäisiin 
laissa. Tullin rooli on keskeinen rajoilla ta-
pahtuvassa jätteiden siirtojen valvonnassa. 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma on muu-
toin ei-sitova, mutta jätelain 40 §:n 3 mo-
mentin mukaan jätteen  siirtoja koskevan val-
takunnallisen jätesuunnitelman osan ympä-
ristöministeriö voi määrätä sitovasti nouda-
tettavaksi. Valtaosa sen nojalla annetun val-
tioneuvoston päätöksen säännöksistä on tul-
lut tarpeettomiksi uuden jätteensiirto-
asetuksen myötä. Sen vuoksi esitetään, että 
valtioneuvoston päätös kumottaisiin ja sen 
tarpeelliset säännökset, jotka koskevat käsi-
teltävien jätteiden siirtojen rajoituksia, sisäl-
lytettäisiin jätelakiin. 

Jäteasetuksen säännös, jonka mukaan 
Suomen ympäristökeskus voisi kieltää jät-
teensiirtoasetuksen mukaisesti jätteen siirron, 
jos ilmoituksen tekijä tai jätteen vastaanottaja 
on aiemmin syyllistynyt tahalliseen tai törke-
ästä huolimattomuudesta tehtyyn laittomaan 
siirtoon tai muuhun ympäristönsuojeluun liit-
tyvään laittomaan toimintaan sisällytettäisiin 
jätelakiin. Jätteensiirtoasetuksessa asiasta 
säädetään 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
ja 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa. Jäte-
lakiin sisällytettäisiin myös jäteasetuksen 
säännös, jonka nojalla Suomen ympäristö-
keskus voisi jätteen haltijan selvityksen no-
jalla päättää, että jätteensiirtoasetuksen 36 ar-
tiklan vientikielto ei koske tiettyä jätettä, jol-
la ei ole jätteensiirtoasetuksessa tarkoitettua 



 HE 30/2007 vp  
  

 

6 

haitallista ominaisuutta. Vastaavasti Suomen 
ympäristökeskus voisi edelleen  päättää, että 
jäte, joka ei sisälly haitallisten jätteiden luet-
teloon, kuuluu vientikiellon piiriin, jos sillä 
on jokin jätteensiirtoasetuksessa tarkoitettu 
haitallinen ominaisuus. 

 
 

1.4 Rikoslain 48 luvun 1 § 

 
Jätteensiirtoasetuksen 50 artiklassa edelly-

tetään jäsenvaltioiden säätävän jätteensiirto-
asetuksen säännösten rikkomuksiin sovellet-
tavista seuraamuksista. Rikoslain 48 luvun 1 
§:ssä on viittaus nykyisin voimassaolevaan 
jätteensiirtoasetukseen (ETY) N:o 259/93. 
Viittaus ehdotetaan muutettavaksi uuteen jät-
teensiirtoasetukseen (EY) N:o 1013/2006. 
Viittaus olisi luonteeltaan yleinen, koska jät-
teensiirto-asetuksen laajuuden ja yksityiskoh-
taisuuden vuoksi yksilöidymmästä tunnus-
merkistökuvauksesta tulisi laaja. Jätteensiir-
toasetuksen 2 artiklan 35 kohdassa määritel-
lään laiton siirto.  Jätteensiirtoasetuksen vas-
taisista toimista voi aiheutua ympäristön pi-
laantumista, muuta vastaavaa ympäristön 
haitallista muuttumista tai roskaantumista 
taikka vaaraa terveydelle. Tällaisia tekoja tai 
laiminlyöntejä voisivat olla vaarallisen jät-
teen hylkääminen tai epäasianmukainen va-
rastointi, sijoittaminen maanpäälle tai veteen 
taikka polttaminen. Vähäisemmästä jätteen-
siirtoasetuksen rikkomisesta, myös olennai-
sesta menettelyä koskevien säännösten rik-
komisesta säädettäisiin jätelaissa. 

Fluoratut kasvihuonekaasut, jäljempänä F-
kaasut, aiheuttavat ilmastonmuutosta, minkä 
vuoksi tiettyjen F-kaasujen päästöjä valvo-
taan ilmastonmuutosta koskevan Yhdistynei-
den Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 
pöytäkirjalla (SopS 13/2005). F-kaasuilla 
tarkoitetaan fluorihiilivetyjä, perfluorihiilive-
tyjä ja rikkiheksafluoridia. Fluorihiilivetyjä 
eli HFC-yhdisteitä käytetään pääasiassa kyl-
mäaineina, puhdistusliuottimina ja sauma-
eristeiden ponneaineina. Perfluorihiilivetyjä 
eli PFC-yhdisteitä käytetään puolijohteiden 
valmistuksessa ja puhdistusliuottimina. Rik-
kiheksafluoridia eli SF6-yhdistettä käytetään 
puolestaan suurjännitekytkintälaitteissa sekä 
magnesiumin painevalussa. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 
(EY) N:o 842/2006, jäljempänä F-
kaasuasetus, annettiin 17 päivänä toukokuuta 
2006 ja se tuli voimaan 4 päivänä heinäkuuta 
2006. Asetusta aletaan soveltaa asteittain 4 
päivänä heinäkuuta 2006 ja 4 päivänä heinä-
kuuta 2007. 

Asetuksessa säädetään laitteiden tarkastus-
velvoitteesta, F-kaasujen talteenottovelvoit-
teesta niiden asianmukaisen kierrätyksen, re-
generoinnin tai hävittämisen varmistamisek-
si, henkilöstön vähimmäispätevyysvaatimuk-
sista, tietojen ilmoittamisvelvollisuudesta, 
laitteiden ja tuotteiden merkintävaatimuksis-
ta, markkinoille saattamisesta sekä F-
kaasujen käyttökiellosta eräissä teollisuus-
prosesseissa ja käyttökohteissa, esimerkiksi 
autojen renkaissa ja jalkineissa. F-
kaasuasetuksen 13 artiklassa edellytetään jä-
senvaltioiden säätävän F-kaasuasetuksen 
säännösten rikkomuksiin sovellettavista seu-
raamuksista. 

F-kaasuasetuksen vastaisilla teoilla tai lai-
minlyönneillä voidaan aiheuttaa ympäristön-
suojelun kannalta vakavia seurauksia, sillä 
asetuksella säännellyt fluoratut kasvihuone-
kaasut ovat ilmastonmuutosta edistävinä ym-
päristölle erityisen haitallisia kaasuja. Rikos-
lain 48 luvun 1 §:n mukaan rangaistavia te-
koja voisivat olla F-kaasuasetuksen käyttö-
kieltojen rikkominen tai F-kaasujen vuotojen 
ehkäisemisen laiminlyöminen aineen  käytön 
tai talteenoton yhteydessä. Rikoslain 48 lu-
vun 1 §:ää on sen vuoksi tarpeen muuttaa si-
ten, että ympäristön turmelemisrikoksen tun-
nusmerkistön voisi täyttää myös F-
kaasuasetuksen säännösten vastainen toimin-
ta, josta seuraamuksena voisi olla myös van-
keusrangaistus. F-kaasuasetuksen vastaiset 
teot olisivat silloin rangaistavuuden suhteen 
samassa asemassa kuin muut kemikaalilain 
tai ympäristönsuojelulain taikka EY:n asetus-
ten haitallisia aineita koskevien säännösten 
vastaiset teot. Muista F-kaasuasetuksen rik-
komuksista säädettäisiin ympäristönsuojelu-
laissa (86/2000).  

F-kaasuja koskeva rikoslain muutos on yh-
distetty jätteiden siirtoja koskevaan rikoslain 
muutokseen säädösteknisistä syistä jotta väl-
tytään saman säännöksen muuttamisesta ly-
hyin väliajoin. 
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2  Esityksen vaikutukset  

Tällä esityksellä ei ole merkittäviä lisävai-
kutuksia siihen verrattuna, mitä uudesta jät-
teensiirtoasetuksesta muutoinkin johtuu. Uu-
den jätteensiirtoasetuksen säännökset jossain 
määrin lisäävät yritystoiminnan kustannuksia 
ja rajoittavat jätteiden siirtoja. Ehdotetut jäte-
lain muutokset perustuvat pääosin aiemmin 
voimassaoleviin jätesiirtoja koskeviin sään-
nöksiin  ja koskevat käsiteltäviä jätteitä. Ny-
kytilanteeseen verrattuna kansallisten rajoi-
tusten ala supistuu. Suomen ja muiden jä-
senmaiden jätesuunnitelmista saattaa myös 
seurata rajoituksia sekä jätteiden maahan-
tuontiin että jätteiden maastavientiin. Suo-
messa uudistetaan valtakunnallista jätesuun-
nitelmaa parhaillaan ja siinä yhteydessä on 
mahdollista arvioida uudelleen myös jättei-
den siirtoja koskevia rajoituksia. 

 
 
 
 
 
 
 

3  Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu ympäris-
töministeriössä ja Suomen ympäristökeskuk- 

sessa. Esityksestä on pyydetty lausunnot 
oikeusministeriöltä, Suomen ympäristökes-
kukselta, Tullihallitukselta ja Elinkeinoelä-
män keskusliitolta. Lausunnot on otettu 
huomioon esitystä laadittaessa 

 
4  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Rikoslain muutosesitys sisältää myös tie-
tyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 842/2006 edellytetyt  

rangaistussäännökset. Hallituksen esitys 
muista F-kaasuasetuksen voimaantulon edel-
lyttämistä muutoksista on tarkoitus antaa 
syksyllä eduskunnalle. Rangaistussäännökset 
perustuvat pääasiassa F-kaasuasetuksen ai-
neellisiin säännöksiin.  

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 
luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta 
(HE 3/2007), joka on tarpeen ottaa huomioon 
tämän esityksen käsittelyssä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

 
1.1 Jätelaki 

 
3 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin uu-

deksi 13 kohdaksi lisättäisiin jätteen kan-
sainvälisen siirron määritelmä. Määritelmä 
olisi tarpeen sen vuoksi, että jätteensiirtoase-
tuksen 2 artiklan 34 kohdassa on määritelty 
jätteen siirto, mutta ei kansainvälistä siirtoa. 
Kansainvälinen siirto olisi jätteen siirto 
Suomesta unionin jäsenvaltioon ja jäsenval-
tiosta Suomeen vienti Suomesta unioniin 
kuulumattomaan maahan tai sellaisesta maas-
ta Suomeen, sekä jätteen siirto unioniin kuu-
lumattomasta maasta toiseen Suomen alueen 
kautta. Momentin 11 ja 12 kohtiin tehtäisiin 
13 kohdan lisäämisestä johtuvat kirjoitustek-
niset muutokset.  

36 §. Valtakunnalliset viranomaiset Pykä-
län 2 momenttia täsmennettäisiin uuden jät-
teensiirtoasetuksen mukaisesti. Suomen ym-
päristökeskus toimisi edelleen jätteensiirto-
asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena vi-
ranomaisena, kuten nykyisinkin. Vastaava 
säännös sisältyy nykyisin lain 45 §:n 2 mo-
menttiin. Suomen ympäristökeskus jatkaisi 
myös jätteensiirtoasetuksen mukaisena yh-
teyshenkilönä, jota koskevaa säännöstä ei ai-
emmin ole ollut laissa. Suomen ympäristö-
keskuksen tehtäväksi annettaisiin myös toi-
mia yhteis-työssä toisten toimivaltaisten vi-
ranomaisten kanssa jätteensiirtoasetuksen 50 
artiklan 7 kohdan mukaisesti. Jätteensiirto-
asetuksen 53 artiklan mukaan jäsenvaltioiden 
on nimettävä asetuksen täytäntöönpanosta 
vastaava yksi tai useampi toimivaltainen vi-
ranomainen. 

39 §. Muut viranomaiset Tullitoimipaikoil-
la on keskeinen merkitys valvottaessa kan-
sainvälisiä jätesiirtoja, koska ne ovat useissa 
tapauksissa ainoa kenttävalvontaviranomai-
nen. Tullin tehtävänä olisi tarvittaessa py-
säyttää siirto, joka ei täytä jätteensiirtoase-
tuksen tai  tämän lain vaatimuksia ja ilmoit-
taa asiasta Suomen ympäristökeskukselle, 
joka päättäisi jatkotoimista ilman viivytystä. 

40 §. Valtakunnallinen ja alueellinen jäte-
suunnitelma Pykälän 3 momentti ehdotetaan 
kumottavaksi, koska sen sisältämä valtuus ei 
täytä perustuslain vaatimuksia ja tarvittavat 
säännökset on tarkoitus sisällyttää lakiin. 

45 §. Jätteen siirto Pykälän 1 momentissa 
viitattaisiin uuteen jätteensiirtoasetukseen. 
Jätteen siirroista yksinomaan jäsenvaltion si-
sällä säädetään jätteensiirtoasetuksen 33 ar-
tiklassa, jonka mukaan jäsenvaltioiden on 
luotava asianmukainen jätteiden siirtojen val-
vonta– ja tarkastusjärjestelmä, jota sovelle-
taan yksinomaan niiden lainkäyttövaltaan 
kuuluvalla alueella. Yksinomaan Suomen 
alueella tapahtuvaan jätteensiirtoon sovellet-
taisiin jätelakia ja sen nojalla annettuja sään-
nöksiä ja määräyksiä. Pykälän  2 ja 3 mo-
mentti kumottaisiin, koska 2 momentin mu-
kainen Suomen ympäristökeskuksen valvon-
tavelvollisuus mainittaisiin 36 §:n 2 momen-
tissa ja 3 momenttia ei ole tarpeen sisällyttää 
lakiin.  

46 §. Jätteen siirto käsiteltäväksi toiseen 
maahan Vastaava säännös sisältyy nykyisin 
jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevasta 
valtakunnallisen jätesuunnitelman osasta an-
netun valtioneuvoston päätöksen 4 §:ään. 
Mainitun 4 §:n 5-kohta jätettäisiin kuitenkin 
pois, koska raja-alueita koskevasta yhteis-
työstä säädettäisiin uudessa 48 a §:ssä. Tar-
koituksena on turvata jätteiden käsittelyn 
omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteiden nou-
dattaminen Suomessa jätedirektiivin 5 artik-
lan mukaisesti. Jätteensiirtoasetuksessa asias-
ta säädetään 11 artiklan 1 kohdan a- ja g-
kohdissa. 

47 §. Jätteen siirto käsiteltäväksi Suomeen 
Säännös sisältyy pääosin nykyisin 46 §:ssä 
mainitun valtioneuvoston päätöksen 6 §:ään. 
Käsittelyn olisi kuitenkin tapahduttava vuo-
den kuluessa jätteen vastaanotosta, eikä 180 
vuorokauden kuluessa, kuten nykyisin. Myös 
tämän säännöksen tarkoituksena on turvata 
jätteiden käsittelyn omavaraisuus- ja lähei-
syysperiaatteiden noudattaminen Suomessa 
jätedirektiivin 5 artiklan mukaisesti. Jätteen-
siirtoasetuksessa asiasta säädetään 11 artiklan 
1 kohdan a- ja g-kohdissa. Suluissa olevat 
koodit viittaavat seuraaviin jäteasetuksen liit-
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teessä 6 tarkoitettuihin käsittelypaikkoihin tai 
-toimintoihin: 

1) sijoittaminen maahan tai maan päälle (D 
1) tai erityisesti suunnitellulle kaatopaikalle 
(D 5) taikka poltettavaksi (D 10), 

2) biologinen käsittely (D 8) tai fysikaalis-
kemiallinen käsittely (D 9) varten, ja 

3) maaperäkäsittely (D 2), syväinjektoimi-
nen (D 3), allastaminen (D 4), päästäminen 
vesistöön (D 6) tai mereen (D 7), polttaminen 
merellä (D 11) tai pysyvä varastoiminen (D 
12). 

48 §. Siirron kieltäminen aiemman laitto-
man siirron vuoksi Vastaava säännös sisältyy 
nykyisin jäteasetuksen 11d  §:ään. Säännös 
siirrettäisiin jäteasetuksesta lakiin, koska se 
koskee yksilön oikeuksia. Säännöstä muutet-
taisiin jätteensiirtoasetuksen 11 artiklan 1 
kohdan c alakohdan ja 12 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaisesti siten, että edellytykse-
nä jätteen kansainvälisen siirron kieltämiselle 
olisi se, että aiempi laiton siirto on todettu 
tuomiolla tai päätöksellä. Päätöksellä tarkoi-
tettaisiin toimivaltaisen viranomaisen vali-
tuskelpoista lainvoimaista päätöstä. Jätteen-
siirtoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaan toimivaltainen viranomainen voisi 
edellä kuvatuissa tapauksissa esittää perustel-
lun vastalauseen eli kieltää siirron. 

48 a §. Jätteen siirto raja-alueella Jätteen-
siirtoasetuksen 30 artiklan mukaisin edelly-
tyksin jäsenmaat voivat tehdä kahdenvälisiä 
sopimuksia, joilla helpotetaan tiettyjä jätevir-
toja koskevia menettelyjä raja-alueilla. Pykä-
lässä viitattaisiin näihin sopimuksiin. Tarkoi-
tuksena on neuvotella sopimukset Ruotsin ja 
Norjan kanssa lähinnä yhdyskuntajätteiden 
huollon yhteistyöhön liittyvistä yksinkertais-
tetuista menettelyistä. 

48 b §. Jätteensiirtoasetuksen vientikiellon 
soveltaminen poikkeustapauksessa Vastaava 
jäteasetuksen 11 j § siirrettäisiin jätelakiin. 
Säännökseen tehtäisiin uudesta jätteensiirto-
asetuksen 36 artiklan 3 ja 4 kohdasta johtuva 
muutos viitattavaan artiklaan ja korvattaisiin 
uuden jätteensiirtoasetuksen mukaisesti jät-
teen haltija termillä ilmoituksen tekijä ja 
tuontimaa vastaavasti termillä vastaanotto-
maa.  Suomen ympäristökeskus voisi päättää, 
että jätteiden jätteensiirtoasetuksen 36 artik-
lan 1 kohdassa tarkoitettu kielto viedä jätettä 

maahan joka ei sovella OECD:n päätöstä 
hyödynnettävien jätteiden siirrosta  ei koskisi 
jätettä, josta ilmoituksen tekijä voi osoittaa, 
ettei jätteessä ole säännöksessä tarkoitettuja 
haitallisia ominaisuuksia tai vastaavasti, että 
vientikielto koskee jätettä, joka vaikka kysei-
nen jätelaji on ei-vaarallisten jätteiden luette-
lossa, kuitenkin omaa sellaisia ominaisuuk-
sia, että jäte on luokiteltava vaaralliseksi. 

48 c §. Jätteensiirtoasetuksen 18 artiklan 
mukaisen jätteen kansainvälinen siirto Jät-
teensiirtoasetuksen 18 artikla koskee käytän-
nössä ei-vaarallista jätettä, joka siirretään 
hyödynnettäväksi sekä niiden seoksia (jät-
teensiirtoasetuksen liitteet III , IIIA ja IIIB). 
Tällaisten jätteiden siirroissa ei ole kirjallista 
ilmoitus- ja hyväksymismenettelyä, vaan jät-
teiden mukana on pidettävä siirtoasiakirja ja 
siirron järjestävän henkilön ja vastaanottajan 
välillä tulee olla sopimus jätteen hyödyntä-
misestä. Jätteensiirtoasetuksen 18 artikla oi-
keuttaa jäsenvaltiot kansallisessa lainsäädän-
nössä säätämään tietojen toimittamisesta tar-
kastuksia, täytäntöönpanoa, suunnittelua ja 
tilastointia varten. Säännöksen perusteella 
Suomen ympäristökeskus voisi pyytää jätteen 
kansainvälisestä siirrosta vastaavalta tai sel-
laisen jätteen kuljettajalta jätteensiirtoasetuk-
sen liitteen VII mukaisia tietoja tarkastuksia 
ja täytäntöönpanoa varten.  

60 §. Jäterikkomus Jäterikkomuksen tun-
nusmerkistö vastaisi rikoslain 48 luvun 1 
§:ää kutienkin siten, että tunnusmerkistössä 
ei edellytettäisi rikoslaissa mainittuja seu-
raamuksia. Rangaistavaa olisi jätteen tuomi-
nen maahan, vieminen maasta tai siirtäminen 
Suomen alueen kautta tämän lain tai sen no-
jalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta 
koskevan määräyksen tai jätteensiirtoasetuk-
sen vastaisesti. Jätteensiirtoasetuksen 50 ar-
tiklan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä 
jätteensiirtoasetuksen säännösten rikkomuk-
siin sovellettavista seuraamuksista  ja toteu-
tettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niitä sovelletaan käy-
tännössä. Seuraamusten on artiklan mukaan 
oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varotta-
via. Seuraamuksista jätteensiirtoasetuksen 
rikkomisesta säädettäisiin myös rikoslain 48 
luvun 1 §:ssä. 
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74 §. Tarkemmat säännökset Säännöksen 9 

kohdasta poistettaisiin viittaus säätää asetuk-
sella jätteen kansainvälisen siirron hy-
väksymisestä, koska, tarvittavat jäteasetuk-
sen säännökset ehdotetaan sisällytettäväksi 
lakiin. Säännöksessä tarkoitetun asetuksen 
antaisi valtioneuvosto. 

 
1.2 Rikoslain 48 luvun 1 § 

Pykälään lisättäisiin viittaukset EY:n jät-
teensiirtoasetukseen ja EY:n F-
kaasuasetukseen. Jätteen siirrossa rangaista-
vaa olisi jätteen tuominen maahan, vieminen 
maasta tai siirtäminen Suomen alueen kautta 
jätelain tai sen nojalla annetun säännöksen tai 
yksittäistapausta koskevan määräyksen tai jä-
telain 45 §:n 1 momentissa mainitun jätteen-
siirtoasetuksen vastaisesti siten, että teko on 
omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantu-
mista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista 
muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa 
terveydelle. Vastaavasti rangaistavaa olisi  F-
kaasuasetuksen vastaisesti esimerkiksi rikkoa 
F-kaasuasetuksen käyttökieltoja tai laimin-
lyödä F-kaasujen vuotojen ehkäiseminen ai-
neen käytön tai talteenoton yhteydessä. 

 
2  Voimaantulo 

Laki jätelain muuttamisesta on ehdotetaan 
tulemaan voimaan samaan aikaan kun jät-
teensiirtoasetuksen voimaantulon siirtymäai-
ka päättyy eli 12 päivänä heinäkuuta 2007. 
Jätteen siirtoon, jonka Suomen ympäristö-
keskus on hyväksynyt tai josta sille on ilmoi-
tettu ennen tämän lain voimaantuloa ja joista 
vastaanottomaan toimivaltainen viranomai-
nen on antanut vastaanottovahvistuksen, so-
vellettaisiin kuitenkin ehdotetun lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
lain toimeenpanoa edellyttämiin toimenpitei-
siin. 

 
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamises-

ta ehdotetaan myös tulemaan voimaan 12 
päivänä heinäkuuta 2007.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnalle hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

jätelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 40 §:n 3 momentti, 
muutetaan 3 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohta, 36 §:n 2 momentti, 39 §:n 1 momentti, 45 § ja 

60 § sekä 74 §:n johdantokappale ja 9 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 12 kohta laissa 1015/1996, 36 §:n 2 momentti ja 

45 § laissa 63/1995 ja 60 § laissa 452/2004, sekä 
lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1015/1996, uusi 

13 kohta, lakiin siitä lailla 91/2000 kumotun 46-48 §:n tilalle uusi 46-48 § ja lakiin uusi 48 a-
48 c § seuraavasti: 

 
 
 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituk-
sena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai 
lopullinen sijoittaminen; 

12) valvontaviranomaisella alueellista ym-
päristökeskusta ja kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaista sekä muutakin viranomaista 
siltä osin kuin sille on annettu tässä laissa tai 
sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä valvon-
tatehtäviä; 

13) jätteen kansainvälisellä siirrolla jättei-
den siirrosta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006, 
jäljempänä jätteensiirtoasetus, mukaista jät-
teen siirtoa Suomesta toiseen Euroopan 
unionin jäsenvaltioon ja Euroopan unionin 
jäsenvaltiosta Suomeen, jätteen vientiä Suo-
mesta Euroopan unioniin kuulumattomaan 
maahan ja tuontia Euroopan unioniin kuulu-
mattomasta maasta Suomeen joko suoraan tai 
unionin toisen jäsenvaltion kautta sekä jät-
teen siirtoa Euroopan unioniin kuulumatto-
masta maasta toiseen Suomen alueen kautta. 
 
 

 
 
 

 
36 § 

Valtakunnalliset viranomaiset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen ympäristökeskus on jätteensiirto-

asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viran-
omainen ja yhteyshenkilö. Suomen ympäris-
tökeskus valvoo jätteen kansainvälisiä siirto-
ja  koskevien säännösten noudattamista ja 
vastaa tarvittavasta yhteistyöstä muiden toi-
mivaltaisten viranomaisten kanssa jätteen 
kansainvälisen siirron valvonnassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
39 § 

Muut viranomaiset 

Jätteen kansainvälistä siirtoa sekä 5 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tuotteen maahan-
tuontia ja maastavientiä koskevien tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten ja mää-
räysten noudattamista valvoo myös tullilai-
tos. Jätteen kansainvälistä siirtoa tullilaitos 
valvoo toimialallaan yhteistyössä Suomen 
ympäristökeskuksen kanssa. Tullin on tarvit-
taessa  pysäytettävä  siirto, joka  ei  täytä  jät- 
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teensiirtoasetuksen tai tämän lain vaati-
muksia ja ilmoitettava asiasta Suomen ympä-
ristökeskukselle, joka päättää jatkotoimista 
ilman viivytystä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

45 § 

Jätteen siirto 

Jätteen siirrosta ja siirron hyväksymisestä 
on voimassa, mitä jätteensiirtoasetuksessa 
sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään. Yk-
sinomaan Suomen alueella tapahtuvasta jät-
teen siirrosta on kuitenkin voimassa, mitä sii-
tä tässä ja sen nojalla laissa säädetään. 
 

46 § 

Jätteen siirto käsiteltäväksi toiseen maahan 

Sen lisäksi, mitä 45 §:ssä säädetään, jätteen 
saa siirtää Suomesta toiseen maahan vain, 
jos: 

1) Suomessa ei ole teknisiä tai taloudellisia 
edellytyksiä taikka tarvittavia käsittelylaitok-
sia tai –paikkoja jätteen käsittelemiseksi hy-
väksyttävällä tavalla;  

2) jäte käsitellään siellä ympäristönsuoje-
lun kannalta olennaisesti paremmin kuin 
Suomessa; 

3) jäte käsitellään siellä tavalla, joka olisi 
ympäristönsuojelun kannalta hyväksyttävä 
Suomessa ja joka on kustannuksiltaan olen-
naisesti edullisempi kuin käsittely Suomessa; 
tai  

4) siirto tehdään uuden käsittelymenetel-
män kokeilemiseksi tai kyseessä on muuta 
koetoimintaa   varten   tarpeellisen   jäte-erän 

siirto. 
47 § 

Jätteen siirto käsiteltäväksi Suomeen 

Sen lisäksi, mitä 45 §:ssä säädetään, jätteen 
saa siirtää Suomeen käsiteltäväksi, vain jos: 

1) Suomessa syntyvien jätteiden käsittely 
ei tämän vuoksi esty eikä viivästy; 

2) jäte käsitellään ilman kohtuutonta vii-
västystä viimeistään vuoden kuluttua siirros-
ta; ja 

3) jäte käsitellään käsittelylaitoksessa tai  

–paikassa lupaehtojen ja toiminnalle muu-
toin asetettujen vaatimusten mukaisesti. 

Jätettä ei kuitenkaan saa siirtää Suomeen 
käsiteltäväksi, jos tarkoituksena on: 

1) jätteen sijoittaminen maahan, maan pääl-
le tai erityisesti suunnitellulle kaatopaikalle; 

2) jätteen polttaminen muussa kuin ongel-
majätteen polttoon erikoistuneessa laitokses-
sa; 

3) jätteen biologinen tai fysikaalis-
kemiallinen käsittely, jos tällaisessa käsitte-
lyssä syntyvän jätteen jatkokäsittely vaikeut-
taa Suomessa syntyvien jätteiden käsittelyä; 
tai 

4) jätteen maaperäkäsittely, syväinjektointi, 
allastus, vesistöön tai mereen päästäminen, 
merellä polttaminen tai pysyvä varastointi. 
 

48 § 

Jätteen siirron kieltäminen aiemman laitto-
man siirron vuoksi 

Suomen ympäristökeskus voi jätteensiirto-
asetuksen mukaisesti kieltää jätteen kansain-
välisen siirron, jos ilmoituksen tekijän tai jät-
teen vastaanottajan on aiemmin lainvoimai-
sella tuomiolla tai päätöksellä todettu syyllis-
tyneen tahalliseen tai törkeästä huolimatto-
muudesta tehtyyn laittomaan siirtoon tai 
muuhun ympäristönsuojelullisista syistä lait-
tomaan toimintaan. 
 

48 a § 

Jätteen siirto raja-alueella 

Jätteen kansainväliseen siirtoon Suomen 
raja-alueilla sovelletaan, mitä siitä on jätteen-
siirtoasetuksen 30 artiklassa tarkoitetulla ta-
valla sovittu Suomen ja toisen Euroopan 
unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion kesken. 
 

48 b § 

Jätteensiirtoasetuksen vientikiellon sovelta-
minen poikkeustapauksessa 

Suomen ympäristökeskus voi jätteensiirto-
asetuksen mukaisesti päättää: 
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1) että jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu vientikielto ei poikkeus-
tapauksessa koske tiettyä jätteensiirtoasetuk-
sen liitteessä V tarkoitettua jätettä, jos ilmoi-
tuksen tekijä luotettavasti osoittaa, ettei ky-
seisellä jätteellä ole yhtään jätteensiirtoase-
tuksen 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
ominaisuutta; sekä 

2) että jäte poikkeustapauksessa voidaan 
luokitella vaaralliseksi jätteeksi ja sen vuoksi 
soveltaa jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 1 
kohdan mukaista vientikieltoa, vaikka jätettä 
ei mainita jätteensiirtoasetuksen liitteessä V 
tai se mainitaan sanotun liitteen 1 osan B lu-
ettelossa, jos kyseisellä jätteellä on jokin jät-
teensiirtoasetuksen 36 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu ominaisuus. 

Suomen ympäristökeskuksen on ennen 1 
momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä 
ilmoitettava asiasta vastaanottomaan toimi-
valtaiselle viranomaiselle. Suomen ympäris-
tökeskuksen on myös kunkin kalenterivuo-
den loppuun mennessä ilmoitettava tällaises-
ta päätöksestä ympäristöministeriölle ja Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle. 
 
 

48 c § 

Jätteensiirtoasetuksen 18 artiklan mukaisen 
jätteen kansainvälinen siirto 

Suomen ympäristökeskus voi pyytää jät-
teen kansainvälisestä siirrosta vastaavalta tai 
jätteen kuljettajalta jätteensiirtoasetuksen liit-
teessä VII tarkoitetut tiedot jätteensiirtoase-
tuksen 18 artiklassa tarkoitetuista jätteistä, 
jos se on tarpeen tarkastuksia ja täytäntöön-
panoa varten. 
 

60 § 

Jäterikkomus 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 

1) rikkoo 5 §:n 1 momentin 1, 3 tai 4 koh-
dassa, 6 §:n 1 momentin 6 tai 8 kohdassa, 7 
§:n 4 momentissa, 17 §:n 1 momentissa, 18 c 

§:n 4 momentin 2 kohdassa, 18 g §:n 4 mo-
mentissa, 18 n tai 19 §:ssä, taikka 50, 57 tai 
73 a §:ssä tarkoitettua kieltoa taikka mainit-
tujen säännösten nojalla annettua kieltoa tai 
määräystä, 

2) laiminlyö 7–9 §:ssä, 12 tai 14 §:ssä, 15 
§:n 1 momentissa, 18 c–18 m §:ssä taikka 51 
§:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetun velvolli-
suuden, taikka 

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-
men alueen kautta jätettä tämän lain tai sen 
nojalla annetun säännöksen tai yksittäistapa-
usta koskevan määräyksen tai jätteensiirto-
asetuksen vastaisesti, on tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, jäterikkomuksesta sakkoon. 

Jäterikkomuksesta tuomitaan niin ikään se, 
joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta rikkoo 13 §:n 1 momentin nojalla an-
nettua määräystä tai laiminlyö 11 §:ssä, 20 
§:n 1 tai 2 momentissa taikka 21, 49 tai 50 b 
§:ssä tarkoitetun velvollisuuden. 
 

74 § 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) toiminnan ilmoittamisesta jätetiedostoon 
annettujen säännösten soveltamisesta sekä jä-
tetiedostosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

————— 
 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  
     kuuta 20   . 

 
Jätteen siirtoon, jonka Suomen ympäristö-

keskus on hyväksynyt tai josta sille on ilmoi-
tettu ennen tämän lain voimaantuloa ja josta 
vastaanottomaan toimivaltainen viranomai-
nen on antanut vastaanottovahvistuksen, so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain toimeenpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin. 

 
————— 
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2. 

Laki 

rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 48 luvun 1 § sellaisena 

kuin se on laissa 138/2006, seuraavasti: 
 

1 § 

Ympäristön turmeleminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön 
esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista 
lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka 
yleisen tai yksittäistapausta koskevan määrä-
yksen vastaisesti taikka ilman laissa edelly-
tettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti, 

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta tai 
tuotetta taikka käyttää laitetta kemikaalilain 
taikka sen tai ympäristönsuojelulain 
(86/2000) nojalla annetun säännöksen vastai-
sesti taikka otsonikerrosta heikentävistä ai-
neista annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 2037/2000,  tie-
tyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 842/2006 tai pysyvistä or-
gaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 vastaisesti taikka jätelain 
(1072/1993) 60 §:n 1 momentissa mainitun 
säännöksen, jätelain nojalla annetun sään-
nöksen, yksittäistapausta koskevan määräyk-
sen tai kiellon vastaisesti taikka laiminlyö jä-

telain mukaisen jätehuollon järjestämisvel-
vollisuutensa taikka 

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-
men alueen kautta jätettä jätelain tai sen no-
jalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta 
koskevan määräyksen tai jätteiden siirrosta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vastaisesti 
taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, 
valmistetta tai tuotetta vastoin ympäristön-
suojelulain nojalla annettua asetusta taikka 
vastoin otsonikerrosta heikentävistä aineista 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 2037/2000, tietyistä fluo-
ratuista kasvihuonekaasuista annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 842/2006, vaarallisten kemikaalien vien-
nistä ja tuonnista annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
304/2003 tai pysyvistä orgaanisista yhdisteis-
tä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamises-
ta annettua Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetusta (EY) N:o 850/2004 taikka vie 
maasta muuntogeenisiä organismeja, niitä si-
sältäviä elintarvikkeita tai rehuja vastoin 
muuntogeenisten organismien valtioiden ra-
jat ylittävistä siirroista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1946/2003 

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa 
ympäristön haitallista muuttumista tai ros-
kaantumista taikka vaaraa terveydelle, on 
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tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi.  

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
tahallisen rikoksen yritys on rangaistava. 

Ympäristön turmelemisesta tuomitaan 
myös se, joka tahallaan tai törkeästä huoli-
mattomuudesta ryhtyy muuten kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla muuttamaan 
ympäristöä vastoin maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999), vesilain (264/1961) tai maa-
aineslain (555/1981) säännöksiä tai Saimaan 

ja Vuoksen juoksutussääntöä taikka näiden 
nojalla annettuja säännöksiä, yleisiä tai yksit-
täis-tapausta koskevia määräyksiä taikka 
kaavaa tai lupaa siten, että teko on omiaan 
aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pi-
laantumiseen rinnastettavaa muuttumista. 

————— 
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä   
  kuuta 20  .  
 
 

————— 
 

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

jätelain muuttamisesta 

 
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituk-
sena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai 
lopullinen sijoittaminen; sekä 

12) valvontaviranomaisella alueellista ym-
päristökeskusta ja kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaista sekä muutakin viranomaista sil-
tä osin kuin sille on annettu tässä laissa tai 
sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä valvonta-
tehtäviä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituk-
sena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai 
lopullinen sijoittaminen; 

12) valvontaviranomaisella alueellista ym-
päristökeskusta ja kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaista sekä muutakin viranomaista sil-
tä osin kuin sille on annettu tässä laissa tai 
sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä valvonta-
tehtäviä; 

13) jätteen kansainvälisellä siirrolla jättei-
den siirrosta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006, 
jäljempänä jätteensiirtoasetus, mukaista jät-
teen siirtoa Suomesta toiseen Euroopan unio-
nin jäsenvaltioon ja Euroopan unionin jäsen-
valtiosta Suomeen, jätteen vientiä Suomesta 
Euroopan unioniin kuulumattomaan maahan 
ja tuontia Euroopan unioniin kuulumattomas-
ta maasta Suomeen joko suoraan tai toisen 
yhteisön jäsenvaltion kautta sekä jätteen siir-
toa Euroopan unioniin kuulumattomasta 
maasta toiseen Suomen alueen kautta. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

36 § 

Valtakunnalliset viranomaiset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen ympäristökeskus valvoo jätteen 

maahantuontia ja maastavientiä sekä siirtoa 
Suomen alueen kautta (jätteen kansainvälinen 
siirto) koskevien tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudat-
tamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

36 § 

Valtakunnalliset viranomaiset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen ympäristökeskus on jätteensiirto-

asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viran-
omainen ja yhteyshenkilö. Suomen ympäris-
tökeskus valvoo jätteen kansainvälisiä siirtoja  
koskevien säännösten noudattamista ja vastaa 
tarvittavasta yhteistyöstä muiden toimival-
taisten viranomaisten kanssa jätteen kansain-
välisen siirron valvonnassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
39 § 

Muut viranomaiset 

Jätteen kansainvälistä siirtoa sekä 5 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tuotteen maahantuon-
tia ja maastavientiä koskevien tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten noudattamista valvoo myös tullilaitos. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Muut viranomaiset 

Jätteen kansainvälistä siirtoa sekä 5 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tuotteen maahantuon-
tia ja maastavientiä koskevien tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten noudattamista valvoo myös tullilaitos. 
Jätteen kansainvälistä siirtoa tullilaitos val-
voo toimialallaan yhteistyössä Suomen ympä-
ristökeskuksen kanssa. Tullin on tarvittaessa 
pysäytettävä siirto, joka ei täytä jätteensiirto-
asetuksen tai tämän lain vaatimuksia ja il-
moitettava asiasta Suomen ympäristökeskuk-
selle, joka päättää jatkotoimista ilman viivy-
tystä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
40 § 

Valtakunnallinen ja alueellinen jätesuunni-
telma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jätteiden siirtoja koskevan valtakunnallisen 

jätesuunnitelman osan ympäristöministeriö 
voi määrätä sitovasti noudatettavaksi. 

 
 
 
 
 
(kumotaan) 

 
 
 
 
 



 HE 30/2007 vp  
  

 

18 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

45 § 

Jätteen siirto 

Jätteen siirrosta ja siirron hyväksymisestä 
on voimassa, mitä säädetään Euroopan yhtei-
sössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yh-
teisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen val-
vonnasta ja tarkastamisesta annetussa neu-
voston asetuksessa (ETY) N:o 259/93, jäljem-
pänä jätteensiirto-asetus, sekä mitä sen mu-
kaisesti säädetään tai määrätään. Yksin-
omaan Suomen alueella tapahtuvasta jätteen 
siirrosta on kuitenkin voimassa, mitä siitä täs-
sä laissa ja sen nojalla jätteensiirtoasetuksen 
mukaisesti säädetään tai määrätään. 

Suomen ympäristökeskus on Suomessa jät-
teensiirtoasetuksessa tarkoitettu toimivaltai-
nen viranomainen jätteen kansainvälisissä 
siirroissa. 

Suomen ympäristökeskus voi antaa yleisiä 
ohjeita jätteen kansainvälisistä siirroista 

45 § 

Jätteen siirto 

Jätteen siirrosta ja siirron hyväksymisestä 
on voimassa, mitä jätteensiirtoasetuksessa 
sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään. 
Yksinomaan Suomen alueella tapahtuvasta 
jätteen siirrosta on kuitenkin voimassa, mitä 
siitä tässä laissa ja sen nojalla säädetään. 

 
 

 
46 § 

 
(kumottu lailla 91/2000) 

46 § 

Jätteen siirto käsiteltäväksi toiseen maahan 

Sen lisäksi, mitä 45 §:ssä säädetään, jät-
teen saa siirtää Suomesta toiseen maahan 
vain, jos: 

1) Suomessa ei ole teknisiä tai taloudellisia 
edellytyksiä taikka tarvittavia käsittelylaitok-
sia tai –paikkoja jätteen käsittelemiseksi hy-
väksyttävällä tavalla;  

2) jäte käsitellään siellä ympäristönsuoje-
lun kannalta olennaisesti paremmin kuin 
Suomessa; 

3) jäte käsitellään siellä tavalla, joka olisi 
ympäristönsuojelun kannalta hyväksyttävä 
Suomessa ja joka on kustannuksiltaan olen-
naisesti edullisempi kuin käsittely Suomessa; 
tai  

4) siirto tehdään uuden käsittelymenetel-
män kokeilemiseksi tai kyseessä on muuta 
koetoimintaa varten tarpeellisen jäte-erän 
siirto. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

47 § 
 

(kumottu lailla 91/2000) 

47 § 

Jätteen siirto käsiteltäväksi Suomeen 

Sen lisäksi, mitä 45 §:ssä säädetään, jät-
teen saa siirtää Suomeen käsiteltäväksi, vain 
jos: 

1) Suomessa syntyvien jätteiden käsittely ei 
tämän vuoksi esty eikä viivästy; 

2) jäte käsitellään ilman kohtuutonta viiväs-
tystä viimeistään vuoden kuluttua siirrosta; ja 

3) jäte käsitellään käsittelylaitoksessa tai  
–paikassa lupaehtojen ja toiminnalle muu-

toin asetettujen vaatimusten mukaisesti. 
Jätettä ei kuitenkaan saa siirtää Suomeen 

käsiteltäväksi, jos tarkoituksena on: 
1) jätteen sijoittaminen maahan, maan 

päälle tai erityisesti suunnitellulle kaatopai-
kalle; 

2) jätteen polttaminen muussa kuin ongel-
majätteen polttoon erikoistuneessa laitokses-
sa; 

3) jätteen biologinen tai fysikaalis-
kemiallinen käsittely, jos tällaisessa käsitte-
lyssä syntyvän jätteen jatkokäsittely vaikeut-
taa Suomessa syntyvien jätteiden käsittelyä; 
tai 

4) jätteen maaperäkäsittely, syväinjektointi, 
allastus, vesistöön tai mereen päästäminen, 
merellä polttaminen tai pysyvä varastointi. 

 
48 § 

 
(kumottu lailla 91/2000) 

48 § 

Jätteen siirron kieltäminen aiemman laitto-
man siirron vuoksi 

Suomen ympäristökeskus voi jätteensiirto-
asetuksen mukaisesti kieltää jätteen kansain-
välisen siirron, jos ilmoituksen tekijän tai jät-
teen vastaanottajan on aiemmin lainvoimai-
sella tuomiolla tai päätöksellä todettu syyllis-
tyneen tahalliseen tai törkeästä huolimatto-
muudesta tehtyyn laittomaan siirtoon tai 
muuhun ympäristönsuojelullisista syistä lait-
tomaan toimintaan. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 48 a § 

Jätteen siirto raja-alueella 

Jätteen kansainväliseen siirtoon Suomen 
raja-alueilla sovelletaan, mitä siitä on jät-
teensiirtoasetuksen 30 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla sovittu Suomen ja toisen Euroopan 
unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion kesken. 

 
 48 b § 

Jätteensiirtoasetuksen vientikiellon sovelta-
minen poikkeustapauksessa 

Suomen ympäristökeskus voi jätteensiirto-
asetuksen mukaisesti päättää: 

1) että jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu vientikielto ei poikkeus-
tapauksessa koske tiettyä jätteensiirtoasetuk-
sen liitteessä V tarkoitettua jätettä, jos ilmoi-
tuksen tekijä luotettavasti osoittaa, ettei ky-
seisellä jätteellä ole yhtään jätteensiirtoase-
tuksen 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
ominaisuutta; sekä 

2) että jäte poikkeustapauksessa voidaan 
luokitella vaaralliseksi jätteeksi ja sen vuoksi 
soveltaa jätteensiirtoasetuksen 36 artiklan 1 
kohdan mukaista vientikieltoa, vaikka jätettä 
ei mainita jätteensiirtoasetuksen liitteessä V 
tai se mainitaan sanotun liitteen 1 osan B lu-
ettelossa, jos kyseisellä jätteellä on jokin jät-
teensiirtoasetuksen 36 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu ominaisuus. 

Suomen ympäristökeskuksen on ennen 1 
momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä 
ilmoitettava asiasta vastaanottomaan toimi-
valtaiselle viranomaiselle. Suomen ympäris-
tökeskuksen on myös kunkin kalenterivuoden 
loppuun mennessä ilmoitettava tällaisesta 
päätöksestä ympäristöministeriölle ja Euroo-
pan yhteisöjen komissiolle. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 
 
 

48 c § 

Jätteensiirtoasetuksen 18 artiklan mukaisen 
jätteen kansainvälinen siirto 

Suomen ympäristökeskus voi pyytää jätteen 
kansainvälisestä siirrosta vastaavalta tai jät-
teen kuljettajalta jätteensiirtoasetuksen liit-
teessä VII tarkoitetut tiedot jätteensiirtoase-
tuksen 18 artiklassa tarkoitetuista jätteistä, 
jos se on tarpeen tarkastuksia ja täytäntöön-
panoa varten. 

 
60 § 

Jäterikkomus 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta 

1) rikkoo 5 §:n 1 momentin 1, 3 tai 4 koh-
dassa, 6 §:n 1 momentin 6 tai 8 kohdassa, 7 
§:n 4 momentissa, 17 §:n 1 momentissa, 18 c 
§:n 4 momentin 2 kohdassa, 18 g §:n 4 mo-
mentissa, 18 n tai 19 §:ssä, 40 §:n 3 momen-
tissa, 50, 57 tai 73 a §:ssä tarkoitettua kieltoa 
taikka mainittujen säännösten nojalla annet-
tua kieltoa tai määräystä, 

2) laiminlyö 7–9 §:ssä, 12 tai 14 §:ssä, 15 
§:n 1 momentissa, 18 c–18 m §:ssä, 51 §:n 3 
tai 4 momentissa tarkoitetun velvollisuuden, 
tai 

3) toteuttaa jätteen kansainvälisen siirron 
jätteensiirtoasetuksen 26 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla, on tuomittava, jollei te-
osta muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, jäterikkomuksesta sakkoon. 

 
 
Jäterikkomuksesta tuomitaan niin ikään se, 

joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta rikkoo 13 §:n 1 momentin nojalla annet-
tua määräystä taikka laiminlyö 11 §:ssä, 20 
§:n 1 tai 2 momentissa, 21, 49 tai 50 b §:ssä 
tarkoitetun velvollisuuden. 

60 § 

Jäterikkomus 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta 

1) rikkoo 5 §:n 1 momentin 1, 3 tai 4 koh-
dassa, 6 §:n 1 momentin 6 tai 8 kohdassa, 7 
§:n 4 momentissa, 17 §:n 1 momentissa, 18 c 
§:n 4 momentin 2 kohdassa, 18 g §:n 4 mo-
mentissa, 18 n tai 19 §:ssä, 50, 57 tai 73 a 
§:ssä tarkoitettua kieltoa taikka mainittujen 
säännösten nojalla annettua kieltoa tai määrä-
ystä, 

2) laiminlyö 7–9 §:ssä, 12 tai 14 §:ssä, 15 
§:n 1 momentissa, 18 c–18 m §:ssä taikka 51 
§:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetun velvolli-
suuden, taikka 

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-
men alueen kautta jätettä tämän lain tai sen 
nojalla annetun säännöksen tai yksittäistapa-
usta koskevan määräyksen tai jätteensiirto-
asetuksen vastaisesti, on tuomittava, jollei te-
osta muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, jäterikkomuksesta sakkoon. 

Jäterikkomuksesta tuomitaan niin ikään se, 
joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta rikkoo 13 §:n 1 momentin nojalla annet-
tua määräystä tai laiminlyö 11 §:ssä, 20 §:n 1 
tai 2 momentissa taikka 21, 49 tai 50 b §:ssä 
tarkoitetun velvollisuuden. 
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74 § 

Tarkemmat säännökset 

Asetuksella voidaan säätää: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) jätteen kansainvälisen siirron hyväksy-
misestä ja toiminnan ilmoittamisesta jätetie-
dostoon annettujen säännösten soveltamisesta 
sekä jätetiedostosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

74 § 

Tarkemmat säännökset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) toiminnan ilmoittamisesta jätetiedostoon 
annettujen säännösten soveltamisesta sekä jä-
tetiedostosta; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

————— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  
kuuta  20  . 

————— 
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2. 

Laki 

rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Ympäristön turmeleminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta 

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön 
esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista 
lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka 
yleisen tai yksittäistapausta koskevan määrä-
yksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytet-
tyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti, 

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta tai 
tuotetta taikka käyttää laitetta kemikaalilain 
taikka sen tai ympäristönsuojelulain 
(86/2000) nojalla annetun säännöksen vastai-
sesti taikka otsonikerrosta heikentävistä ai-
neista annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 2037/2000,  tie-
tyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 842/2006 tai pysyvistä or-
gaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 vastaisesti taikka jätelain 
(1072/1993) 60 §:n 1 momentissa mainitun 
säännöksen, jätelain nojalla annetun säännök-
sen, yksittäistapausta koskevan määräyksen 
tai kiellon vastaisesti taikka laiminlyö jätelain 
mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuu-
tensa taikka 

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-
men alueen kautta jätettä jätelain tai sen no-
jalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta 
koskevan määräyksen tai jätteiden siirrosta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vastaisesti 
taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, 
valmistetta tai tuotetta vastoin ympäristön-
suojelulain nojalla annettua asetusta taikka 
vastoin otsonikerrosta heikentävistä aineista 

1 § 

Ympäristön turmeleminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta 

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön 
esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista 
lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka 
yleisen tai yksittäistapausta koskevan määrä-
yksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytet-
tyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti, 

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta tai 
tuotetta taikka käyttää laitetta kemikaalilain 
taikka sen tai ympäristönsuojelulain 
(86/2000) nojalla annetun säännöksen vastai-
sesti taikka otsonikerrosta heikentävistä ai-
neista annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 2037/2000,  tie-
tyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 842/2006 tai pysyvistä or-
gaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 vastaisesti taikka jätelain 
(1072/1993) 60 §:n 1 momentissa mainitun 
säännöksen, jätelain nojalla annetun säännök-
sen, yksittäistapausta koskevan määräyksen 
tai kiellon vastaisesti taikka laiminlyö jätelain 
mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuu-
tensa taikka 

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-
men alueen kautta jätettä jätelain tai sen no-
jalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta 
koskevan määräyksen tai jätteiden siirrosta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vastaisesti 
taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, 
valmistetta tai tuotetta vastoin ympäristön-
suojelulain nojalla annettua asetusta taikka 
vastoin otsonikerrosta heikentävistä aineista 
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annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 2037/2000, tietyistä fluora-
tuista kasvihuonekaasuista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
842/2006, vaarallisten kemikaalien viennistä 
ja tuonnista annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 304/2003 tai py-
syvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktii-
vin 79/117/ETY muuttamisesta annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 850/2004 taikka vie maasta muun-
togeenisiä organismeja, niitä sisältäviä elin-
tarvikkeita tai rehuja vastoin muuntogeenis-
ten organismien valtioiden rajat ylittävistä 
siirroista annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1946/2003 

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa 
ympäristön haitallista muuttumista tai ros-
kaantumista taikka vaaraa terveydelle, on 
tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi.  

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
tahallisen rikoksen yritys on rangaistava. 

Ympäristön turmelemisesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta ryhtyy muuten kuin 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla muuttamaan ympäristöä 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999), vesilain (264/1961) tai maa-
aineslain (555/1981) säännöksiä tai Saimaan 
ja Vuoksen juoksutussääntöä taikka näiden 
nojalla annettuja säännöksiä, yleisiä tai yksit-
täis-tapausta koskevia määräyksiä taikka kaa-
vaa tai lupaa siten, että teko on omiaan aihe-
uttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaan-
tumiseen rinnastettavaa muuttumista. 
 
 
 

annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 2037/2000, tietyistä fluora-
tuista kasvihuonekaasuista annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 842/2006, vaarallisten kemikaalien vien-
nistä ja tuonnista annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
304/2003 tai pysyvistä orgaanisista yhdisteis-
tä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 850/2004 taikka vie maasta 
muuntogeenisiä organismeja, niitä sisältäviä 
elintarvikkeita tai rehuja vastoin muunto-
geenisten organismien valtioiden rajat ylittä-
vistä siirroista annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1946/2003 si-
ten,  

että teko on omiaan aiheuttamaan ympäris-
tön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäris-
tön haitallista muuttumista tai roskaantumista 
taikka vaaraa terveydelle, on tuomittava ym-
päristön turmelemisesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään kahdeksi vuodeksi.  

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
tahallisen rikoksen yritys on rangaistava. 

Ympäristön turmelemisesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta ryhtyy muuten kuin 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla muuttamaan ympäristöä 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999), vesilain (264/1961) tai maa-
aineslain (555/1981) säännöksiä tai Saimaan 
ja Vuoksen juoksutussääntöä taikka näiden 
nojalla annettuja säännöksiä, yleisiä tai yksit-
täis-tapausta koskevia määräyksiä taikka kaa-
vaa tai lupaa siten, että teko on omiaan aihe-
uttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaan-
tumiseen rinnastettavaa muuttumista. 

————— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  

kuuta 20  . 
————— 

 
 

 


