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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain 127 ja 
152 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pak-
kausten tuottajavastuuseen liittyvien jätelain 
eräiden velvoitteiden voimaantuloa koskevia 
säännöksiä. Ehdotuksen mukaan pakkausten 
tuottajavastuuta koskevien säännösten sovel-
tamisen siirtymäaikaa pidennettäisiin vuodel-
la 1 päivään toukokuuta 2015. Käytöstä pois-
tettujen pakkausten vastaanottoa ja kuljetusta 
koskevia jätelain säännöksiä sovellettaisiin 
pakkausten tuottajiin kuitenkin pääosin vasta 
1 päivästä tammikuuta 2016. Ehdotetut pi-
dennetyt siirtymäajat turvaisivat pakkausten 
tuottajille ja muille toimijoille tarpeellisen 

ajan kehittää toimintaansa jätelain mukaisek-
si ja mahdollistaisivat pakkausten tuottaja-
vastuuta koskevien uudistusten hallitun to-
teuttamisen. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi tuotteen ja 
tuotemerkintöjen valvontaa koskevaan jäte-
lain säännökseen täsmennystä, joka olisi tar-
peen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle eh-
dotettavan pakkausten markkinavalvontateh-
tävän hoitamiseksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian.  

————— 
 
 
 

PERUSTELUT 

 
1 Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Jätelain (646/2011) mukaan pakkaajien ja 
pakattujen tuotteiden maahantuojien (tuotta-
jien) on järjestettävä käytöstä poistettujen 
pakkausten jätehuolto sekä vastattava siitä 
aiheutuvista kustannuksista 1 päivästä touko-
kuuta 2014 alkaen. Tuottajan velvollisuus 
koskee käytöstä poistettuja pakkauksia, jotka 
luovutetaan tuottajan järjestämään vastaanot-
topaikkaan tai kuljetukseen. Mainittuun 
ajankohtaan asti tuottajan vastuu on vuoden 
1993 jätelain (1072/1993) nojalla osittainen. 
Käytännössä kunnat ovat järjestäneet kulutta-
japakkausten keräyksen lähes kokonaan. 

Suuri osa asumisessa ja muussa toiminnas-
sa syntyvästä yhdyskuntajätteestä on peräisin 
käytöstä poistetuista pakkauksista. Pakkauk-
sia koskevan tuottajavastuun laajeneminen 
muuttaa siten merkittävästi yhdyskuntajäte-
huollon käytännön järjestelyjä lähivuosina. 

Jätelaissa säädettiin kahden vuoden (lain 
vahvistamisajankohta huomioon ottaen käy-
tännössä kolmen vuoden) siirtymäaika pak-
kausten tuottajavastuun toimeenpanolle, jotta 

tuottajilla olisi aikaa valmistautua uusien 
velvollisuuksien noudattamiseen. Tarkoituk-
sena on myös ollut, että asetuksella säädettäi-
siin tuottajavastuuta koskevat konkreettiset 
vaatimukset, kuten vaatimukset pakkausjät-
teen vastaanottopaikkojen määrästä ja pak-
kausmateriaalien kierrätysasteesta hyvissä 
ajoin ennen siirtymäajan päättymistä. Asiaan 
liittyvien erilaisten näkemysten vuoksi ase-
tuksen valmistelu on kuitenkin viivästynyt. 

Tuottajat ovat katsoneet, ettei heillä ole ol-
lut edellytyksiä ryhtyä perustamaan pakkaus-
jätteen vastaanottopaikkoja ennen vastaanot-
topaikkojen määrää koskevan vähimmäisvaa-
timuksen vahvistamista asetuksella. Tuotta-
jan järjestämiä pakkausjätteen vastaanotto-
paikkoja ei siten tällä hetkellä juurikaan ole. 
Koska vastaanottopaikkaverkoston logistinen 
suunnittelu samoin kuin yksittäisten vastaan-
ottopaikkojen perustaminen vaativat käytän-
nön järjestelyjä ja sopimusneuvotteluja kun-
tien ja muiden jätealan toimijoiden kanssa, 
tuottajat katsovat, että ne eivät ehdi rakentaa 
vaatimukset täyttävää vastaanottopaikkojen 
verkostoa 1 päivään toukokuuta 2014 men-
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nessä. Tuottajat ovat ehdottaneet vastaanot-
topaikkojen määrävaatimuksen vaiheittaista 
tiukentamista muutaman vuoden kuluessa 
vuodesta 2014 lähtien. Tällainen vaatimus 
olisi kuitenkin ongelmallinen jätelain 49 §:n 
kannalta, sillä säännöksen mukaan tuottajien 
on järjestettävä jätteen haltijalle maksuton ja 
vaivaton käytöstä poistettujen pakkausten 
vastaanotto 1 päivästä toukokuuta 2014 alka-
en.  

Tuottajien ehdottama vaiheittainen vas-
taanottopaikkojen määrävaatimuksen tiuken-
taminen voisi myös johtaa käytöstä poistettu-
jen pakkausten vastaanottopaikkojen verkos-
ton väliaikaiseen romahtamiseen siten, ettei 
lain vaatimus vastaanoton vaivattomuudesta 
aluksi toteutuisi. Pakkausten täyden tuottaja-
vastuun tullessa voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2014 on pakkausten erilliskeräyksen 
järjestäminen nykyistä yksiselitteisemmin 
tuottajien vastuulla. Osa kunnista ja kuntien 
jätelaitoksista on ilmaissut haluttomuutensa 
jatkaa pakkausjätteen erilliskeräystä jätelain 
47 §:n mukaisesti tuottajan järjestämää kerä-
ystä täydentävänä palveluna. 

Jätelain 152 §:n 5 momentin mukaan pak-
kausten tuottajan on tehtävä hakemus tuotta-
jarekisteriin hyväksymiseksi 1 päivään tou-
kokuuta 2014 mennessä. Hakemuksessa tulee 
esittää tiedot muun muassa tuottajan järjes-
tämästä käytöstä poistettujen pakkausten vas-
taanotosta. Vaatimusten mukaisen vastaanot-
topaikkojen verkoston on käytännössä oltava 
olemassa tai siitä on vähintään oltava vaati-
mukset täyttävä suunnitelma ennen kuin tuot-
taja hyväksytään tuottajarekisteriin. Hake-
musten jättämisen määräajan ja lain 49 §:n 
soveltamisen aloittamisen samanaikaisuus 
voi epätarkoituksenmukaisesti johtaa siihen, 
ettei tuottaja voi vastaanottopaikkojen ver-
koston perustamisessa ottaa huomioon viran-
omaisen hyväksymispäätöksessä antamia 
määräyksiä verkoston lainmukaisuuden var-
mistamiseksi.   

Edellä selostettujen ongelmien ratkaisemi-
seksi jätelakia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että pakkauksia koskevan tuottajavas-
tuun soveltamista lykättäisiin vuodella 1 päi-
vään toukokuuta 2015 saakka.  Samaan ajan-
kohtaan lykättäisiin myös pakkausten tuotta-
jan määräaika tehdä hakemus tuottajarekiste-

riin hyväksymiseksi. Tuottajalla olisi maini-
tusta ajankohdasta lähtien velvollisuus järjes-
tää tarvittavat alueelliset vastaanottopaikat 
(vastaanottoterminaalit) kunnan tai muiden 
toimijoiden 35 §:n 1 momentin, 41 §:n 
3 momentin ja 47 §:n mukaisesti erilliske-
räämälle pakkausjätteelle. Muilta osin käy-
töstä poistettavien pakkausten vastaanottoa ja 
kuljetusta koskevaa jätelain 49 §:ää sovellet-
taisiin kuitenkin pakkausten tuottajiin vasta 
1 päivästä tammikuuta 2016.  

Ehdotettujen pidennettyjen siirtymäaikojen 
seurauksena tuottajat saisivat 1—1,5 vuotta 
lisää aikaa kehittää toimintaansa jätelaissa 
säädettyjä sekä valtioneuvoston asetuksella 
säädettäviä vaatimuksia vastaaviksi. Myös 
kunnat ja muut toimijat saisivat vastaavan li-
säajan toimintansa sopeuttamiseksi muuttu-
viin vaatimuksiin. Ehdotetut siirtymäajat 
mahdollistaisivat lisäksi sen, että tuottajare-
kisteriin hyväksymiseksi tehtävien hakemus-
ten viranomaiskäsittelyssä voitaisiin arvioida 
tuottajan esittämän asumisessa syntyvän 
pakkausjätteen vastaanottopaikkojen verkos-
ton riittävyys ennen 49 §:ssä säädetyn vas-
taanottovelvollisuuden voimaantuloa.  

Annettavassa valtioneuvoston asetuksessa 
on voimassa olevan pakkauksista ja pakkaus-
jätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen 
(962/1997) tapaan tarkoitus säätää pakkauk-
sista ja pakkausjätteistä annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
(94/62/EY), jäljempänä pakkaus- ja pakkaus-
jätedirektiivi, perustuvat vaatimukset pakka-
usten valmistusta, koostumusta, uudelleen-
käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koske-
vista perusvaatimuksista, suurimmista salli-
tuista pakkausten raskasmetallipitoisuuksista 
sekä pakkausten merkinnöistä. Näiden tuote-
vaatimusten valvontaa ei voimassa olevassa 
lainsäädännössä ole nimenomaisesti säädetty 
tietyn viranomaisen tehtäväksi. Jätelaissa 
säädetyn viranomaisten työnjaon perusteella 
valvonnasta ovat vastanneet elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset sekä kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen omalla toi-
mialueellaan. Käytännössä valvontaa ei ole 
juuri tehty. Pakkausten tuotevaatimusten val-
vonta vaatii markkinavalvonnan erityisosaa-
mista eikä sen hajauttaminen alue- tai kunta-
tason ympäristöviranomaisille ole tarkoituk-
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senmukaista. Valvonnan järjestämiseksi on 
tarkoitus jätelain 25 §:n nojalla ehdottaa pak-
kauksia koskevan markkinavalvonnan sää-
tämistä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
tehtäväksi. Virasto hoitaa jo nykyisin vastaa-
valla tavalla paristojen ja akkujen sekä säh-
kö- ja elektroniikkalaitteiden markkinaval-
vontaa. Tuotetta ja tuotemerkintöjä koskevan 
rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemises-
ta annettua jätelain 127 §:ää ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että pykälässä säädetyt val-
vontakeinot olisivat Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston käytettävissä myös pakkausten 
markkinavalvonnassa. 

 
2 Esityksen vaikutukset  

Ehdotus pakkausten tuottajavastuuseen liit-
tyvien jätelain eräiden säännösten siirtymäai-
kojen muuttamiseksi tarkoittaisi käytännössä, 
että seuraavien laissa säädettyjen velvolli-
suuksien tai oikeuksien toimeenpano siirtyisi 
1 päivästä toukokuuta 2014 vuodella 1 päi-
vään toukokuuta 2015:  
— pakkausten tuottajan tai tuottajayhteisön 
velvollisuus tehdä jätelain 101 §:n mukainen 
hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi;  
— jätelain 49 §:ään perustuva tuottajan vel-
vollisuus järjestää tarvittavat alueelliset vas-
taanottopaikat (vastaanottoterminaalit) kun-
nan tai muiden toimijoiden 35 §:n 1 momen-
tin, 41 §:n 3 momentin ja 47 §:n mukaisesti 
erilliskeräämän pakkausjätteen vastaanottoa 
varten; muilta osin jätelain 49 §:n 1 moment-
tia sovellettaisiin käytöstä poistettuihin pak-
kauksiin vasta 1 päivästä tammikuuta 2016;  
— muut jätelain 6 luvussa säädetyt pakkaus-
ten tuottajaa koskevat velvollisuudet, kuten 
velvollisuus tiedottaa vastaanotosta sekä 
tuottajayhteisön perustamista, toimintaa ja 
toiminnan turvaamista koskevat vaatimukset; 
— kiinteistön haltijan jätelain 41 §:n 3 mo-
mentin mukainen oikeus järjestää erilliskerä-
tyn pakkausjätteen kuljetus, jos pakkausta ei 
kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuk-
sessa sekä siihen liittyvä velvollisuus toimit-
taa erilliskerätty pakkausjäte tuottajan järjes-
tämään jätehuoltoon. 

Muissa kuin edellä yksilöidyissä tapauksis-
sa tuottaja olisi velvollinen järjestämään jäte-
lain 49 §:n mukaisen käytöstä poistettujen 

pakkausten vastaanoton viimeistään 1 päiväs-
tä tammikuuta 2016. Lain ja sen nojalla val-
tioneuvoston asetuksella säädettävät vaati-
mukset täyttävä tuottajan järjestämä alueel-
listen vastaanottopaikkojen verkosto asumi-
sessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräystä 
varten tulisi siten olla käytössä viimeistään 
vuoden 2016 alusta lukien. 

 Ehdotuksen mukaiset pidennetyt siirtymä-
ajat mahdollistaisivat laissa säädettyjen pak-
kausten tuottajavastuuta koskevien muutos-
ten suunnitelmallisen toteuttamisen sekä tur-
vaisivat tuottajille ja muille toimijoille tar-
peellisen ajan muuttaa toimintaansa uusia 
vaatimuksia vastaaviksi. Tuottajarekisteriin 
hyväksymiseksi tehtyjen hakemusten käsitte-
lyssä ehdotetut siirtymäajat mahdollistaisivat 
valvontaviranomaisen antamien toimintaa 
koskevien määräysten huomioon ottamisen 
vastaanottopaikkojen verkoston viimeistelys-
sä vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Ehdotetut siirtymäajat olisivat pakkausten 
tuottajille tarpeen erityisesti lain mukaiset 
vaatimukset täyttävän valtakunnallisesti yh-
tenäisen vastaanottopaikkojen verkoston ra-
kentamiseksi asumisessa syntyvien pakkaus-
jätteiden erilliskeräystä varten. Saatujen tie-
tojen mukaan tuottajat suunnittelevat raken-
tavansa verkoston suurelta osin kauppojen 
yhteyteen perustamalla uusia vastaanotto-
paikkoja tai sopimalla valittujen nykyisten 
vastaanottopaikkojen käytöstä kuntien tai 
muiden toimijoiden kanssa. Pakkausjätteen 
kuljetukset on tarkoitus kilpailuttaa alueittain 
sekä kuluttajatiedotus järjestää yhteistyössä 
kuntien ja mahdollisten muiden toimijoiden 
kanssa. Suunnitelluilla toimilla mahdollistet-
taisiin asianomaisten alojen taloudellisten 
toimijoiden osallistuminen käytettyjen pak-
kausten ja pakkausjätteiden palautus-, keruu- 
ja hyödyntämisjärjestelmiin pakkaus- ja pak-
kausjätedirektiivin mukaisesti.  

Ehdotuksen seurauksena pakkausten jäte-
huolto järjestettäisiin pääosin nykyisin voi-
massa olevan osittaisen tuottajavastuun poh-
jalta vuoden 2016 alkuun saakka. Kuntien 
arvioidaan jatkavan pakkausjätteen alueellis-
ta vastaanottoa ja kiinteistöittäistä keräystä 
jokseenkin nykyiseen tapaan siirtymäajan 
päättymiseen saakka. Pakkausjätteen keräyk-
sestä ja jätehuollosta aiheutuvat kustannukset 
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katettaisiin tällöin nykyiseen tapaan kunnan 
jätemaksuilla kerätyistä varoista. Vuoden 
2015 toukokuun alusta lähtien kunta voisi 
kuitenkin toimittaa keräämänsä pakkausjät-
teen maksutta tuottajan järjestämiin vastaan-
ottoterminaaleihin, minkä seurauksena kun-
nalle aiheutuvat kustannukset alenisivat jon-
kin verran. Kunnille ehdotetut pidennetyt 
siirtymäajat olisivat tarpeen muun muassa 
kunnan jätehuoltomääräysten ja jätetaksan 
päivittämiseksi vastaamaan pakkausten jäte-
huoltojärjestelyissä tapahtuvia muutoksia. 

Ehdotettu siirtymäaika turvaisi tarpeellisen 
ajan tuottajille, kunnille ja muille toimijoille 
sopia yhteistyöstään pakkausten jätehuollos-
sa.  Pakkausten erilliskeräyksen ympäristö-
vaikutukset ja kustannukset riippuvat merkit-
tävästi siitä, kuinka tehokkaasti pakkausjät-
teen keräys voidaan järjestää osana muuta 
yhdyskuntajätehuoltoa. Erityisen keskeistä 
on toimivan yhteistyön varmistaminen tuotta-
jien ja kuntien välillä asumisessa ja muussa 
kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuol-
lon järjestämisessä. Jätelain mukaan kunnilla 
on oikeus täydentää pakkausten tuottajan jär-
jestämää keräystä järjestämällä pakkausjät-
teen alueellisia vastaanottopaikkoja tai kerä-
ystä kiinteistöiltä. Lisäksi kunnilla on laki-
sääteinen velvollisuus huolehtia asumisessa 
syntyvän muun kuin pakkausjätteen kierrä-
tyskelpoisten jätelajien (esimerkiksi metalli, 
muovi) erilliskeräyksestä.  Tuottajien ja kun-
tien yhteistyönä voidaan turvata tuottajan jär-
jestämän ja kuntien mahdollisesti täydentä-
män pakkausjätteen keräyksen logistista te-
hokkuutta, edistää pakkausjätteen kiinteistö-
kohtaista keräystä sekä varmistaa, että pak-
kaukset tarpeen mukaan kerätään samassa 
yhteydessä muun samaa materiaalia olevan 
jätteen kanssa, kuten metallipakkaukset yh-
dessä muun asumisessa syntyvän pienmetal-
lin kanssa. Tuottajien on kuitenkin sovittava 
yhteistyöstä markkinalähtöisesti eikä se saa 
estää tai vaikeuttaa tarpeellista yhteistyötä 
muiden jätehuollon toimijoiden kanssa. 

Ehdotetuista siirtymäaikojen muutoksesta 
eri toimijoille aiheutuvat taloudelliset vaiku-
tukset olisivat väliaikaisia ja vaihtelisivat 
toimijoittain.   Nykyisen pakkausten jäte-
huoltojärjestelmän ja siten myös siitä aiheu-
tuvien taloudellisten vaikutusten arvioidaan 

säilyvän pääosin nykyisenkaltaisina siirty-
mäaikojen päättymiseen saakka. Pakkausten 
tuottajille kustannusrasite olisi vuoden 2016 
alkuun saakka pienempi ja kuntien jätemak-
suihin kohdistuva rasite vastaavasti suurempi 
verrattuna tilanteeseen, jossa siirtymäaikoi-
hin ei tehtäisi ehdotettuja muutoksia. Yksi-
tyisille ympäristöalan yrityksille tuottajavas-
tuun laajenemisesta mahdollisesti avautuvat 
uudet liiketoimintamahdollisuudet, kuten 
mahdollisuus eräissä tapauksissa tarjota 
asuinkiinteistöille erilliskerätyn pakkausjät-
teen kuljetuspalvelua, toteutuisivat ehdotettu-
jen siirtymäaikojen päättymisen jälkeen. 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tekemän 
selvityksen mukaan pakkausten markkina-
valvonta soveltuisi viraston tehtäväksi, sillä 
valvontaa voitaisiin toteuttaa samoin keinoin 
kuin nykyisin tehdään kemikaali-, kuluttaja- 
tai sähkötuotteiden valvontaa. Pakkausten 
markkinavalvonta olisi sovitettavissa yhteen 
myös monen muun viraston vastuualueelle jo 
nyt kuuluvan tuoteryhmän valvonnan kanssa, 
sillä suuri osa tuotteista saatetaan markki-
noille pakkauksissa. Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolle olisi tarkoitus kohdentaa 
50 000 euron vuotuinen määrärahalisäys 
pakkausten markkinavalvonnan edellyttämiin 
henkilövoimavaroihin ja testauskuluihin. 

 
3 Asian valmiste lu 

Esityksen ja siihen liittyvän pakkauksia ja 
pakkausjätteitä koskevan valtioneuvoston 
asetuksen valmistelun eri vaiheissa on kuultu 
laajasti asianomaisia viranomaisia, toimin-
nanharjoittajia, järjestöjä ja muita asiantunti-
joita. 

Luonnoksista jätelain muuttamisesta annet-
tavaksi hallituksen esitykseksi ja pakkauksis-
ta ja pakkausjätteistä annettavaksi valtioneu-
voston asetukseksi pyydettiin lausunnot yli 
kuudeltakymmeneltä taholta. Ehdotuksista 
saatiin 49 lausuntoa. Lausunnoista koottu tii-
vistelmä on saatavissa sähköisessä muodossa 
ympäristöministeriön internet-sivustolta 
(www.ym.fi/ > Ympäristö > Lainsäädäntö ja 
ohjeet > Ympäristönsuojelun valmisteilla 
oleva lainsäädäntö > Jätealan lainsäädännön 
kokonaisuudistus). 
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Pääosa lausunnonantajista kannatti ehdotet-
tua siirtymäajan pidentämistä ja piti sitä vält-
tämättömänä jätelaissa säädetyn pakkausten 
tuottajavastuuta koskevan muutoksen halli-
tuksi toteuttamiseksi. Suomen Kuntaliitto, 
JLY—Jätelaitosyhdistys ry ja eräät kuntien 
jätelaitokset kuitenkin vastustivat siirtymäai-
kojen pidentämistä ja katsoivat sen vesittä-
vän jätelaissa jo hyväksytyn vastuunjaon to-
teuttamista. Niiden mukaan tuottajien velvol-
lisuudet voitaisiin toteuttaa alkuperäisessä 
voimaantuloajassa velvoittamalla tuottajat 
käyttämään olemassa olevaa, pääosin kuntien 
perustamaa keräysjärjestelmää. Lausuntojen 
perusteella siirtymäajat ehdotetaan säilytettä-
viksi pääosin lausunnolla olleen ehdotuksen 
mukaisina. Tuottajan velvollisuus vastaanot-
topaikkojen järjestämiseen kunnan ja muiden 
toimijoiden erilliskeräämälle pakkausjätteelle 
ehdotetaan kuitenkin aikaistettavaksi alka-
maan jo 1 päivästä toukokuuta 2015. 

Lausuntopyynnössä lakiin lisättäväksi eh-
dotettua uutta säännöstä tuottajan ja kunnan 
yhteistyöstä käytöstä poistettujen pakkausten 
vastaanoton ja kuljetuksen järjestämisessä 
arvosteltiin laajasti ja ehdotettiin sen poista-
mista. Ehdotettua säännöstä pidettiin epäsel-
vänä sekä kyseenalaisena kilpailuoikeuden ja 
sisämarkkinalainsäädännön näkökulmasta. 
Kielteisen lausuntopalautteen vuoksi lakiin ei 
ehdoteta lisättäväksi uutta säännöstä tuottaji-
en ja kuntien yhteistyöstä. 

 
4 Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiesitys: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan jätelain (646/2011) 127 §:n 1 momentin johdantokappale ja 152 §:n 2, 3 ja 5 

momentti, sellaisina kuin niistä ovat 152 §:n 2, 3 ja 5 momentti laissa 195/2012, seuraavasti:  
 
 

127 § 

Tuotetta tai tuotemerkintöjä koskevan rikko-
muksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

Jos tuote tai sen merkinnät eivät täytä tässä 
laissa tai sen nojalla annetussa valtioneuvos-
ton asetuksessa säädettyjä yksilöityjä vaati-
muksia, ympäristöministeriö tai, jos kysymys 
on 48 §:n 1 momentin 3, 4 tai 6 kohdassa 
tarkoitetuista tuotteista, Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto voi: 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

152 § 

Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat 

— — — — — — — — — — — — — — 
Tuottajavastuuta koskevaa 6 lukua ja juo-

mapakkauksia koskevaa 7 lukua sovelletaan 
1 päivästä toukokuuta 2013. Muihin kuin 
7 luvussa tarkoitettuihin pakkauksiin 6 lukua 
sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä touko- 
kuuta 2015. Käytöstä poistettavien tuotteiden 
vastaanottoa ja kuljetusta koskevaa 49 §:ää 
sovelletaan pakkausten tuottajaan 1 päivästä 
tammikuuta 2016 kuitenkin niin, että tuotta-

jan on järjestettävä 35 §:n 1 momentin, 
41 §:n 3 momentin ja 47 §:n mukaisesti eril-
liskerätyn pakkausjätteen vastaanotto 1 päi-
västä toukokuuta 2015. Tässä momentissa 
mainittuihin ajankohtiin asti sovelletaan vas-
taavia vuoden 1993 jätelain säännöksiä tuot-
tajavastuusta. 

Kiinteistön haltijan järjestämää pakkausjät-
teen erilliskeräystä koskevaa 41 §:n 3 mo-
menttia sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 
2015. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Tuottajan ja tuottajayhteisön sekä juoma-
pakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän 
on tehtävä vuoden kuluessa lain voimaantu-
losta 101 §:n mukainen hakemus tuottajare-
kisteriin hyväksymiseksi. Vuoden 1993 jäte-
lain mukaiseen tuottajatiedostoon merkittynä 
olevan tuottajan on vastaavasti tehtävä ha-
kemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi 
kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 
Pakkausten tuottajan ja tuottajayhteisön, joka 
huolehtii pakkausten tuottajille säädetyistä 
velvollisuuksista, on kuitenkin tehtävä mai-
nittu hakemus kolmen vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. Tuottajatiedostoon merkit-
tyyn tuottajaan ja tuottajayhteisöön sovelle-
taan vuoden 1993 jätelain säännöksiä tuotta-
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jatiedostosta siihen asti, kun tuottaja ja tuot-
tajayhteisö on merkitty tämän lain mukaiseen 
tuottajarekisteriin. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  .  
————— 

 
 

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013 

 
 

Pääministeri  

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Ympäristöministeri Ville Niinistö 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

Laki 
jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan jätelain (646/2011) 127 §:n 1 momentin johdantokappale ja 152 §:n 2, 3 ja 

5 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 152 §:n 2, 3 ja 5 momentti laissa 195/2012, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

127 § 

Tuotetta tai tuotemerkintöjä koskevan rikko-
muksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

Jos tuote tai sen merkinnät eivät täytä tässä 
laissa tai sen nojalla annetussa valtioneuvos-
ton asetuksessa säädettyjä yksilöityjä vaati-
muksia, ympäristöministeriö tai, jos kysymys 
on 48 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoi-
tetuista tuotteista, Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto voi: 
— — — — — — — — — — — — — — 

127 § 

Tuotetta tai tuotemerkintöjä koskevan rikko-
muksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

Jos tuote tai sen merkinnät eivät täytä tässä 
laissa tai sen nojalla annetussa valtioneuvos-
ton asetuksessa säädettyjä yksilöityjä vaati-
muksia, ympäristöministeriö tai, jos kysymys 
on 48 §:n 1 momentin 3, 4 tai 6 kohdassa 
tarkoitetuista tuotteista, Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto voi: 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
152 § 

Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuottajavastuuta koskevaa 6 lukua ja juo-

mapakkauksia koskevaa 7 lukua sovelletaan 
1 päivästä toukokuuta 2013. Muihin kuin 7 
luvussa tarkoitettuihin pakkauksiin 6 lukua 
sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä touko-
kuuta 2014. Mainittuihin ajankohtiin asti so-
velletaan vastaavia vuoden 1993 jätelain 
säännöksiä tuottajavastuusta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistön haltijan järjestämää pakkausjät-

152 §
 
Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuottajavastuuta koskevaa 6 lukua ja juo-

mapakkauksia koskevaa 7 lukua sovelletaan 
1 päivästä toukokuuta 2013. Muihin kuin 
7 luvussa tarkoitettuihin pakkauksiin 6 lukua 
sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä touko- 
kuuta 2015. Käytöstä poistettavien tuotteiden 
vastaanottoa ja kuljetusta koskevaa 49 §:ää 
sovelletaan pakkausten tuottajaan 1 päivästä 
tammikuuta 2016 kuitenkin niin, että tuotta-
jan on järjestettävä 35 §:n 1 momentin, 
41 §:n 3 momentin ja 47 §:n mukaisesti eril-
liskerätyn pakkausjätteen vastaanotto 1 päi-
västä toukokuuta 2015. Tässä momentissa 
mainittuihin ajankohtiin asti sovelletaan vas-
taavia vuoden 1993 jätelain säännöksiä tuot-
tajavastuusta. 

Kiinteistön haltijan järjestämää pakkausjät-
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teen erilliskeräystä koskevaa 41 §:n 3 mo-
menttia sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 
2014. 
— — — — — — — — — — — — — —  

teen erilliskeräystä koskevaa 41 §:n 3 mo-
menttia sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 
2015. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
Tuottajan ja tuottajayhteisön sekä juoma-

pakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän 
on tehtävä vuoden kuluessa lain voimaantu-
losta 101 §:n mukainen hakemus tuottajare-
kisteriin hyväksymiseksi. Tuottajayhteisön, 
joka huolehtii pakkausten tuottajille sääde-
tyistä velvollisuuksista, on kuitenkin tehtävä 
mainittu hakemus kahden vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta. Vuoden 1993 jätelain 
mukaiseen tuottajatiedostoon merkittynä ole-
van tuottajan on vastaavasti tehtävä hakemus 
tuottajarekisteriin hyväksymiseksi kahden 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tuotta-
jatiedostoon merkittyyn tuottajayhteisöön ja 
tuottajaan sovelletaan vuoden 1993 jätelain 
säännöksiä tuottajatiedostosta siihen asti, kun 
tuottajayhteisö ja tuottaja on merkitty tämän 
lain mukaiseen tuottajarekisteriin. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

Tuottajan ja tuottajayhteisön sekä juoma-
pakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän 
on tehtävä vuoden kuluessa lain voimaantu-
losta 101 §:n mukainen hakemus tuottajare-
kisteriin hyväksymiseksi. Vuoden 1993 jäte-
lain mukaiseen tuottajatiedostoon merkittynä 
olevan tuottajan on vastaavasti tehtävä ha-
kemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi 
kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 
Pakkausten tuottajan ja tuottajayhteisön, jo-
ka huolehtii pakkausten tuottajille säädetyis-
tä velvollisuuksista, on kuitenkin tehtävä 
mainittu hakemus kolmen vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta. Tuottajatiedostoon mer-
kittyyn tuottajaan ja tuottajayhteisöön sovel-
letaan vuoden 1993 jätelain säännöksiä tuot-
tajatiedostosta siihen asti, kun tuottaja ja 
tuottajayhteisö on merkitty tämän lain mu-
kaiseen tuottajarekisteriin. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta  

20 . 
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