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Idea syntyi jätelain muuttamisen yhteydessä
• Hallitusohjelman kirjaus kunnan jätehuoltovastuun rajaamisesta &
hankintalain muutos => asetettiin työryhmä valmistelemaan jätelain
muutosta (syksy 2016)
• Taustalla selvitysmiehen yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV)
kanssa tekemä aloite markkinapaikasta
• Selvityksessä ehdotetaan, että selvitetään mahdollisuus luoda
markkinapaikka, joka edistäisi logistisia ketjuja jätehuollossa, vahvistaisi
jätehuoltomarkkinoiden toimivuutta ja helpottaisi kuntien toissijaiseen
vastuuseen perustuvan TSV-palvelun edellyttämää muun
palvelutarjonnan puutteen arviointia

• TSV-palvelu: jätelain 33 §:n mukainen toissijainen velvollisuus
järjestää myös muun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun
palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja
määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan
jätehuolto-järjestelmässä
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Jätelain muuttamisen vaiheistus
• 1. vaihe: HE eduskuntakäsittelyssä, voimaan 1.1.2019

• Rajataan kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollossa asumisessa sekä kunnan

•
•

hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvään yhdyskuntajätteeseen
Ulosmyyntiraja 5 % ilman 500 000 € rajaa vuoden 2030 alusta lähtien, siihen
asti raja 10 %
Poistettu työryhmän ehdotuksen mukaiset kunnan TSV-palveluun sekä
kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteisiin liittyvät täsmennykset

• 2. vaihe: säännökset valmistellaan 2018 aikana

• Valmistellaan markkinapaikan lakisääteistä osaa koskevat säännökset sekä

•

säädetään kunnan toissijaiseen jätehuoltovastuuseen liittyvän
markkinapuutteen osoittamisesta ja läpinäkyvyyden varmistamisesta
markkinapaikassa
Täsmennetään kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteita
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Valtakunnallinen jätteiden ja sivuvirtojen
markkinapaikka
•

Sähköinen ilmoitustaulu, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä,
tuotannon sivuvirtoja sekä näille tarjottavia palveluita

•

Tavoitteet:
• Tuoda läpinäkyvyyttä kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvan TSV-palvelun edellyttämä
muun palvelutarjonnan puuteen arviointiin
• Edistää kiertotaloutta, kierrätysmarkkinoita ja kierrätysmateriaalien arvonluontia tarjoamalla
tietoa hyödynnettävissä olevista materiaaleista ja helpottamalla materiaalien tuottajien ja
hyödyntäjien kohtaamista
• Huomioida muut olemassa olevat ja tulevaisuudessa syntyvät markkinapaikat
mahdollistamalla niiden kytkeytyminen valtakunnalliseen markkinapaikkaan avointen
rajapintojen kautta
• Hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kansallista palveluarkkitehtuuria markkinapaikan
toteuttamisessa ja mm. ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin kerättyä tietoa markkinapaikan
käytössä
• Suunnitella markkinapaikkaa yhdessä potentiaalisten käyttäjien kanssa toimivan ja
helppokäyttöisen palvelun aikaansaamiseksi
• Mahdollistaa markkinapaikan kehittäminen, kuten laajentuminen ja toimintoja
monipuolistuminen, tarpeiden mukaan käyttöönoton jälkeenkin
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Valmistelua tähän mennessä
•

•

Hanketta valmisteltu kesästä 2017 lähtien
• Keskeisten kysymysten hahmottamista sidosryhmien kanssa
• Olemassa ja kehitteillä olevien markkinapaikkojen selvittämistä Suomessa ja ulkomailla
• Työpaja laajemmalle sidosryhmäjoukolle marraskuussa
• Erilaisten hallintomallien ja ylläpitäjän selvittämistä
• Alustavan toimintaperiaatteen ja TSV-kysymysten hahmottamista kaavioiden avulla
• Kustannusten ja rahoituksen selvittämistä
Ylläpitäjäksi Motiva Oy
• lakisääteisyyden johdosta puolueettoman, julkisen tahon perustama ja hallinnoima
• Motiva koordinoi Teolliset symbioosit Suomessa, FISS –toimintamallia, joka tukee

•
•

markkinapaikan käyttöä ja kiertotaloustavoitteen edistämistä
Hallinnointia varten Motivalle annettaisiin laissa säädetty julkinen hallintotehtävä

Hanke on ollut esillä jätelain uudistuksen 1. vaihetta koskevassa
eduskuntakäsittelyssä
• Talousvaliokunta pitää lausunnossaan tärkeänä, että markkinapaikka toteutetaan

•

viipymättä (lausumaesitys)
Hallintovaliokunta katsoo lausunnossaan, että markkinapaikan avulla voidaan tehostaa
asianmukaisten jätehuoltoratkaisujen löytymistä ja kehittymistä
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Alustava toimintaperiaate
• Käyttäjä (jätteen/sivuvirran haltija tai hyödyntäjä, palveluiden tarjoaja)
•
•
•
•

rekisteröityy markkinapaikkaan
voi etsiä tarvitsemaansa materiaalia tai palvelua ilmoitusten joukosta
voi tehdä oman ilmoituksen tai tarjouspyynnön tarvitsemastaan tai tarjoamastaan
materiaalista tai palvelusta
voi vastata ilmoituksiin ja tarjouspyyntöihin ja tehdä tarjouksia

• Sopimukset kaupoista tehtäisiin ainakin ensi vaiheessa markkinapaikan
ulkopuolella
• Jätteiden kohdalla, jos kauppoja ei synny, käyttäjä voi tehdä TSVpalvelupyynnön kunnan jätelaitokselle
• Ennen palvelupyynnön tekemistä, käyttäjä perustelee, miksi kauppaa ei ole
syntynyt

• Tieto TSV-sopimuksista ja keskeisistä tiedoista markkinapaikkaan
➢ Läpinäkyvyys ”TSV-prosessista”
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Ohjausryhmä
• Ohjausryhmän asettaminen käynnissä, aloittaa toimintansa toukokuussa

• Jäseniä pyydetty: YM, TEM, MMM, VM, Motiva Oy
• Pysyvä asiantuntija: YM, KKV
• Tehtävät:

• seurata ja ohjata markkinapaikan toteutukseen liittyvää valmistelua
•
•
•

tavoitteiden saavuttamiseksi, hyväksyä hankkeen aikataulu, budjetti, resurssit ja
laajuus sekä näihin liittyvät muutokset
hyväksyä hankkeessa tuotetut tulokset ja palvelut
varmistaa työn tuloksena syntyvien tuloksien ja palvelujen käyttöönotto
varmistaa, että sidosryhmiä kuullaan riittävästi valmistelun yhteydessä

• Käytännön valmistelusta vastaa ympäristöministeriön koolle kutsuma
projektiryhmä
• Lisäksi jätelain uudistamisen toisen vaiheen säädösvalmistelua
tehdään markkinapaikka-hankkeen rinnalla YM:ssä
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Palvelukuvaus- ja alustahankinta
• Markkinapaikka-hanke koostuu 1) määrittelyvaiheesta ja 2)
toteutusvaiheesta
• Tähän mennessä tehty alustavaa määrittelyä, varsinainen sovelluksen
vaatimusmäärittely tehdään palvelukuvauksena touko-kesäkuussa tai
elokuussa riippuen hankinnan kokonaisuudesta
• Työpajatyyppistä työskentelyä, jossa markkinapaikalta vaadittavat ominaisuudet
määritellään ja luodaan ensimmäinen ”prototyyppi”
• Potentiaaliset käyttäjät mukana

• Markkinapaikan sovelluskehitys tehdään palvelukuvauksen perusteella
• Tavoitteena on, että alkaisi syyskuussa, kestää vähintään 6 kk
• Sisältää testauksia ja pilotointeja, joissa käyttäjiä mukana
• Tavoitteena on, että käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2019 alkupuolella
• Hankinnat tehdään joko yhtenä kokonaisuutena tai erikseen
• Kyseessä on todennäköisesti EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja sen
mukainen hankintaprosessi
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Säädösvalmistelu
• Markkinapaikkaa koskevien säännösten valmistelu käynnissä YM:ssä
osana jätelain uudistuksen 2. vaihetta
• Mistä säädetään?
• Markkinapaikan käyttöön velvoitettaisiin TSV-palvelun tarvitsijat ja
•

mahdollisesti myös TSV-palvelua tarjoavat, kun kyse olisi jatkuvasti ja
säännöllisesti tarvittavasta TSV-palvelusta
Tarvittaessa täsmennetään kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön
kirjanpitovelvoitteita

• HE-luonnos lausuntokierrokselle kesällä
• HE eduskuntakäsittelyyn viimeistään joulukuussa
• Voimaan synkronoidusti markkinapaikan käyttöönoton kanssa
mahdollisesti vuoden 2019 alkupuolella
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Markkinapaikan jatkokehittäminen
• Jätelain muuttamisen 2. vaiheen edellyttämän markkinapaikan
luomisen jälkeen kehittämistä jatketaan edelleen
• tavoitteena laajentuminen ja toimintojen monipuolistuminen
• olemassa olevien (ja tulevien) muiden markkinapaikkojen
liittyminen rajapintojen avulla valtakunnalliseen
markkinapaikkaan
• edellytyksenä kehittämisen mahdollistava palvelumuotoilu
(ml avoimet lähdekoodit)
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Kiitos!
Markkinapaikkaan liittyvät lisätiedot ja
yhteydenotot jenni.lehtonen@ym.fi

