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Jätelain ja jäteasetusten muutoksia 
• EU:n jätesäädöspaketin edellyttämät muutokset jätelakiin → voimaan 19.7.2021

• muutoksia myös ympäristönsuojelulakiin, kemikaalilakiin, rikoslakiin sekä 
elintarvikelakiin sekä SUP-direktiivin tuotekiellot ja merkintävaatimukset (HE 40/2021) 

• Jätelain muutokset 2-3 tulossa v. 2022: Rekistereitä ja kertakäyttömuoveja 
koskevia muutoksia 

• Asetukset uudistetaan, tavoite saattaa voimaan marraskuussa 2021

• Asetukset tarkentavat lakia 
• Valtioneuvoston asetukset jätteistä (uusi), kaatopaikoista, pakkauksista ja 

pakkausjätteistä (uusi), paristoista ja akuista, romuajoneuvoista, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta, renkaista, keräyspaperista, juomapakkausten 
palautusjärjestelmästä, ympäristönsuojelusta, SOVAsta, eräistä muovituotteista (VNA 
771/2021 , voimassa)

• Asetuksissa muun muassa yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätystavoitteet, eri 
toimijoita koskevat erilliskeräysvelvoitteet, tuottajavastuun vähimmäisvaatimukset
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Merkittävimmät järjestelmätason 
muutokset
• Erilliskerättävien jätteiden (bio- ja pakkausjätteiden) kuljetus kunnan järjestämäksi 

• Pakkausjätteet 1.7.2023
• Biojätteet aikaisintaan 19.7.2023, viimeistään 19.7.2024

• Erilliskeräysvelvoitteiden tuominen jätelakiin ja –asetukseen
• Vähimmäiskeräysrajat asumiselle ja hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnalle alkaen 

7/2022
• Asumisessa lähtökohta taajaman yli 5 huoneiston kiinteistöt, paitsi biojäte kaikilta 

kiinteistöiltä yli 10 000 asukkaan taajamissa
• Muussa toiminnassa perustuu viikoittaisiin jätteiden syntymääriin (2-10 kg/vko)

• Pakkausjätteiden kiinteistökeräyksessä kuntien ja pakkaustuottajien lakisääteinen 
yhteistoimintavelvoite → sopiminen korvauksista ja toiminnasta
• Kunta kerää ja kuljettaa, tuottaja maksaa korvauksia työstä → alennusperuste 

asukasmaksuihin
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JL 15 §: Jätteiden 
erilliskeräysvelvollisuus (1)
LÄHTÖKOHTAINEN VELVOITE ERILLISKERÄTÄ JÄTTEET

”Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on etusijajärjestyksen toteuttamiseksi 
kerättävä toisistaan erillään, eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai 
materiaaleihin.” 

• Sellaisenaan kaikkia toimijoita velvoittava säännös

• Käytännössä sisältö tulee usein valtuussäännöksen kautta, eli säädetään 
asetuksissa toimialakohtaisesti 
• Lisäksi kunnille on annettu jätelaissa oikeus esimerkiksi kuntien jätehuoltomääräysten 

avulla mahdollisuus tarkentaa lakia.
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Erilliskeräys asukkaan näkökulmasta

• Tavoitteena ollut asukkaan kannalta helppo järjestelmä.
• Valittu toimintamalli: kunta tarjoaa pakkausjätteen ja biojätteen 

erilliskeräyspalvelun joko suoraan asetuksen velvoittamana tai antamansa 
jätehuoltomääräyksen perusteella

• Mikä on kunnan toimivalta vaikuttaa erilliskeräykseen kiinteistöiltä?
• Jätehuoltomääräyksen (91 §) erilliskeräysvelvoite voi olla 
• 1) tiukempi kuin asetuksessa tai 
• 2) löyhempi enintään 5 vuotta, jos jätelain 15 §:n poikkeusperusteet olemassa 

(ympäristö, talous, tekninen)

• Dynaaminen sääntelymalli, joka mahdollistaa kunnianhimoiset valtakunnalliset 
velvoiterajat, mutta joustaa tarvittaessa paikallisen tarpeen mukaan molempiin 
suuntiin.
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Asumisessa syntyvän 
jätteen erilliskeräys
(asetusluonnokset)

Taajamissa asuinkiinteistöt:
• 1.7.2022: Biojätteen erilliskeräys alkaa 

vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä 
• 1.7.2023: pienmetallijätteen ja 

pakkausjätteiden erilliskeräys väh. 5 
huoneiston kiinteistöille

• 1.7.2024: Biojätteen erilliskeräys laajenee 
yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille 
asuinkiinteistöille

Aluekeräys
• 1.1.2023: Tekstiilijätteen alueellinen 

vastaanotto alkaa jäteasemakeräyksenä
• RINKI-ekopisteitä pakkausjätteille 1000



Kotikompostointi

• Sallittua, jos sallitaan jätehuoltomääräyksissä tai ympäristönsuojelumääräyksissä

• Kompostointi on vaihtoehto erilliskeräykselle
• Kaikesta kompostoinnista ja myös kompostoinnin lakkaamisesta on ilmoitettava 

jätehuoltoviranomaiselle, joka merkitsee tiedon JL 143 §:n kuljetusrekisteriin
• Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo velvoitteen noudattamista
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Hallinto, palvelu- ja 
elinkeinotoiminnan kiinteistöjen 
erilliskeräys (asetusluonnos)

Jokaiselta taajamassa tai asema- tai 
yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai 
työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä:
• Biojäte, jos 10 kg/vko
• Muovi- ja kartonkipakkausjäte, jos 5 kg/vko
• Lasipakkausjäte ja metallijäte (pakkaus + 

pienmetalli), jos 2 kg/vko

• Muu muovi, lasi, metalli, kartonki, paperi, 
puutarhajäte, tekstiilijäte + suurikokoiset 
esineet mahdollisuuksien mukaan

• Pakkauksista erikseen tasalaatuinen, 
huomattavan suurena määränä syntyvä jäte, 
jos kierrätyksen tai etusijajärjestyksen 
mukaan paras lopputulos (esim. 
kalvomuovit) 

Kunnan hallinto- ja 
palvelutoiminnassa 
syntyvän yk-jätteen 
erilliskeräyksen
järjestää kunta.



Kiinteistön haltijan järjestämä täydentävä 
keräys (JL 41.3 §)
• Kiinteistön haltija voi itse järjestää (täydentävää) pakkausjätteen ja biojätteen

erilliskeräystä vain niillä kiinteistöllä, joilla kunnan jätelaitos ei järjestä keräystä. 

• Kunta voi jätehuoltomääräyksissään määrätä ja järjestää erilliskeräyksen 
kiinteistön haltijalle pakollisena tai vapaaehtoisena palveluna

• Kiinteistön on aina ensisijaisesti pyydettävä kunnalta palvelua → vain kunnan 
keräysalueen ulkopuolella kiinteistö voi tilata lisäpalvelua haluamaltaan 
kuljetusyritykseltä (= käytännössä yksityisen jäteyrityksen asukkaille markkinoimaa palvelua, esim. 
nelilokerokeräys omakotitaloille)
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Muutos kuljetukseen
Kunnat järjestävät erilliskerättävien jätteiden kuljetuksen

• Kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetus lakkaa erilliskerättävissä jätteissä
• Siirrytään kunnan kilpailuttamaan kuljetukseen niissä kunnissa, joissa käytössä 

kiinteistönhaltijan tilaama jätteen kuljetus
• Kiinteistöjen omat sopimukset lakkaavat tarpeettomina (lainvastaisina).
• Jatkossa kunta päättää (kilpailuttaa) taloyhtiöiden astioita tyhjentävän urakoitsijan

• Sekajätteiden ja saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksissa edelleen kaksi 
kuljetusjärjestelmää 
• JL 37 §:n mukainen päätöksenteko edellytyksenä kiinteistönhaltijan kuljetukselle
• Uutta 37 §:ssä: vähintään 3 vuoden määräaika siirtymiselle kunnan kuljetukseen, paitsi jos 

on palvelupuutetilanne ja siitä aiheutuu ympäristö- ja terveysvaikutuksia
• Kunnalle asetettu laissa uusia hankintalaista poikkeavia lisävelvoitteita 

jätteenkuljetuksen kilpailuttamiseen: markkinakartoituksen tekeminen, urakoiden 
jakaminen osiin siten, että useampi kuin yksi yritys voidaan valita palveluntuottajaksi, 
kilpailutussuunnitelman tekeminen (kesto, hankintojen ajoitus)
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Kuljetusjärjestelmän muutoksen ja 
velvoittavan erilliskeräyksen siirtymäajat
• Pakkausjätteet: 

• Kuljetusmuutoksen siirtymäaika 2 vuotta, 1.7.2023 (maksimi ja minimi) 
• Synkronoitu asetuksen 5 huoneiston erilliskeräysvelvoitteen alkamisen kanssa 

• Biojäte: 
• Kuljetusmuutoksen siirtymäaikaväli 2-3 vuotta (aikaisintaan 2 vuotta ja viimeistään 3 

vuotta, 19.7.2023-19.7.2024)
• Huom. Biojätteen 5 huoneiston erilliskeräys alkaa jo 2022
• Huom. Erilliskeräyksen yhden huoneiston raja >10 000 as taajamissa alkaa 

asetusluonnoksen mukaan 1.7.2024.

• YM:n mukaan kuljetussiirtymä tehdään suoraan lain nojalla; ei tarvita 
jätehuoltoviranomaisen valituskelpoista päätöstä.
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Kiertotalous tehokkaasti kuntiin: 
Jätehuoltomääräysoppaan päivittäminen sekä jätetaksaohjeen 
kehitystyö
• Yhteistyössä YM:n ja Suomen Kiertovoima KIVOn kanssa

• Hankkeen kotipesä Kuntaliitossa, kokoaikainen projektityöntekijä palkattuna 
• Projektikoordinaattori Satu Ojala

• Tavoitteena tukea jätelain toimeenpanoa kunnissa

• 1) vaihe: jätehuoltomääräysoppaan päivittäminen, syksy 2021
• kiireisin; tavoitteena päivitetyn oppaan julkaisu 1/2022

• 2) vaihe: taksaohjeistuksen laatiminen, kevät 2022
• Ohje valmis 5-6/2022
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Kuntaliitto laatimassa ohjeistusta



“Kunnat luovat perustan 
asukkaidensa hyvälle 

jätehuollolle.”



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Tuulia Innala
040 572 2120
tuulia.innala@kuntaliitto.fi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

