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RAPORTIN TIIVISTELMÄ:  
Ympäristölainsäädännön velvoitteiden kustannukset tuotteen elinkaaren aikana 
 
Teknologiateollisuuden vuonna 2013 toteuttamassa projektissa arvioitiin EU:n nykyisen lainsäädännön 
velvoitteiden täyttämisen ja vapaaehtoisten toimenpiteiden yrityksille aiheuttamia kustannuksia sekä siihen 
liittyviä taakkoja. Aineistoa kerättiin Teknologiateollisuuden jäsenille lähetetyllä sähköisellä kyselyllä ja 
kohdennetulle ryhmälle tehdyllä erillisellä haastattelulla. Projektin tavoitteina oli selvittää teknologiateollisuudelle 
ympäristölainsäädännöstä aiheutuvien kustannusten suuruus.  
 
Yhteenlasketut kustannukset 
Lainsäädännön yritykselle aiheuttamat yhteenlasketut kustannukset muodostettiin jatkuvaluonteisista, henkilö- 
ja investointikustannuksista sekä muista kertaluonteisista kustannuksista. Kaikkien vastanneiden yritysten 
keskiarvo oli lähes 2,9 miljoonaa euroa vuodessa ja 2,5 % yrityksen liikevaihdosta. Yhteenlaskettujen 
kustannusten vaihteluväli oli huomattava: pienin ilmoitettu kustannus oli 500 euroa ja suurin 63,5 miljoonaa 
euroa vuodessa, ja suhteutettuna yrityksen liikevaihtoon vastaavasti 0,004 % ja 27,7 % liikevaihdosta. Näin 
suuret erot selittyvät yritysten kokoeroilla, toimialalla, yrityksen roolilla toimitusketjussa ja yritysten erilaisilla 
kulujen kirjaus-, laskenta- ja ilmoitustavoilla. On huomattava, ettei yksikään edellä mainituista muuttujista pysty 
selittämään kuin pienen osan vaihtelusta. 
 
Toimialoittain yhteenlasketut kustannukset olivat merkittävimmät metallinjalostajille, kustannusten keskiarvo oli 
21,8 miljoonaa euroa vuodessa ja 6,1 % yrityksen liikevaihdosta. Sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistavilla 
yrityksillä keskiarvo oli 758 tuhatta euroa vuodessa ja 1,4 % liikevaihdosta. Vastaavasti kone- ja metallituotteita 
valmistavilla yrityksillä keskiarvo oli 467 tuhatta euroa vuodessa ja 2,1 % liikevaihdosta. 
 
Mikroyritykset poikkesivat pienistä, keskisuurista ja suuryrityksistä, kun yhteenlaskettu kustannus suhteutettiin 
liikevaihtoon. Mikroyritysten ilmoittamista tiedoista yhteenlaskettujen kustannusten keskiarvo oli 74 tuhatta 
euroa vuodessa ja 8,6 % yrityksen liikevaihdosta. Pienillä yrityksillä keskiarvo oli 126 tuhatta euroa vuodessa ja 
2,7 % liikevaihdosta. Vastaavasti keskisuurilla yrityksillä keskiarvo oli 287 tuhatta euroa vuodessa ja 1,2 % 
liikevaihdosta. Suurilla yrityksillä keskiarvo oli lähes 7,8 miljoonaa euroa vuodessa ja 2,6 % liikevaihdosta. 
 
Merkittävimmät kustannukset 
Suurimmat kustannukset kertyvät jätteisiin ja logistiikkaan liittyvistä maksuista ja veroista, tuotantoon liittyvistä 
ympäristökustannuksista, tuotteiden pakollisista merkinnöistä sekä tuotteiden ainesisältöä koskevasta 
ympäristölainsäädännöstä.  
 
Suurimmat ympäristölainsäädännölliset taakat  
Yrityksille suurimmat taakat aiheutuvat ympäristöluvasta sekä jätteisiin ja kemikaaleihin liittyvistä vaatimuksista. 
Kemikaaleihin liittyvinä mainittiin erityisesti RoHS-direktiivi, REACH- ja CLP-asetukset sekä yleiset kemikaalien 
käyttöön liittyvät näkökohdat. Lisäksi päästöihin, polttoaineisiin ja energiaan liittyvät taakat nousivat esille.  
 
Yrityksen kokoluokka vaikutti vastaukseen. Suuryritysten vastauksissa mainitaan useammin ympäristölupa ja 
REACH kuin esimerkiksi keskisuurten yritysten vastauksissa. Mikro- ja pienyritysten vastausten jakaumat olivat 
samansuuntaiset kuin keskisuurilla yrityksillä.  
 
Toimintatapoja ja käytäntöjä taakan pienentämiseksi 
 
1. Lainsäädännön selkeyttäminen 
Yritysten mielestä lainsäädäntö ei saa olla liian monimutkainen. Kokonaisuutta tulee tarkastella koko tuoteketjun 
ja elinkaaren vaikutusten kautta, eikä kuvata liian tarkasti tuotetta tai valvottavaa prosessia.  
 
Lainsäädännön valvontajärjestelmiä pitäisi yksinkertaistaa, eikä luoda niistä liian byrokraattisia ja 
yksityiskohtaisia kokonaisuuksia, joiden hallinta on vaikeaa. Vastaajien mielestä käytännön toteutuksen 
miettiminen on tärkeää, toimintaohjeiden tulee olla selkeät ja saatavilla viimeistään lain astuessa voimaan. 
Lainsäädäntövalmistelun tulee olla vuorovaikutteista eri toimijoiden kanssa.  
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2. Globaali lainsäädäntö 
Globaalit ongelmat kuten ilmastonmuutos vaativat vastaajien mielestä globaalia lainsäädäntöä vain EU:ssa 
toteutettavan sääntelyn sijaan. Globaaleilla markkinoilla toimiva vientiyritys tulisi vastaajan mielestä esimerkiksi 
vapauttaa EU:n päästökauppajärjestelmästä. Usean vastaajayrityksen tuotteiden päämarkkinat ja -kilpailijat 
ovat pääosin Euroopan ulkopuolelta. Yritysten pelkona oli, että eurooppalainen sääntely ajaa teollisuuden alas, 
jolloin tuotantoa siirtyy Aasiaan ja Amerikkaan. 
 
3. Ympäristölupa ja siihen liittyvät prosessit 
Vaikka ympäristölupa itsessään koettiin erittäin kuormittavana ja raskaana taakkana yrityksissä, pidettiin sitä 
tarkoituksenmukaisena järjestelmänä. Se puoltaa paikkansa eri sidosryhmien tiedonvaihdon menettelynä. 
Toimiva ympäristölupa edellyttää, että toimintarajat ja vaatimukset ovat kohtuullisella tasolla. Luvan toimivuuden 
kannalta voitaisiin lisätä joustavuutta raja-arvojen tulkinnassa ja huomioida paremmin yrityskoko raja-arvojen 
ylitysten investointivaatimuksissa.  
 
Lupia uusittaessa vaatimukset ovat laajasti ottaen kiristyneet. Suurimpina ongelmina nähtiin, että lupaa tulkitaan 
eri tavalla kuin se on kirjoitettu ja etteivät samanlaiset laitokset ole tasavertaisia keskenään eri puolilla Suomea, 
koska lupaehdot poikkeavat kuntien ja aluehallintovirastojen välillä.  
 
Kaikki kommentoineet yritykset pitivät lupaprosessia raskaana ja liian hitaana. Vastaajat kaipasivat prosessien 
nopeuttamista, selkeämpiä ohjeita ja päästörajoja sekä tarpeettomien tehtävien karsimista. Valitusten takia 
lupaprosessi käy hallinto-oikeuden tai jopa korkeimman hallinto-oikeuden kautta, mikä venyttää prosessia 
usealla vuodella. Vastaajat kokevat, että tällä hetkellä valituksia voi tehdä liian kevein perustein ja 
valitusoikeutta täytyy rajata.  
 
Valvonta kohdistuu vain luvanvaraisiin toimijoihin, ei luvattomiin, ja tätä perustellaan resurssipulalla. Luvaton 
toimija voi pilata ympäristöä rauhassa useita vuosia ilman kiinnijäämisen pelkoa tai rangaistusta. Tulisi miettiä 
omavalvontamenettelyjen kehittämistä viranomaisvalvonnan rinnalle. Jos viranomaisilla ei ole resursseja, voi 
valvontaa ulkoistaa esimerkiksi akkreditoiduille tai sertifioiduille toimijoille. Myös ympäristöluvan edellyttämiä 
mittauksia voitaisiin siirtää yritysten itsensä tehtäväksi. 
 
4. Raportoinnit 
Yritysten mielestä eri raportointeja tulisi yhdistää, ja tiedot antaa yhteen ainoaan tietojärjestelmään kaikkien eri 
viranomaisten käyttöön. Lisäksi tulee harkita, ovatko kaikki raportoinnit tarpeen. Tarvittava tietojärjestelmä 
voitaisiin luoda TYVI- tai Vahti-tietojärjestelmän pohjalle. Raportointi- ja arkistointivelvoitteet ovat vanhentuneet, 
kuitenkin edelleen edellytetään osin kirjallista arkistointia säädösten takia, vaikka käytännössä yrityksissä 
käytetään vain digitaalisia tallenteita. 
 
5. Lainsäädännöllisten päällekkäisyyksien ja ristiriitojen poistaminen 
Useat vastaajat mainitsivat ristiriitaisuudet lainsäädännön ja asiakkaiden vaatimusten välillä. Vastaajat olivat 
havainneet myös lainsäädännöllistä ristiriitaa pysyviä orgaanisia yhdisteitä käsittelevän POP-asetuksen ja 
romuajoneuvojen ELV-direktiivin kesken. Tämä vastaava lainsäädännöllinen ristiriita voi ilmetä myös WEEE-
direktiivin kierrätystavoitteiden ja POP-asetuksen kesken. 
 
Kemikaaleihin liittyvää sääntelyä esitetään useissa laeissa, jolloin kokonaiskuvaa on vaikea muodostaa. 
Kemikaaliasioissa on lisäksi päällekkäisyyksiä kemikaalilupien ja ympäristöluvan kanssa. Luvat voitaisiin 
yhdistää siten, että kemikaalien varastointiin ja käyttöön liittyvät asiat käsitellään kokonaisuudessaan 
kemikaaliluvassa ja ympäristöluvassa olisi viittaus kemikaalilupaan.  
 
Ympäristöluvan, päästökaupan ja energiatehokkuusvaatimusten suhteen on päällekkäisyyttä. Jos yritys kuuluu 
päästökauppalain soveltamisen piiriin, ei ympäristöluvassa tulisi enää käsitellä päästökauppaa. Jos taas yritys 
on liittynyt vapaaehtoiseen energiasäästöohjelmaan, pitäisi tästä riittää maininta 
energiatehokkuussopimuksesta.  
 
Kone- ja laitevalmistajien mielestä suuri taakka ja kustannuserä ovat eri maissa vaadittavat erilaiset 
tyyppihyväksynnät ja niihin liittyvät pakolliset mittaukset, jolloin mittaukset ja testaukset joudutaan tekemään 
moneen kertaan. 


