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KÄSITELUETTELO 
 

Biohajoava jäte Biologisesti hapettomissa tai hapellisissa oloissa 

hajoava jäte. Biojäte on biohajoavaa jätettä. 

Biojäte (jätelaji) Kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja 

vähittäisliikkeissä syntyvää biologisesti hajoavaa 

elintarvike- ja keittiöjätettä, elintarviketuotannossa 

syntyvää vastaavaa jätettä. 

Ekopiste Miehittämätön hyötyjätteen keräyspiste, jossa on 

keräysastiat tavallisesti usealle eri jätejakeelle. 

Erilliskeräys Jätteen keräys siten, että lajiltaan ja laadultaan eri-

laiset jätteet pidetään erillään toisistaan kierrätyk-

sen, muun hyödyntämisen tai käsittelyn 

helpottamiseksi. 

Hyötykäyttö Toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja 

käyttää jätteen sisältämä aine tai energia. 

Jäte Jätteeksi nimitetään sellaisia aineita ja esineitä, jotka 

niiden haltija on poistanut käytöstä, aikoo poistaa 

käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. 

Jätehuolto Toimintaa, jonka tarkoituksena on kerätä, kuljettaa ja 

varastoida jätteitä sekä järjestää sen hyödyntämi-

nen, loppukäsittely tai loppusijoitus. Jätehuoltoa kat-

sotaan olevan myös toimet, joilla pyritään estämään 

jätteen synty. 

Jätelaitos Tyypillisesti kunnan liikelaitos, kunnan yksin tai yh-

dessä muiden kuntien kanssa omistama osakeyhtiö 

tai kuntayhtymä, jonka tehtävänä on tuottaa kunnalle 

laissa säädetyt jätehuollon palvelutehtävät. 

Jätejae Fyysinen jätepartikkeli josta jäte ja jätelaji muodos-

tuu. 

Jätelaji Yhdestä tai useammasta jätteestä eli jätejakeesta tai 

-komponentista muodostuva jäteseos. 

Jätteen käsittely Jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, mukaan 

lukien hyödyntämisen tai loppukäsittelyn valmistelu. 

Jäteyhtiö Osakeyhtiömuotoinen kunnallinen jätelaitos. 
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Kaatopaikka Yhdyskuntajätteen, ongelmajätteen tai muun jätteen, 

kuten maa- tai kiviaineksen, loppusijoitukseen tarkoi-

tettu jätteenkäsittelypaikka. (katso myös tavanomai-

sen jätteen kaatopaikka) 

Kierrätys Toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen jäte 

materiaalina uudelleen käytettäväksi. 

Loppukäsittely Jätteen sijoittaminen kaatopaikalle, poltto ilman 

energian talteenottoa tai muuta näihin rinnastettava 

toiminta. 

Loppusijoittaminen Jätteen sijoittaminen kaatopaikalle, katso myös 

loppukäsittely. 

Materiaalinen Aineellinen, konkreettinen. 

Metodi Järjestelmällinen tai suunnitelmallinen menettelytapa 

tai menetelmä. 

Mobiiliverkko Matkaviestin- eli mobiiliverkoilla tarkoitetaan ope-

raattorien (GSM, GPRS, UMTS) omistamia matka-

viestinverkkoja, joita voidaan käyttää puheen ja 

datan välittämiseen eri päätelaitteiden välillä. 

Ongelmajäte kts. vaarallinen jäte. 

Rakennusjäte Rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- 

ja korjausrakentamisessa, purkamisessa, maa- ja 

vesirakentamisessa tai vastaavassa toiminnassa 

syntyvää jätettä. 

Rfid-tunniste Radiotaajuustunniste (Radio Frequency 

Identification) on pieni radioantennilla varustettu 

mikropiiri. Yleisin tyyppi on pieni tarra joka sisältää 

hyvin litteän mikropiirin ja ohuesta langasta kierretyn 

antennin. Jokainen piiri voidaan yksilöidysti 

tunnistaa langattomasti erityisen lukijalaitteen avulla. 

Sekajäte (jätelaji) Katso yhdyskuntajäte.  

Tuottajavastuu Tuotteen valmistajalle tai maahantuojalle määrätty 

velvollisuus järjestää tuotteesta syntyneen jätteen jä-

tehuolto. 

Uudelleenkäyttö Toiminta jossa tuote tai sen osa käytetään uudelleen 

alkuperäiseen tai sen kaltaiseen tehtävään. 
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Uusiokäyttö Katso uudelleenkäyttö. 

Vaarallinen jäte Jätettä joka ominaisuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa 

erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristöl-

le. Ennen kutsuttiin ongelmajätteeksi. 

Yhdyskuntajäte Asumisessa syntyvää jätettä (kotitalousjätettä) sekä 

ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään 

siihen rinnastettavaa jätettä, joka syntyy esimerkiksi 

teollisuudessa tai palvelutoiminnassa. 

Yhteiskeräyspiste Miehittämätön alueellinen asumisessa syntyvän 

yhdyskuntajätteen keräyspiste, jossa on tavallisesti 

keräysastia vain yhdyskuntajätteelle. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Toimiala ja aihepiiri 
 

Suomen kunnallisessa jätehuollossa eli niin sanotussa yhdyskuntajätehuol-

lossa on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosikymmenien aikana. Kaato-

paikkojen lukumäärä on vähentynyt merkittävästi, jätteiden 

syntypaikkalajittelun merkitys jätteiden hyödyntämisen kannalta on kasvanut 

oleellisesti ja lajittelemattoman jätteen sijoittaminen kaatopaikalle on jo lähes 

kiellettyä. (Kaipainen 2006, 9.) Jätelainsäädäntöä ja ympäristömääräyksiä on 

uudistettu vuosien varrella, ja kotitalouksien rooli jätehuollossa on syntypaik-

kalajittelun myötä kokenut muutoksia myös Lapissa. Ennen jätteiden käsittely 

oli enemmän tai vähemmän jätteiden lajittelua samaan pönttöön. Nykyisin 

ympäristötietoisessa kotitaloudessa lajitellaan jätteet ainakin viiteen eri jätela-

jiin, ja ne toimitetaan erillään joko kiinteistön omaan tai alueelliseen keräys-

pisteeseen eli ekopisteeseen. Tämän lisäksi vaaralliselle jätteelle löytyy omat 

keräyspaikat paikalliselta jäteasemalta tai vastaavalta vastaanottopisteeltä. 

 

Lapin läänissä merkittävin muutos viime vuosikymmeninä jätehuollon saralla 

on tapahtunut kaatopaikkojen määrän vähentymisen kautta. Vuonna 1992 

Lapissa oli käytössä vielä 94 kaatopaikkaa, ja vuoteen 1995 mennessä mää-

rä oli vähentynyt jo 55 kappaleeseen. Vuoden 2007 marraskuussa voimaan 

tulleiden kaatopaikan pohjarakenteelle asetettujen tiiveysvaatimusten myötä 

jäljellä olevista 15 kaatopaikasta jouduttiin sulkemaan valtaosa. Tällä hetkellä 

Lapissa on käytössä kaatopaikat enää läänin eteläosissa, Rovaniemellä, 

Torniossa ja Simossa. (Lapin ELY-keskus 2011, 13.) 

 

Suomen eduskunta on hyväksynyt uuden jätelain, joka astui voimaan 

1.5.2012. Uudella lailla korvattiin vuonna 1994 voimaan tullut vanha jätelaki, 

ja pantiin täytäntöön Euroopan Unionin uusi jätedirektiivi ja sen myötä myös 

kansallinen jäteasetus sekä eräät muut jätehuoltoa säätelevät määräykset 

ajantasaistuivat. Keskeisimpiä kunnallisen jätehuollon järjestämisessä tapah-

tuvia muutoksia ovat viranomaistehtäviin liittyvät muutokset, tuottajavastuun 

laajeneminen koskemaan kaikkia pakkausjätettä, jäteasetuksessa määritellyt 

kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteet sekä valmistelussa oleva valtioneuvoston 
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päätös orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituksen kieltämiseksi. Yleisellä 

tasolla lakimuutos tuo kaivattua selkeyttä julkisen ja yksityisen jätehuollon 

vastuunjakoon. (Ympäristöministeriö 2011.) Lainsäädännön lisäksi kuntien 

jätehuollon kehittämistä ohjaavat voimakkaasti vuonna 2008 valmistunut 

valtakunnallinen jätesuunnitelma sekä alueelliset jätesuunnitelmat. Näissä 

suunnitelmissa on muun ohella linjattu pitkälle tulevaisuuteen jätteiden kerä-

ykseen, kierrätykseen ja hyötykäyttöön liityviä tavoitteita sekä ohjauskeinoja 

tavoitteiden saavuttamiseksi. (Ympäristöministeriö 2008, 8-10.) 

 

Toimintaympäristön muutokset tulevat toteutumaan käytännössä aika nope-

alla aikataululla, joten tilanteen haltuunotto vaatii nopeaa reagointia. Strategi-

sia päätöksiä ja linjauksia sekä käytännön toimenpiteitä tarvitaan nopealla 

aikataululla, jotta kunnallisessa jätehuollossa pystytään vastaamaan tuleviin 

haasteisiin. Muutoksista osa on pientä operatiivista hienosäätöä, joista selvi-

tään helposti olemassa olevia käytäntöjä ja menetelmiä kehittämällä. Osa 

muutoksista on isoja strategisia kokonaisuuksia, joissa useat tekijät vaikutta-

vat eri tasoilla toisiinsa ja jokainen strateginen päätös on jollakin tasoilla 

riippuvainen toisesta. On melkein turhaa todeta, että kokonaisuuden tulee 

olla harkittu, suunnitelmallinen ja kaikkien osapuolten hyväksyttävissä, ollak-

seen toimiva ja tuloksellinen. 

 

Jätehuollon vaatimustaso ja käyttöaste ovat kasvaneet merkittävästi viime 

vuosina, mikä edellyttää yhä suurempaa asiantuntemusta ja taloudellista 

panostusta asianmukaisten jätehuoltopalveluiden ylläpitämiseksi (Suomen 

ympäristökeskus 2006, 13). Nykypäivän jätehuollon logistiikan ylläpitäminen 

vaatii paljon konetöitä ja lukemattomia kuljetussuoritteita, joiden toteuttami-

nen voi kuluttaa kokemuksen mukaan jopa neljänneksen jäteyhtiön liikevaih-

dosta (Napapiirin Residuum 2012). Asiantuntemuksen ylläpitäminen ja 

kehittäminen edellyttää koulutettua ja motivoitunutta henkilökuntaa, joten 

henkilöstökustannukset ovat tulevaisuudessa myös iso taloudellinen tekijä 

jätehuollon kulurakenteessa. Vaatimustason edelleen kasvaessa ja taloudel-

listen tavoitteiden kiristyessä, tarvitaan kokonaisvaltaisia toiminnallisia ja 

taloudellisia kehittämisratkaisuja asiakkaiden palvelutaso-odotuksiin vastaa-

miseksi. Toisin sanoen samalla rahalla meidän pitäisi tulevaisuudessa saada 

asiakkaille enemmän vastinetta. 
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Edellä mainitut seikat yhdessä aiheuttavat kunnallisille jätehuollon toimijoille 

paineita monitahoiseen, ja kriittiseen nykytoimintamallien tarkasteluun, ja 

harkitsemaan liiketoiminnan rakenteellisia uudistuksia. Ihmisten lajittelukäyt-

täytymistä tullaan varmasti jatkossakin ohjaamaan erilaisilla paikallisilla mää-

räyksillä ja ohjeilla, mutta myös palveluiden laatu ja vaikuttavuus tulevat 

olemaan merkittävässä roolissa jätehuollon tavoitteiden saavuttamisessa. 

Koko muutosprosessin onnistuminen edellyttää yhteisymmärrystä ja vuoro-

puhelua asiakkaiden kanssa niin toiminnallisten kuin taloudellisten toimenpi-

teiden osalta.  Tällä tutkimuksella pyritään osaltaan vastaamaan tähän 

haasteeseen hankkimalla tietoa strategista palvelutoiminnan kehittämistä 

varten. 

 

Jätehuolto on kunnallissektorin teknisistä aloista ehkä eniten näkmyksiä 

jakava ja mielipiteitä herättävä. Ihmisen itse tuottamien jätteiden kuljettami-

sesta ja käsittelystä määrääminen ja sen ohjaaminen viranomaisottein koe-

taan nykymaailmassa liiallisena määräysvallan käyttönä, niin arkinen asiassa 

kuin se onkin. Vaikka viranomaiset ja palveluntuottajat vain toteuttavat lain 

kirjainta ja yrittävät huomioida asiakasnäkökulman mahdollisimman hyvin, 

niin silti tämä koettaan monessa tilanteessa yksityisyyden loukkaamisena ja 

henkilökohtaisiin asioihin puuttumisena. Oman kokemukseni mukaan jäte-

huollon viranomais- ja palvelutehtävissä työskentelevät kohtaavat hyvin pal-

jon vahvoja mielipiteitä ja asenteita, aggressiivista käytöstä sekä jopa 

suoranaista kiihkoa, niin puolesta kuin vastaan. Oman vaikeutensa palvelu-

tuotannon sujuvuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseen tuo jatkuvassa muutok-

sessa oleva toimintaympäristö. Juuri kun asiakaskunta on saatu toimimaan 

uusien menettelytapojen mukaan, lainmuutoksella kansalaisten arkirutiinit 

muuttuvat kertaheitolla, ja jätehuolto kerää kyseenalaiset kiitokset. 

 

1.2 Tutkimuksen toimeksiantaja 
 

Napapiirin Residuum Oy (jäljempänä yhtiö) on Rovaniemen kaupungin sekä 

Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiömuotoinen jätelaitos, jonka 

tehtävänä on tuottaa kuntien vastuulle laissa säädetyt jätehuollon palvelu-

tehtävät. Yhtiö on perustettu vuonna 2001 silloisen Rovaniemen maalaiskun-
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nan ja kaupungin toimesta, ja vuonna 2004 yhtiön osakkaiksi liittyivät myös 

Pellon ja Ranuan kunnat. Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin vuonna 2002, 

mutta varsinainen liiketoiminta alkoi vasta marraskuun alussa vuonna 2005. 

Yhtiön ensimmäiset toimintavuodet sen päätehtävänä oli uusien ympäristö-

vaatimusten mukaisen kaatopaikan rakentaminen Rovaniemen Kuusisel-

kään. Uusi kaatopaikka on tavanomaisen yhdyskuntajätteen 

loppusijoituspaikka ja valmistuttuaan se otettiin käyttöön marraskuun 15. 

päivä vuonna 2005. Rovaniemen kaupungin jätehuollon palvelutehtävien 

hoitamisen siirtyessä kaupungilta yhtiön vastuulle, siirtyi samalla kaupungin 

rakennuttama Alakorkalon jäteasema samalla yhtiön ylläpitämäksi. Jätease-

ma otettiin käyttöön samana päivänä kaatopaikan kanssa. Pellon ja Ranuan 

kuntien jätehuollon palvelutehtävien siirtämistä yhtiön hoidettavaksi valmistel-

tiin vuosien 2006 ja 2007 aikana, ja siirtyminen tapahtui lopulta vuoden 2007 

marraskuun ensimmäinen päivä. 

 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli noin 4,7 miljoonaa euroa ja taseen loppu-

summa 7,3 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta-ajatuksena on kunnallisten jäte-

huoltopalveluiden tuottaminen taloudellisesti ja tuloksekkaasti ympäris-

tönäkökohdat huomioon ottaen. Yhtiö ylläpitää kaatopaikkaa ja jäteasemia 

sekä huolehtii hyöty- ja ongelmajätehuollosta toimialueellaan. Yhtiön yleista-

voitteena on jätehuoltopalvelujen tuottaminen tasapuolisesti omistajakuntien 

alueella, hyötykäytön ja ympäristötietoisuuden lisääminen sekä jätehuolto-

palvelujen kehittäminen alueellisista lähtökohdista. Yhtiön liiketoiminnan 

tavoitteena on taloudellinen riippumattomuus omistajista, eli yhtiön on rahoi-

tettava toimintansa jätemaksutuloilla, joilla katetaan käyttö- ja pääomamenot 

sekä toiminnan kehittäminen. Lisäksi varaudutaan kaatopaikan sulkemisesta 

ja jälkihoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Yhtiön tulostavoite on tehdä tilli-

kausittain positiivinen toiminnallinen tulos ilman omistajien lisäsijoituksia. Yh-

tiön tulee varautua lain mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin. (Rova-

niemen kaupunki 2010, 122.) 

 

1.3 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus, tehtävä ja rajaukset 
 

Tämän tutkimuksen aiheena on Napapiirin Residuum Oy:n tuottaman kun-

nallisen jätehuollon palvelutoiminnan strateginen kehittäminen asiakasnäkö-
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kulmasta. Asiakaslähtöisen kehittämisen lähtökohdat pohjautuvat yhtiön 

strategisiin linjauksiin, joiden vuoksi asiaa lähestytään myös strategisen 

kehittämisen näkökulmasta. Strategisten tavoitteiden taustalla ovat jo luvussa 

1.2 mainitut toimintaympäristön muutokset sekä tarve palvelutoiminnan tu-

loksellisuuden ja taloudellisuuden parantamiseen.  

 

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksen hyväksymässä strategiassa vuosille 

2012–2016 on linjattu yhtiön toiminnan kehittämisen toiminnalliset ja talou-

delliset tavoitteet. Yhtiö on linjannut muun muassa, että kaatopaikalle loppu-

sijoitettavan yhdyskunta ja rakennusjätteen määrää pyritään vähentämään 

oleellisesti energiahyötykäyttöä lisäämällä. Biohajoavan jätteen määrää kaa-

topaikalle loppusijoitettavan jätteen joukossa pyritään vähentämään ja ohjata 

se nykyistä paremmin hyötykäyttöön. Eräs strategian tavoitteista on myös 

asiakkaiden odotusarvojen ja vaatimustason huomioiminen entistä paremmin 

yhtiön liiketoimintaympäristön suunnittelussa. Tarkoituksena on luoda järjes-

telmä asiakaspalautteen systemaattiseen keräämiseen ja analysointiin. 

 

Näillä linjauksilla yhtiö pyrkii vastaamaan tiukkenevien ympäristötavoitteiden, 

lainsäädännön ja taloudellisten toimintaedellytysten asettamiin haasteisiin. 

Tämän tutkimuksen kautta halutaan selvittää yksityisten kotitalouksien eli 

yhtiön yhden tärkeimmän asiakasryhmän suhtautumista näihin strategisiin 

linjanvetoihin muuttuvassa toimintaympäristössä. Asiakasnäkökulman huo-

mioiminen tulee yhtiön näkemyksen mukaan olla tulevaisuudessa paremmin 

huomioitu palvelu- ja ratkaisukokonaisuuksia suunniteltaessa. Tämän lisäksi 

myös asiakkaiden tarpeet ja odotukset tulisi paremmin selvittää jo ennen 

suunnitteluun ryhtymistä tai viimeistään suunnitteluvaiheessa.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa asiakaslähtöistä tietoa yhtiön tuot-

tamien kunnallisen jätehuollon palvelutehtävien kehittämiseksi sekä tuloksel-

lisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on vastata toimintaympäristön muu-

tosten mukanaan tuomiin haasteisiin sekä löytää yhtiön strategiaa tukevia 

asiakaslähtöisiä, taloudellisia ja tuloksellisia ratkaisuja kierrätys- ja hyöty-

käyttötavoitteiden saavuttamiseksi toimialueen alueelliset olosuhteet huomi-

oon ottaen. 
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Tehtävänä on etsiä vastaus pääkysymykseen, miten kunnallisia jätehuolto-

palveluita tulisi kehittää Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella, jotta asete-

tut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Pääky-

symyksen alakysymys on, mitkä ovat asiakasnäkökulmasta ne keinot, joilla 

kotitaloudet saadaan osaltaan sitoutumaan paremmin tavoitteiden saavutta-

miseen. 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan vain kunnan vastuulla olevia jätehuollon 

peruspalveluita, eli asumisessa syntyvän sekajätteen, biojätteen sekä ekopis-

teillä kerättävien hyötyjätteiden lajittelua, keräystä, käsittelyä ja hyödyntämis-

tä. Työn empiirinen osuus rajataan koskemaan vain kotitalouksia eli yksityisiä 

jätteentuottajia. Tutkimuksessa haastateltuja kohderyhmän yksittäisiä jäseniä 

ei tuoda henkilöinä esiin tai mainita nimeltä, vaan kunnallista jätehuoltoa 

käsitellään yhtenä palvelukokonaisuutena sekä tässä tutkimuksessa kotitalo-

uksia sen pääasiallisena asiakasryhmänä. Tuottajavastuun tavoitteita tai eri 

kuljetusjärjestelmien vaikutuksia ei tutkimuksessa käsitellä. 

 

Tutkimuksessa analysoidaan Napapiirin Residuum Oy:n toimialueen kunnal-

lisen jätehuollon nykytilaa sekä kartoitetaan kotitalouksien näkemyksiä ja 

mielipiteitä. Yhtiön teettämän RENEWA-selvityksen (Research of energy effi-

ciency waste recovery) tulosten perusteella yhtiön strategiassa on jo päätetty 

linjauksista, joilla toimintaympäristölle asetettuja tavoitteita lähdetään tavoit-

telemaan. Strategisten linjausten sisällä on kuitenkin jonkin verran vielä liik-

kumavaraa käytännön toimeenpanon näkökulmasta, ja tähän toteutusvai-

heeseen halutaan saada myös asiakasnäkökulma mukaan. Se mikä tai mitkä 

käytännön toteuttamisen vaihtoehdoista vastaavat parhaiten asiakkaiden 

odotusarvoa tulevaisuuden jätehuollon kustannus- ja palvelutasosta, on 

todennäköisesti myös vahvimmin toteutettavissa. 

 

Tutkimuksen lähdeaineistona käytetään alan kirjallisuutta, lehtiä, verkkojul-

kaisuja ja tutkimusaineistoja sekä erilaisia lausuntoja, mietintöjä ja muistioita. 

Tutkimus toteutetaan laadullisella tutkimusotteella, suorittamalla teema-

haastatteluja puolistrukturoiduilla kysymyksillä kohderyhmän keskuudesta 

valituille edustajille. Vastaajat valitaan edustavasti koko kohderyhmästä ja 

toimialueelta. Lähdeaineiston avulla syvennetään näkemystä toimialasta ja 
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sovellettavasta tutkimusympäristöstä ja pyritään vastaamaan tutkimuskysy-

myksiin. 

 

1.4 Tutkimuksen käsitteellinen viitekehys 
 

Kun tutkimukselle on asetettu tutkimuskysymykset, seuraavaksi on käsitteel-

listettävä tutkimuksen kohde ja päätettävä mitkä ovat käsitteiden väliset loo-

giset suhteet. Pitkärannan mukaan selkeästi määritellyt käsitteet edesautta-

vat tutkimuksen ja sen tulosten tulkitsemista varmistaen ymmärryksen eri 

osapuolien välillä. Arkikieli eroaa Pitkärannan mukaan tutkimuskielestä mer-

kittävästi, sillä arkikieltä käytetään yleensä käsitteitä sen kummemmin määrit-

telemättä. Tämä johtaa helposti siihen, että ihmiset määrittelevät itse omien 

ainutkertaisten kokemustensa perusteella, miten tulkitsevat erilaisia käsittei-

tä, jolloin varsinkin vähän vieraampien käsitteiden kohdalla väärinym-

märryksen riski kasvaa. Tämän vuoksi käsitteiden määritteleminen tutkimus-

ympäristössä on äärimmäisen tärkeää. Kun arkikielessä sanat ovat asioiden, 

esineiden ja tapahtumien nimityksiä, tutkimuskielessä käsitteet taas organi-

soivat niitä. (Pitkäranta 2010, 62–63.) 

 

Kuvio 1. esittää tämän tutkimuksen kannalta ne keskeiset teemat, joiden 

kautta asiakasnäkökulmaa lähdettiin kartoittamaan. Teemat kattavat tutki-

muksen rajausten ehdoilla kotitalouksien toimintaympäristön keskeiset osa-

alueet joista mielipiteitä ja käsityksiä haluttiin saada esille. Teemojen taus-

talla on yhtiön liiketoiminnan kannalta ne osa-alueet jotka kotitalouksien 

osalta ovat tuloksellisuuden ja taloudellisuuden ylläpitämisen kannalta strate-

gisesti keskeisimmät ja siten myös palvelutoiminnan kehittämisen näkökul-

masta aivan tärkeitä. 
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Kuvio 1. Kunnallisen jätehuollon palvelutoiminnan kehittämisen viitekehys 
 

Viitekehys jäsentää tämän tutkimuksen kulkua sen käsitteiden kautta. Synty-

paikkalajittelun toimintaedellytyksiä tarkastellaan asiakkaiden kokeman kaut-

ta. Keräyspisteiden kokonaisuutta tutkitaan erilaisten toiminnallisten ja 

taloudellisten kokemusten kautta. Asiakasnäkökulmaa haetaan erilaisille 

käsittelymenetelmien vaihtoehtoisille uudistuksille ja asiakkaiden tyytyväisyy-

den mittaamiselle halutaan saada jatkuvuutta asiakkaiden määrittelemien 

reunaehtojen kautta. 

 

1.5 Tutkimusmenetelmän valinta 
 

Tutkimusotteeksi on valittu laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmäksi 

tapaustutkimus. Tapaustutkimus soveltuu hyvin kehittämistyön lähestymista-

vaksi, kun halutaan ymmärtää kehittämisen kohdetta ja tuottaa uusia kehit-

tämisehdotuksia. Tapaustutkimuksessa tutkimuskohteena voi olla muun 

muassa yksilö, ihmisryhmä, organisaatio tai prosessi. (Moilanen ym. 2009, 

53.) Metsämuuronen kuvaa tapaustukimusta jalat-maassa-tutkimukseksi, 

joka pohjautuu tutkittavan, tässä tapauksessa tutkittavan ryhmän, omiin ko-

kemuksiin ja näin ollen tarjoaa luonnollisen pohjan havaintojen yleistämiselle. 
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Tapaustutkimuksessa raportointi on mahdollista tehdä kansantajuiseksi ja 

välttää tieteelliselle tutkimukselle tyypillistä tiedeslangia. (Metsämuuronen 

2000, 16.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa itse kirjoitustyö on osa tutkimusprosessia, ja 

sen aikana tutkija koko ajan analysoi havaintoaineistoaan teemoitellen ja 

käsitteellistäen sitä yleisemmiksi merkityksiksi, hakien selitysmalleja ja kehi-

tellen teoreettisia näkemyksiä. Kirjoittamisen aikaisella analysoinnilla haetaan 

selitysmalleja ja kehitellään teoreettisia näkemyksiä sekä tavoitellaan tutki-

muksellista vakuuttavuutta. (Hirsijärvi–Remes–Sajavaara 1997, 266.) Laadul-

linen tutkimusote on pisimmillään vietynä etenemistä ilmiöistä ja havainnoista 

yleistämisen tasolle eli empiriasta teoriaan. Sen ideana on ymmärtää, tulkita 

ja luoda kuvaava malli tutkittavalle ilmiölle ja tätä varten tarvitaan käsitteelli-

nen kehikko eli viitekehys, jonka sisällä saatuja havaintoja tarkastellaan. 

(Pitkäranta 2010, 20–21.) 

 

Aineistonhankintamenetelmäksi on valittu puolistrukturoituja kysymyksiä 

hyödyntävä teemahaastattelu ja haastateltaviksi on valittu kahdeksan luvus-

sa 1.3 rajatun asiakasryhmän jäsentä. Haastattelun suuri etu muihin tiedon-

keruumenetelmiin verrattuna on se, että siinä voidaan aineiston keruuta 

säädellä aina tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen (Hirsijärvi 

ym. 1997, 205). Puolistrukturoitu haastattelu sopii tilanteisiin, joissa on pää-

tetty haluttavan tietoa juuri tietyistä aihepiireistä, eikä haastattelulle haluta 

antaa liian suurta liikkumavaraa. (Puusniekka–Saaranen-Kauppinen 2006.) 
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2 PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 

2.1 Toimintaympäristön strateginen kehittäminen 
 

Nopeat toimintaympäristön muutokset tuovat mukanaan monia haasteita 

yritysten liiketoiminnalle, mutta luovat samalla myös monia uusia mahdolli-

suuksia. Jatkuvaluonteinen kehitystyö on noussut nopeiden muutosten vuok-

si tärkeään rooliin. Ei enää riitä, että yritys pelkästään sopeutuu tapahtuviin 

muutoksiin, vaan yritysten on myös pyrittävä ennakoimaan muutoksia, arvioi-

tava muutosten merkitystä ja tehtävä tämän pohjalta strategisia valintoja. 

Parhaimmin menestyvät kuitenkin ne, jotka ohjaavat kehitystä itse eli toimivat 

kehityksen vetureina. (Moilanen – Ojasalo–Ritalahti 2009, 12–13.) 

 

Nopeasti digitalisoituva, verkottuva ja globalisoituva toimintaympäristö tuo 

myös aivan toimialasta riippumattomia haasteita. Yhteiskunnan ja yritysten 

toimintaedellytykset ovat yhä enemmän riippuvaisia tiedosta ja sen hallin-

nasta. Tietoa on joka puolella ja sen määrä kasvaa koko ajan. Silti ihmiset 

kokevat yhä useammin olevansa entistä tietämättömämpiä asioista. Tutki-

mustiedon hankkimiseksi on pystyttävä tiedon valtavasta massasta poimi-

maan se kehittämisen kannalta juuri se olennaisin, yrityksen tarpeita palve-

leva tieto. (Moilanen ym. 2009, 13.) 

 

Kehittämisestä on tullut keskeinen osa nykypäivän liiketoimintaa, mutta aina 

ei kaikille ole ihan selvää, mitä kehittämistoiminnalla loppujen lopuksi tarkoi-

tetaan. Kehittämisestä ja tutkimustoiminnasta puhutaan usein tekemättä 

selkeää käsitteellistä eroa niiden välille ja niin ikään itse kehittämisen mene-

telmistä on puhuttu kovin vähän. (Rantanen–Toikko 2009b, 1.) Innovatiivi-

suudesta on tullut kehittämisen näkökulmasta entistä tärkeämpi kilpailutekijä, 

ja tuotteiden ja palveluiden käyttäjistä eli asiakkaista merkittävä innovaatioi-

den lähde (Moilanen ym. 2009, 13). Julkisissa innovaatiokeskusteluissa on 

viime aikoina korostettu juuri tutkimuksellisuuden merkitystä kehittämistoi-

minnassa. Samassa yhteydessä on puhuttu myös soveltavasta tutkimuksesta 

ja tutkimus- ja kehittämistoiminnasta mutta myös tutkimusavusteisesta kehit-

tämisestä. (Rantanen–Toikko 2009b, 1) 
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Innovaatiot ja strateginen kehitystyö liittyvät hyvin vahvasti toisiinsa. Inno-

vaatioiksi voidaan mieltää kaikki yritykselle taloudellista lisäarvoa tuottavat 

uudistukset tai parannukset, jotka voidaan nähdä prosessina, saavutuksena 

tai näiden yhteisvaikutuksen seurauksena. Perinteisestä näkökulmasta inno-

vaatio-sana on yhdistetty vain teknologian kehittämisen, tutkimuksen ja tuo-

tekehityksen kautta syntyviin uutuuksiin. Nykykäsityksen mukaan inno-

vaatioita ovat yhtä lailla palveluihin prosesseihin, markkinointiin, johtamiseen, 

liiketoimintakonsepteihin tai näiden yhdistelmiin liittyvät uutuudet. (Kehusmaa 

2010, 105.) Kun innovaatioita tarkastellaan vielä laajemmin, voidaan mukaan 

lukea myös sosiaaliset innovaatiot, eli tavat toimia toisin, uudet käytännöt ja 

uusien käytäntöjen muuttuminen rutiineiksi. Innovaatioissa voidaan hyödyn-

tää tekniikoita tai teknisiä menetelmiä, mutta aina se ei suinkaan ole välttä-

mätöntä. Palvelutoiminnassa voidaan etsiä ratkaisua asiakkaan ongelmiin, ja 

palveluninnovaation kautta saadaan monesti ratkaisu, joka tuottaa lisäarvoa 

sekä asiakkaalle, että palvelun tarjoajalle. (Moilanen ym. 2006, 13–14.) 

 

Innovaation ei myöskään tarvitse olla mikään maata mullistava uutuus, vaan 

monesti aivan pieneltä tuntuvat uudistukset saattavat olla organisaatiolle 

strategisesti huomattavasti merkityksellisempiä kuin hetkellistä tai lyhytai-

kaista menestystä tuottavat uutuudet. Strategisen kehittämisen kannalta olisi 

tärkeää luoda innovatiivisuutta tukeva toimintamalli ja ilmapiiri, joka ylläpitää 

raaka-ainetta jatkuvalle strategiselle kehitystyölle. Tämä aika itsestään sel-

vältä kuulostava asia on itse asiassa usein hankala toteuttaa. Erilaisia vaih-

toehtoja on maailma täynnä erilaisista aloitelaatikko-malleista monimuotoisiin 

innovaatioprosesseihin. Pelkästään toimintamallien luominen vaatii työtä, se 

ei ole innovaatiojohtamisen suurin haaste. Jotta organisaatio pystyy tuotta-

maan ja hyödyntämään tuottamansa innovaatiot, se tarvitsee oikeanlaisen 

organisaatiokulttuurin. Organisaation tulee olla strategiasta lähtien kehitys- ja 

ideointimyönteinen, eikä kehitystyö voi olla vain erikseen nimettyjen kehitys-

resurssien varassa, vaan se tulee olla luonteva osa jokaisen työtä. (Kehus-

maa 2010, 105–106.) 

 

Ensimmäinen askel kohti elävää ja älykästä strategiatyötä kehitystoiminnan 

suhteen on tiedostaa että kehittäminen ei ole erillinen toiminto vaan osa 

organisaation jokaisen jäsenen normaalia työtä. Strategiatyö tuottaa ja hyö-
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dyntää parannus- ja kehitysehdotuksia eli innovaatioita jatkuvasti, ja strategi-

sessa kehittämisessä kannattaa huomioida innovaatiojohtamisen näkökul-

mat: 

1. luoda menetelmiä ja toimintamalleja kehitys- ja parannusideoiden 

luomiseksi ja niiden hyödyntämiseksi 

2. edistää systemaattisesti organisaation kyvykkyyttä toimia aktiivisena 

kehittäjänä. 

Jokaiselle organisaation jäsenelle tulee siis esittää mahdollisuus olla halutes-

saan mukana strategisessa kehitystyössä. Vaikka toimintamallit ja menetel-

mät ovat kehitystyön kannalta tärkeitä, ei ole tarkoituksenmukaista alkaa 

laatimaan mittavia prosessikuvauksia, jos kokonaisvaltainen kehitystoiminta 

on organisaatiossa vasta aluillaan. On turha kuvitella että kaikista tulisi het-

kessä kehitystyön asiantuntijoita, vaan osaamisen lisääminen onnistuu par-

haiten osallistamalla organisaation jäseniä kehitystyöhön kunkin kykyjen ja 

tahdon mukaan. Yhteiset yleistyvät kehittämistoimet lisäävät yhteenkuulu-

vuutta ja sitouttavat organisaatiota kehitys- ja strategiatyöhön. Samalla henki-

löstön kehitysosaaminen kasvaa ja se näkee entistä laaja-alaisemmin 

kehitystyön merkityksen. Keskustelevassa, elävässä strategisessa kehittämi-

sessä strategian toteutus ja kehitystyö ovat yhdessä luonteva osa organisaa-

tion arkipäivää ja normaalia työtä – eivät erillisiä tehtäviä, joita toteutetaan 

silloin kun aikaa muilta töiltä liikenee. (Kehusmaa 2010, 106–107.) 

 

2.2 Palvelutoiminnan kehittäminen 
 

Palvelutoiminta on jälkiteollisessa palveluyhteiskunnassa yhteiskunnan toi-

minnan keskeisimpiä osa-alueita. Elinkenoelämän keskusliiton Palvelut 2020 

– Kohti palvelujen tulevaisuutta -ennakointihankkeen väliraportissa määritel-

lään palvelu aktiviteetiksi tai niiden sarjaksi, joka on luonteeltaan joko enem-

män tai vähemmän käsin kosketeltavissa. Lisäksi palvelun määrittelylle on 

ominaista, että sillä vastataan asiakkaan ongelmiin tai tarpeeseen. Perintei-

sen määritelmän perusteella palvelutuotanto eroaa tavaratuotannosta seu-

raavasti: 

• Palvelut yleensä luonteeltaan aineettomia. 

• Palvelun tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuu usein samanaikaisesti. 

• Palvelun omistajuus ei vaihdu. 
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• Palvelua on vaikea varastoida. 

• Palvelun tarjoaminen edellyttää vuorovaikutusta tuottajan ja kuluttajan 

välillä. 

Nykyään perinteinen määritelmä ei ole ihan ongelmaton, sillä palvelutuotteen 

erottaminen tavara-muodossa olevasta tuotteesta ei ole aivan johdonmukais-

ta. Nykyisin yritysten palvelutarjooma sisältää niin tuotteita kuin palveluitakin, 

ja hyvin usein nämä kaksi osa tiivistä palvelukokonaisuutta, jossa palveluilla 

täydennetään materiaalisia tuotteita tai toisinpäin. (EK 2005, 7.) 

 

Asiakas on palvelun laadun anturi ja asiakkaan tyytyväisyys laadun mittari. 

Klassisen palvelun laatutarkastelun mukaan asiakas muodostaa käsityksen-

sä palvelun laadusta seuraavien arvojen pohjalta: 

1. Pätevyys ja ammattitaito tarkoittavat palvelun tuottajan ammattitaitoa 

palvelun ydinalueella. Esimerkkinä matkatoimiston myyjä, joka kyke-

nee rakentamaan asiakkaan tarpeen mukaisen, ehkä monimutkaisen-

kin matkan jatkolentoineen, lentokenttäkuljetuksineen ja 

majoituksineen. 

2. Luotettavuus tarkoittaa palvelun tuottamista ytimekkäästi ja virheettö-

mästi niin, että syntyy asiakkaan luottamus palvelun tuottajan asian 

hallintaan, ja lasku palvelusta on yksilöity ja asian mukainen. 

3. Uskottavuus. Asiakas saavuttaa luottamuksen palvelun tuottajan toi-

mimisesta asiakkaan edun edellyttämällä tavalla. 

4. Saavutettavuus. Asiakas kokee, että palvelu on saavutettavissa koh-

tuullisella vaivalla, eikä palvelun saamiseksi tarvitse esimerkiksi jonot-

taa, lähteä kauas tai hankalaan paikkaan. 

5. Turvallisuus. Asiakas kokee palveluiden käytön turvalliseksi erityisesti 

edellä mainittujen arvojen toteuduttua asianmukaisesti. 

6. Kohteliaisuus. Palvelutuottajan edustajien pukeutuminen, käytös ja 

persoonallisuudet viestivät asiakkaalle huomaavaisuutta, arvostusta ja 

kunnioitusta. 

7. Palvelualttius, palveluvaste. Palvelutilanteissa sekä niitä ennen ja jäl-

keen asiakkaalle annetut tiedot ovat ymmärrettäviä ja avoimia, jolloin 

asiakas tuntee tietävänsä mitä hankkii ja kokee että häntä halutaan 

palvella. 
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8. Viestintä. Laadukas viestintä on selkeää ja kaikkien puolesta ymmär-

rettävää. Erityisesti viranomaisten ”palvelutoiminnassa” on tyypillistä, 

että asiakasviestintä on sellaista kieltä, mistä asiakas ei ymmärrä mi-

tään. 

9. Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen. Palvelun tuotta-

jalla on ammattitaito syventää ja varmistaa asiakkaan palveluntarpeen 

ymmärrystään. 

10. Palveluympäristö. Tarkoittaa viihtyvyyteen, ilmapiiriin, visualisuuteen, 

siisteyteen ja tuoksuihin liittyviä asioita sekä palvelun ekologisuuteen 

liittyvät asiat, jotka vaikuttavat asiakkaan kokemukseen palvelusta. 

(Rissanen 2006, 215–216.) 

Palvelutuotannossa asiakkaan rooli ja näkökulma korostuvat. Palvelun loppu-

tuloksen arvioinnista vastaa asiakas, ja siihen vaikuttaa merkittäväsi koke-

mukselliset asiat ja myös tunteet. Asiakas myös monesti osallistuu palvelun 

tuottamiseen, jolloin on myös tärkeää hahmottaa kuka asiakas on. Palvelun 

käyttäjä voi kokea saamansa palvelun omasta näkökulmastaan tuhansilla eri 

tavoilla, jopa aivan eri tavoin kuin mitä palvelun tuottaja on tavoitellut. Asia-

kas saattaa käyttää tiettyä kauppaa vuosia ystävällisen palvelun takia, vaikka 

valikoima olisikin verrattain suppea tai hintataso keskimääräistä korkeampi. 

Autoa saatetaan huollattaa epävirallisessa huollossa ihan vain sen kätevän 

sijainnin takia. Hyvän palvelun määritelmä periaatteet voivat näin ollen olla 

varsin yllättäviä. (Jääskeläinen ym. 2010, 38; Rissanen 2006, 18–19.) 

 

Yleiset toimintaympäristön muutokset asettavat haasteensa myös palvelutuo-

tannon pelikentälle. Väestörakenteen muutos, teknologinen kehitys, globaali-

talouden muutokset sekä muutokset ihmisten arvoissa ja ympäristön tilan 

heikkeneminen synnyttävät osaltaan lisää paineita myös palvelutuotannon 

lisäämiseen ja kehittämiseen. Julkisten palveluiden tuottaminen Suomessa 

on hyvin työvoimaintensiivisiä ja työvoima alalla keskimääräistä iäkkäämpää, 

mikä aiheuttaa merkittäviä haasteita tulevaisuudessa väestön ikääntyessä ja 

työvoiman vähentyessä. Tämä asettaa haasteita erityisesti julkisten palvelui-

den tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiselle. Toisaalta tieto- ja viestin-

täteknologian kehittyminen kiivaassa tahdissa luo taas mahdollisuuksia aivan 

uudenlaisille palveluinnovaatioille sekä palvelutoiminnan kehittämiseen. 
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(Jääskeläinen–Kujansivu–Käpylä–Laihonen–Lönnqvist–Sillanpää–Vuolle 

2010, 32–33.) 

 

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on Ihminen-terveys-

ympäristö – Valinta tulevaisuuden rakentamiseksi -julkaisussaan asettanut 

yhdeksi tulevaisuuden teemaksi palveluliiketoiminnan ja palveluinnovaatiot ja 

tavoitteeksi palvelunäkökulman levittämisen laajasti kaikille toimialoille perin-

teisten palvelualojen lisäksi. Tarkoituksena on saada Suomi menestymään 

asiakaskeskeisellä palveluliiketoiminnalla. Tekesin tavoitteena on saada 

Suomessa kehitetyt toimintamallit, palvelutuotteet ja -prosessit herättämään 

kiinnostusta aivan globaalissa mittakaavassa saakka. Asiakkaan tarpeet ja 

halut tulisi jatkossa toimia keskeisinä muutosvetureina uusien palvelukonsep-

tien kehittämisessä. Yritysten tulisi olla myös entistä kiinnostuneempia asiak-

kaistaan potentiaalisena kehityskumppanina. Tämä on mahdollista muun 

muassa kuluttajapalveluissa, joissa esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa 

paljon innovatiivisia mahdollisuuksia palvelukehityksen apuvälineiksi. Palve-

luliiketoiminnan kehittäminen on mille tahansa organisaatiolle merkittävä ja 

haasteellinen strateginen muutos, jossa onnistuminen edellyttää hyvää joh-

tamista ja uusien toimintatapojen omaksumista. (Tekes 2008, 27.) 

 

Yritysten siirtyessä aitoon asiakaslähtöiseen liiketoimintalogiikkaan tarvitaan 

kuitenkin palveluinnovaatioiden teorian ja palveluaktiviteettien toimintaa tuke-

van liiketoimintateorian vahvistamista organisaatioissa. Tarvitaan myös moni-

tieteistä lähestymistapaa hyödyntävää tutkimusta antamaan pohjaa 

asiakaskunnan uusien, vasta kehittymässä olevien tarpeiden ymmärtämiselle 

ja hyödyntämiselle. Tekesin mukaan menestymisen ja kasvun edellytys pal-

veluliiketoiminnassa, palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa olisi verkos-

tomainen toimintatapa. Tämän hallintaan tarvitaan myös uutta teoreettista 

pohjaa, jolla yhdistetään verkoston eri osaamisalueet yhdeksi menestyksek-

kääksi palvelutoiminnaksi. Haasteita tuovat muun muassa sopimus-, kump-

panuus- ja ansaintamallit sekä immateriaalioikeuksien ja asiakassuhteiden 

hallinta verkostoissa. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, niiden ennakoi-

minen sekä asiakaskeskeinen metodien ja menetelmien hyödyntäminen 

organisaatioiden innovaatio- ja liiketoiminnassa tarjoaa Tekesin mukaan vielä 

hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, mutta niiden käyttöönotto edellyttää 
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käytännössä tutkimusinstituutioiden ja organisaatioiden hyvää yhteistyötä. 

Palveluyritysten innovaatiotoiminnassa on tiettyjä erityispiirteitä, jotka eroavat 

perinteisestä tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Suurin ero on siinä, että merkit-

tävä osa palveluyrityksen innovaatiotoiminnasta ei ole patentoitavissa muun 

muassa innovaatioiden aineettomuuden vuoksi, mikä aiheuttaa haasteita 

osaamisen suojaamiselle ja sen kehittämiselle. Lisäksi Tekesin mukaan 

tarvitaan yhteistyöverkosto myös teknologiatoimijoiden ja palveluita kehittävi-

en yritysten välille. Teknologinen maailma tarjoaa palveluntuottajille uusia 

keinoja sekä olemassa olevien palveluiden tehostamiseen että uusien palve-

luiden kehittämiseen. Samalla palveluyrityksien nousevat tarpeet ja niiden 

ymmärtäminen tarjoavaa teknologiayrityksille uusia liiketoimintamahdolli-

suuksia. (Tekes 2008, 29.) 

 

2.3 Julkisen palvelutoiminnan kehittäminen 
 

Julkisella sektorilla kansalaisiin kohdistuvaa julkista vallankäyttöä pyritään 

nykyään kutsumaan palveluksi. Tapio Rissasen mukaan kansalaisvaltaan 

pyrkimisestä huolimatta suomalaisessa yhteiskunnassa on edelleen vallalla 

erittäin voimakas virkavallan perinne, jolla ei ole välttämättä palvelun kanssa 

mitään tekemistä. Asiakastyytyväisyysmittausten perusteella monien erityi-

sesti julkisia palveluja tuottavien laitosten ja virastojen kuten verovirastojen, 

terveyskeskusten, kuntien teknisen ja sosiaaliviraston sekä Kelan tai työvoi-

mahallinnon paikallisten toimipisteiden palvelut eivät ole saaneet kovin kor-

keita arvosanoja.  Päinvastoin taas samoissa tutkimuksissa esimerkiksi 

kirjastot, poliisi ja opetustoimi ovat julkisesta luonteestaan huolimatta menes-

tyneet erinomaisesti. (Rissanen 2006, 17–18.) Edellä mainituista varsinkin 

kirjaston palveluita käyttäessään tuntee, että siellä on sisäistetty palvelutoi-

minnan ydinajatus, palvelutoiminnan pohjautuminen asiakkaan tarpeisiin.  

 

Rissasen mukaan myöskään julkisten palveluiden saatavuus ja palvelutaso 

ei aina tyydytä kansalaisten odotuksia ja tarpeita. Tilanne on hänen mukaan 

sama terveydenhuollosta vanhustenhoitoon tai katujen kunnossapitoon. 

Syntyneeseen palvelujen laatu- ja määrävajaukseen syitä on lukuisia joista 

keskeisimpiä ovat 

• Haluttomuus tutkia asiakkaiden todellisia tarpeita. 
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• Ylimitoitettu hallintokoneisto. 

• Eturivin työntekijöiden vähäiset vaikutusmahdollisuudet työhönsä. 

• Palkkauksen riippumattomuus tuloksesta; ammatti, koulutus ja naa-

makerroin ratkaisee palkkatason. 

• Paikallisen kehittämisen olemattomuus; kehittäminen on keskitetty hal-

lintoon, kauas asiakkaista ja palvelujen arkitodellisuudesta. 

Julkisen sektorin rahoitustilanne ajautuu Rissasen mukaan kohti kriisiä, mikä-

li palvelutoiminnassa ei saada käyntiin aitoa kehitystyötä palveluiden laadun 

ja määrän parantamiseksi kansalaisia paremmin hyödyttävään suuntaan. 

(Rissanen 2006, 197.) Julkisella sektorilla olisi ehkä syytä miettiä vähän 

syvemmin palvelutoiminnan perusteita, ja ottaa mallia elinkeinoelämästä. 

Palvelutoiminnan tulee perustua tarpeeseen, ja osaamista pidetään yllä pal-

velutarpeeseen perustuen. Palveluita ei tule tuottaa sillä perusteella, minkä-

laista osaamista on olemassa, näin ei synny kuin tarpeettomia palveluita. 

 

Kunnallisten toimintojen kehittämisellä ja uudelleenorganisoinnilla on jo joita-

kin vuosia yritetty vastata yhteiskunnan yleisiin muutostrendeihin joilla on 

vaikutusta myös kuntien toimintaan. Muutostarpeen perusteluina on käytetty 

myös rahoitusrakenteen muutoksia, kuntalaisten tarpeiden ja odotusten muu-

toksia, kilpailukykyvaatimuksia ja henkilökunnan ikääntymistä. Ratkaisuja on 

etsitty rakenteita muuttamalla, erilaisilla johtamismenetelmillä, kilpailuttami-

sella ja ulkoistamalla toimintoja. Yhtä oikeaa keinoa kehittämiseen tuskin 

löytyykään, mutta väistämättä on selvää, että kuntaorganisaatioissa työ ja 

työn tekeminen muuttavat muotoaan kuten ne ovat muuttuneet talouden 

muilla toimialoilla. Heinonen ja Paasio ovat tutkineet sisäisen yrittäjyyden 

käyttökelpoisuutta ja soveltuvuutta kuntaorganisaatioissa. Kuntasektorin 

kohtaamat muutokset liittyvät yhteiskuntatalouden yleisiin muutoksiin ja laa-

jempaan yhteiskunnalliseen murrokseen, siirtymiseen palkkatyöyhteiskun-

nasta yrittäjyysyhteiskuntaan. Tämä ei heidän mukaan tarkoita palkkatyön 

korvautumista yrittäjyydellä, vaan sitä että kaiken työn yrittäjäpitoisuus on 

selvästi kasvamassa toimialasta riippumatta. Kunnallisen toimintaympäristön 

muutokset näkyvät kaikessa työssä ja työtapojen muuttuessa vaikuttavat 

kaikkiin kuntasektorilla työskenteleviin. Uudessa tilanteessa kunnan menes-

tyminen edellyttää henkilökunnalta sopeutumiskykyä ja uusiutumishalukkuut-

ta. Sisäisellä yrittäjyydellä haetaankin juuri työntekijän suhtautumista 
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työhönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja innovatiivisesti, kuin hän työs-

kentelisi yrittäjänä omistamassaan yrityksessä. (Heinonen–Paasio 2005, 7; 

9.) 

 

Kunnallinen organisaatio on ikään kuin sen kaikkien työntekijöiden omistama 

yritys, joten määritelmä soveltuu erinomaisesti myös kunnalliseen jätehuolto-

yhtiöön. Työntekijöiden lisäksi omistajia ovat kaikki kuntalaiset, koska kunta 

on yhtä kuin sen asukkaan ja kunnat puolestaan omistavat yhtiön. Tässä 

mielessä kuntalaiset eli yhtiön asiakkaat voidaan rinnastaa osakkeenomista-

jiksi, jotka ovat sijoittaneet rahojaan yritykseen, ja sen työntekijät ovat yrittä-

jiä, jotka pyrkivät tuottamaan maksimaalista lisäarvoa osakkeenomistajien 

sijoitukselle. Tässä mielessä asiakaslähtöinen kehittäminen on myös omista-

jalähtöistä kehittämistä, ja maksimaalinen lisäarvon tuottaminen laadukkaan 

asiakaslähtöisen palvelutoiminnan tuottamista. 

 

Väestön nopea ikääntyminen, muuttoliike ja talouden rakennemuutos aiheut-

tavat Virénin ja Solakiven mukaan myös kuntasektorille uusia velvoitteita ja 

kustannuspaineita. Keskustelua käydään siitä, miten näistä haasteista sel-

viydytään ja millä hinnalla. Tässä olennaista näyttäisi oleva oikeanlainen 

organisointi ja miten tehokkaasti palvelut tuotetaan. Palvelutuotannon tehok-

kuus on kysymys joka koskee kuntasektorin ohella koko julkista sektoria. 

Yksityisellä sektorilla tuottavuutta on voitu nostaa korvaamalla ihmisten te-

kemää työtä enemmän koneiden suorittamalla työllä, mutta kuntasektorilla 

esimerkiksi terveydenhuollossa tai päivähoidossa tämä ei oikein ole mahdol-

lista. Koska työvoimakustannukset ovat kehittyneet kummallakin sektorilla 

yhtä aikaa, työvoiman yksikkökustannukset ovat kunnallisella puolella kasva-

neet selkeästi nopeammin kuin yksityisellä sektorilla. Tämän lisäksi näyttää 

vielä siltä, että kunnallisen sektorin tehtäväkenttä vielä laajenee koko ajan 

palvelutoiminnan osalta valtiohallinnon rajatessa vastuulleen jatkossa vain 

hallinnollisia tehtäviä. Tämä aiheuttaa yksikkökustannusten nousun lisäksi 

vielä tehtävien määrällistä kasvua kuntasektorilla. Yhdeksi kunnallisen palve-

lutoiminnan kehittämisen kohteeksi nousee siten tuottavuuden lisääminen ja 

sen mittaamisen kehittäminen. Tuottavuuden lisäämistä perustellaan muun 

muassa kunnallistalouden hallinnan ajanmukaistamisella, faktatietoon perus-

tuvan budjetoinnin kehittämisellä sekä julkisen hallinnon johtamisjärjestelmän 
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kehittämisellä. Kunnallisten palveluiden tuottavuuden mittaaminen poikkeaa 

yleisestä palvelutoiminnan mittauksesta sen hinnoitteluongelman vuoksi. 

Julkisissa palveluissa ei ole välttämättä olemassa vastaavaa markkinainfor-

maatiota kuin yksityisellä sektorilla, jossa tuotteen hinta mittaa asiakkaiden 

ostohalukkuutta, tuotantokustannuksia ja laatua. Julkisessa palvelutuotan-

nossa tuotoksen laatua ei välttämättä saada selville, koska julkisilla palveluil-

la ei ole yleistä markkinahintaa. On myös syytä muistaa, että kunnallisen 

toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan varmistaa tehokas ja talou-

dellinen palvelutuotanto. Näin ollen toimintaa tulisi mitata sellaisilla mittareilla, 

jotka tuottavat asiakkaan kannalta mahdollisimman laadukkaan lopputulok-

sen.  (Virén–Solakivi 2006, 9;17.) 

 

Palveluiden tuottamisen mittaamiseen liittyy monia käsitteitä, kuten kannatta-

vuus, tehokkuus, suorituskyky ja vaikuttavuus. Näiden käsitteiden väliset 

yhteydet voidaan määritellä yleisellä tasolla. Tuottavuudella (productivity) 

voidaan ajatella kuvaavan tuotettujen palveluiden määrän suhdetta tuottami-

seen käytettyihin henkilö- tai pääomaresursseihin. Lähtökohtana on että 

palvelun laatu säilyy muuttumattomana ja siihen tarvittavat resurssit on koh-

tuudella saatavilla. Toisin sanoen palveluiden tuottavuus on täysin riippuvai-

nen resursseista sekä niiden saatavuudesta, ja tuottavuuden voidaan olettaa 

laskevan jos resursseja ei käytetä tehokkaasti. Tuottavuutta voidaan paran-

taa näin ollen joko tuottamalla enemmän samoilla resursseilla tai tuottamalla 

saman verran vähemmillä panostuksilla. Tuottavuus on selkeyden vuoksi 

perusteltua liittää, ainakin kunnallisten palveluiden tuottamisessa vain fyysi-

siin ilmiöihin, eli ne edustavat yksiköitä, joilla ei ole varsinaista reaalista rahal-

lista arvoa. Näin ollen tuottavuuden ei voida katsoa nousevan vain 

pelkästään hinnoittelun ja sitä kautta tulojen noustessa, eikä tuottavuus 

myöskään varsinaisesti laske rahan arvonlaskun vaikutuksesta. Tässä suh-

teessa on syytä ymmärtää ero tuottavuuden ja kannattavuuden välillä. Tuot-

tavuustarkasteluissa onkin vaikeutena monesti se, että ihmiset tulkitsevat 

tuottavuutta eri tavoin, ja väärinkäsityksiä keskusteluissa syntyy jatkuvasti. 

(Jääskeläinen ym. 2010, 78–79.) 

 

Kannattavuus (profitability) voidaan määritellä palvelun tuottamien tuottojen 

ja sen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suhteeksi. Palvelutoimin-
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nan kannattavuudella voidaan selkeästi kuvata menestystä ja kasvua millä 

tahansa toimialalla, niin yksityisessä kuin julkisessa palvelutoiminnassa. 

Tuottavuus on kannattavuuden yksi osatekijä, eikä siis sen varsinainen sy-

nonyymi, niin kuin valitettavan usein näkee ne sekoitettavan. Koska tuotta-

vuutta on hyvä kuvata ei-rahallisena yksikkönä, kannattavuus voi laskea 

suotuisasta tuottavuuden kehityksestä huolimatta, mikäli palvelutuotannon 

kustannukset nousevat tuottoja enemmän. Tehokkuus (efficiency) puoles-

taan on käsitteenä lähellä tuottavuuden käsitettä, minkä vuoksi myös niiden 

välille syntyy helposti sekaannusta. Tehokkuuden perinteinen määritelmä 

yhdistetään yleensä toteutuneen tuotannon ja odotetun tuotannon suhtee-

seen. Yleisempi määritelmä käsittää tehokkuuden liittyvän resurssien käyt-

töön, teoreettisen minimiresurssitason ja resurssien todellisen käytön 

suhteena. Näin ollen tehokkuus on hyvin lähellä hyötysuhteen käsitettä, jolla 

taas kuvataan käytetyn resurssin suhdetta käytettävissä olevaan resurssi-

tasoon. (Jääskeläinen ym. 2010, 81–83.) 

 

Suorituskyky (performance) voidaan määritellä ominaisuudeksi jolla kuva-

taan organisaation kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet, joita voivat olla mitkä 

tahansa kilpailuun ja tuotannon hyvyyteen liittyvät taloudelliset ja toiminnalli-

set tavoitteet. Monesti tuottavuuden ja suorituskyvyn käsitteet sekoitetaan 

keskenään. Tuottavuus on yksi organisaation suorituskykyyn vaikuttava tekijä 

joustavuuden, luotettavuuden ja laadun ohella. Suorituskyky liittyy puolestaan 

yleensä monitahoiseen tarkasteluun jota määritellessä otetaan huomioon 

organisaation sidosryhmät ja niiden tarpeet, eikä pelkkä omistajien tarpeiden 

tyydyttäminen ole riittävä saavutus.  Vaikuttavuus (effectiveness) käsitteenä 

sekoitetaan puolestaan monesti tehokkuuteen. Tehokkuudella voidaan kuva-

ta hyvin palveluprosessin sisäistä suorituskykyä, kun taas vaikuttavuuden 

määritelmä liittyy ulkoiseen suorituskykyyn. Vaikuttavuus on kyky saavuttaa 

tavoite tai tulos, mutta vielä tarkemmin niin, että tehdään se laadukkaasti ja 

tyylikkäästi. Vaikuttavuutta voidaan palvelutoiminnassa kuvata asiakkaiden 

vaatimusten täydellisenä tyydyttämisenä, tuottamalla asiakkaan tarpeet täyt-

täviä palveluita. Vaikuttavuuden käsite on viime aikoina noussut esiin erityi-

sesti julkisella sektorilla, jossa organisaatioiden ei ole tarkoitus tuottaa 

palveluillaan maksimaalista voittoa, vaan todellisia vaikutuksia jotka usein 

liittyvät hyvinvointiin ja elintasoon. Palvelutoiminnan vaikuttavuudella voidaan 
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siis ajatella tarkoitettavan sitä, että tulokset ovat juuri sellaisia kuin pitää, eli 

on saatu aikaan odotettu vaikutus tekemällä, ei pelkästään oikeita asioita, 

vaan myös tekemällä asiat oikein. (Jääskeläinen ym. 2010, 83–84.) 

 

Kuviossa Kuvio 2 havainnollistetaan palvelutuotannon mittaamiseen liittyviä 

käsitteitä. Kuviossa nähdään, että tehokkuus syntyy panosten tehokkaasta 

käytöstä, eli tehdään asiat oikein. Tuottavuudessa huomioidaan myös tuo-

tannon lopputulos eli tuotos ja sen laatu. Vaikuttavuus voidaan liittää tuotok-

sen seurauksena saatuun vaikutukseen tai hyötyyn, joita taas tarkastellaan 

suhteessa tavoitteisiin ja tarpeisiin. Vaikuttavuuteen liittyy keskeisesti siis 

myös organisaation ulkopuoliset asiat, kuten asiakas tarpeineen, tuotosten 

määrä ja laatu. Vaikuttavuus on siis sitä, että tehdään oikeita asioita oikealla 

tavalla. Kustannukset syntyvät käytettyjen panosten määrän ja niiden hinnan 

kautta. Tuotot puolestaan muodostuvat palveluiden myyntimääristä ja niiden 

hinnasta. Tuotosten myyntihintaan vaikuttaa tavoiteltavan laadun lisäksi niillä 

aikaansaadut vaikutukset. Kannattavuus syntyy tuotoksen tuottamien tulojen 

ja sen tuottamisen aiheuttamien kulujen suhteesta. Suorituskyky on puoles-

taan laaja yläkäsite, joka alle ikään kuin kaikki muut käsitteet sisältyvät. Julki-

sen sektorin palvelutoiminnassa voi olla toimivampaa puhua suorituskyvyn 

sijasta tuloksellisuudesta ja kannattavuuden asemesta voi olla mielekkääm-

pää käyttää taloudellisuuden käsitettä. (Jääskeläinen ym. 2010, 85–86.) 
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Kuvio 2. Tuottavuuden käsitteet (Jääskeläinen ym. 2010, 85) 
 

Koska kunnallisen yhtiön tavoitteena ei toimialasta riippumatta ole maksi-

maalisen rahallisen voiton tuottaminen omistajille, palvelutuotannon mittaa-

misessa olisi jatkossa ehkä mielekkäämpää keskittyä lisäarvon tuottoa 

korostaviin mittareihin. Kuntaorganisaation omistajien (eli kuntalaisten) sijoi-

tetutun pääoman (eli kunnallisveron tai jätemaksujen) tuottoa tulisi jatkossa 

kuvata kansantajuisilla mittareilla, ja palvelutoiminnan läpinäkyvyyttä lisätä 

esittämällä selkeiden käsitteiden kautta käytettyjen resurssien ja niillä tuotet-

tujen palveluiden tuloksellisuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus havainnollises-

ti. Tällä tavoin myös kunnallisen organisaation yrittäjät (eli työntekijät) 

ymmärtävät paremmin työnsä merkityksen ja näkevät tekemänsä työn tulok-

set ja sen vaikutukset. Ajan myötä tuloksena voidaan olettaa syntyvän tulok-

sekkaita ja taloudellisia tuotoksia ja palveluita, joilla on kansantaloudellisesti 

merkittävä vaikuttavuus. 

 

  

Tehokkuus 

Suorituskyky / Tuloksellisuus

Prosessi 
panosten muutta-

minen tuotoksiksi 

Tuotokset 
palvelu tai tuote 

Vaikutukset 
asiakkaan kokemat 
hyödyt suhteessa 
ennakko-odotuksiin ja 
tarpeisiin 

Panoksen hinta 

Kustannukset 

 

  

Tuotot 

    

Tuottavuus

Panokset 
• henkilöstö 
• tilat ja laitteet 
• materiaalit 
• aika 

  

Kannattavuus / Taloudellisuus

Vaikuttavuus 

Tuotosten hinta 

Tuotosten laatu 
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3 KUNNALLINEN JÄTEHUOLTO 
 

3.1 Kunnallisen jätehuollon nykytila 
 

3.1.1 Yhdyskuntajätehuollon periaatteet 

 

Suomalaisen jätepolitiikan sääntely on vielä varsin nuori ilmiö, sillä ensim-

mäinen varsinaisesti jätehuoltoa koskenut lainsäädäntö näki päivänvalon 

vasta vuonna 1979 Jätehuoltolain (673/1978) muodossa. Lakiin sisältyivät 

säädökset jätehuollon järjestämisestä, valvonnasta ja rahoituksesta sekä 

roskaantumisen estämisestä ja myös jätteiden hyödyntämisestä. Ympäristö-

politiikan pääpaino oli tuolloin keskittynyt kuitenkin vesien- ja ilmansuojeluun 

ja vasta nyt viime vuosina painotus on siirtynyt myös jätepolitiikkaan. Hakeu-

tuminen EU- ja ETA-jäseneksi muutti 90-luvun alussa jätepolitiikan kohti 

yleiseurooppalaista linjaa ja sen johdosta 1994 astui voimaan päivitetty lain-

säädäntö, Jätelaki (1072/1993) ja sen rinnalle jäteasetus (1390/1993). Lain 

nimen muutoksella haettiin korostettua asemaa jätteen synnyn ehkäisylle, 

perinteisen jätteiden käsittelystä huolehtimisen rinnalle. (Ilomäki–Kautto–

Melanen–Saarikoski–Yli-kauppila 2000, 19.) 

 

Yhdyskuntajätehuolto on yleisellä tasolla kansalaisten terveyteen ja elinym-

päristöön vaikuttava peruspalvelu ja osa yhdyskuntien infrastruktuuria. Tar-

kemmin tarkasteltuna jätehuolto koostuu hyvin monista eri osa-alueista ja 

tekijöistä, ja kaikkien näiden sujuva hallinta vaatii resurssien tehokasta ohja-

usta sekä organisointia eri osapuolien välillä. Jätehuollon tehokas hoitaminen 

vaatii kunnilta tehokasta yhteistyötä, jonka johdosta tehtävää varten kunnat 

ovat muodostaneet alueellisia tehokkaasti toimivia jätelaitoksia. Kaikissa 

Länsi-Euroopan maissa vastuu yhdyskuntajätehuollosta on säädetty julkisen 

alan toimijoille. Taustalla on Euroopan Unionin tiukka ympäristöpolitiikka ja 

jätehuollon sääntely. (Jätelaitosyhdistys 2010, 2.) 

 

Edistyksellisissä jätehuoltomaissa kuten Hollannissa ja Ruotsissa jätehuollon 

julkinen vastuu on kaikkein selkein ja näissä maissa yhdyskuntajätehuollon 

hyötykäyttötaso ylittää 90 prosenttia. Suomessa yhdyskuntajätehuollosta 

vastaavat pääosin kunnat ja tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden osalta 
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tuottajayhteisöt. Julkisen jätehuollon kehittämistyötä on tehty yli kymmenen 

vuoden ajan kuntien yhteistyönä alueellisissa jätelaitoksissa tavoitteena 

hankkia kuntalaisille edulliset ja tehokkaat jätehuoltopalvelut. Kunnallisen 

jätelaitoksen ehdoton etu on se, että kuntalaiset saavat jätehuoltopalvelunsa 

edullisesti omakustannushintaan, kun kaikki palvelut tuotetaan pelkästään 

jätemaksuilla, eikä palvelujen järjestämiseen käytetä lainkaan verovaroja. 

(Jätelaitosyhdistys 2010, 2.) 

 

Jätelainsäädännön mukaan jätteen haltija on lähtökohtaisesti aina vastuussa 

toiminnassaan syntyvän jätteen jätehuollon järjestämisestä. Toisin sanoin 

jokainen vastaa omista jätteistään ainakin siihen asti kunnes on luovuttanut 

ne asianmukaisesti kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi. (Suomen ympäristökes-

kus 2004, 10) Toimittamalla jätteensä järjestettyyn jätteenkuljetus- ja käsitte-

lyjärjestelmään yksityinen jätteentuottaja vapautuu jätteen 

hallintavelvoitteestaan. Perusvastuu yhdyskuntajätteen jätehuollosta on kui-

tenkin aina kunnalla, eli kunta vastaa asumisessa syntyvästä sekä muusta 

sellaisesta jätteestä, joka ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan tai määräl-

tään rinnastetaan asumisessa syntyvään jätteeseen. Vastuu on tarkemmin 

määritelty jätelaissa. Kunnan on huolehdittava edellä mainitun jätteen kulje-

tuksesta sekä järjestettävä sen hyödyntäminen ja käsittely. Toisin sanoen 

kunnan tulee huolehtia, että paikkakunnalla kotitalouksien jätteen kuljetukset 

on asianmukaisesti hoidettu joko kunnan tai kiinteistö haltijan järjestämänä, 

jätteen hyödyntämiselle on olemassa aidot edellytykset ja hyödyntämiskelvot-

tomalle jätteelle on olemassa asianmukaiset käsittelyjärjestelmät. Kunnan 

vastuulle kuuluu myös jätehuoltoon liittyvä tiedottaminen ja neuvonta. (Kaila 

ym. 2006, 9; Ympäristöministeriö 2011b.) 

 

Kunnan ei kuitenkaan tarvitse vastata jätteistä, joita koskee niin sanottu tuot-

tajavastuu. Nämä jätteet nimensä mukaisesti kuuluvat jätteeksi päätyneen, 

alkuperäisen laitteen tai esineen tuottajan eli valmistajan tai valmistajan ve-

roisen maahantuojan vastuulle. Heidän on järjestettävä käytöstä poistettujen 

tuotteidensa jätehuolto omalla kustannuksellaan. (Kaila ym. 2006, 9.) Tuotta-

javastuu on jätelainsäädännössä määritelty pakollinen velvollisuus, ja se 

koskee seuraavien tuotteiden valmistajia ja maahantuojia: 

• henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja 
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• moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita 

• sähkö- ja elektroniikkalaitteita 

• paristoja ja akkuja 

• painopaperia ja muiden paperituotteiden valmistukseen käytettävää 

paperia 

• pakkauksia 

Huomionarvoista on mainita, että muista aloista poiketen pakkausten tuotta-

javastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat ja pakka-

uksia koskeva tuottajavastuusäädös astuu voimaan vasta vuoden päästä lain 

voimaantulosta 1.5.2013 lähtien. (Pirkanmaan ELY-keskus 2012.) 

 

Kunnan vastuulle ei myöskään kuulu teollisuuden, kaupan ja yksityisen pal-

velutoiminnan jätehuollon järjestäminen, vaikka se rinnastettaisiin asumises-

sa syntyvään jätteeseen. Ainoastaan siinä tapauksessa, että muuta palvelua 

ei ole kohtuudella saatavilla ja jätteen haltija sitä erikseen pyytää, on kunnalla 

velvollisuus huolehtia jätehuollon järjestämisestä myös tältä osin. (Ympäris-

töministeriö 2011b.) 

 

Jätehuollon käytännön tehtävät voidaan jakaa viranomaistehtäviin ja palvelu-

tehtäviin. Näiden tehtäväalueiden keskinäistä jakoa ei ole laissa kovin tarkas-

ti määritelty, vaan jako on tarkasteltava tehtäväkohtaisesti. On tärkeää tuntea 

ero viranomaistehtävien ja palvelutehtävien välillä varsinkin silloin, kun palve-

lut on annettu yksityisoikeudellisen yhteisön hoidettavaksi. Ainoastaan palve-

lutehtävät on mahdollista antaa yksityisoikeudellisen yhteisön kuten 

jätelaitoksen hoidettavaksi, viranomaistehtävien hoitaminen taas edellyttää 

viranomaisasemaa kunnallishallinnossa. Toisaalta myös eri viranomaistehtä-

vien välillä on syytä tehdä pesäero jätehuoltoa toteuttavan jätehuoltoviran-

omaisen ja sitä valvovan ympäristönsuojeluviranomaisen välillä. (Suomen 

ympäristökeskus 2004, 10.) 

 

Jätepoliittiset ohjauskeinot voidaan puolestaan jakaa hallinnollisiin, taloudelli-

siin ja informatiivisiin. Hallinnollisista ohjauskeinoista voidaan merkittävim-

miksi nostaa ympäristölupajärjestelmät ja lajittelumääräykset mutta myös 

erilaisilla sanktioilla ja normeilla on oma roolinsa ohjauksessa. Hallinnollisen 

ohjauksen piiriin voidaan lukea myös jätteiden käsittelyyn tarkoitettujen aluei-
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den rakentamista koskevat tiukat määräykset sekä tuottajavastuu-periaatteen 

käyttäminen jätehuoltovastuiden määrittelyssä tiettyjen jätelajien osalta. 

Taloudellisia ohjauskeinoista jätteiden verotuskäytäntö on kenties merkittävin 

jokaisen jätteentuottajan kukkarossa tuntuva ohjauskeino. Suomessa jäteve-

rolaki tuli voimaan 1996 ja se pyrkii ohjaamaan jätteiden synnyn välttämiseen 

ja syntyneiden jätteiden hyödyntämiseen. Veroa peritään kaikesta kaatopai-

kalle loppusijoitettavasta jätteestä, tiettyjä teollisuuden suuria jätejakeita 

lukuun ottamatta. Poikkeuksellisesti jäteveron maksuunpanosta ja perimises-

tä vastaavat tullipiirit. Jätevero peritään kaatopaikalle sijoitettavan jätteen 

käsittelymaksun yhteydessä, jolloin sen ohjausvaikutus on suurin. Näin myös 

jätemaksut ovat osana taloudellisia ohjauskeinoja. (Ilomäki ym. 2000, 20–23; 

24–29.)  

 

Informatiiviset ohjauskeinot sisältävät erilaisia tapoja tuottaa ja välittää tietoa 

jätteiden haitallisuudesta ja sen määrän vähentämisestä. Keinoina ovat esi-

merkiksi neuvonta, tiedotus, koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta, ym-

päristömerkit, -luokitukset ja erilaiset seurantatoimet. Informaatio-ohjauksen 

määrää on viime vuosina lisätty tuntuvasti pehmeänä vaihtoehtona vastapai-

noksi koville hallinnollisille pakkotoimille, mutta pehmeämmästä luonteestaan 

huolimatta jätelaissa sen järjestämisvelvollisuus on säädetty kunnille pakolli-

seksi. Ohjauksen keinoina on vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja arvoihin ja sitä 

kautta muuttaa heidän käyttäytymistään. Erilaisten tuotekohtaisten ympäris-

tömerkkien tarkoitus on kertoa kuluttajille ympäristöominaisuuksista. Merkeil-

lä kannustetaan valitsemaan ympäristöystävällisiä tuotteita, ja Suomessa 

käytössä ovat pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU:n ympäristömerkki. (Ilo-

mäki ym. 2000, 30–31.) 

 

3.1.2 Kunnallisten jätehuoltopalveluiden järjestäminen kotitalouksille 

 

Tänä päivänä harva kunta hoitaa vastuulleen säädettyjen jätehuollon palvelu-

tehtävien tuottamisen omana toimintanaan, vaan monessa kunnassa tämä 

on annettu kunnallisten jätelaitosten hoidettavaksi. Jätelaitokset ovat tyypilli-

sesti kuntien liikelaitoksia, yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa omista-

mia osakeyhtiöitä tai kuntayhtymiä. Osakeyhtiömuotoisesta jätelaitoksesta 

käytetään yleisesti nimitystä jäteyhtiö. Myös kuntien ja yritysten yhteisomis-
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teisia yrityksiä on olemassa muutamia. Kuntien yhteistoiminta varmistaa, että 

jätehuollossa on riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa, joka on edellytys 

nykyaikaisen hyödyntämis- ja käsittelyteknologian käyttämiselle. Jätteentuot-

tajien neuvonta ja valistus vaativat niin ikään vahvaa osaamista tiedon perille 

saamiseksi uusien keräys- ja hyödyntämisjärjestelmien käyttöönotossa. Jät-

teiden hyödyntäminen ja käsittely on vuosien aikana keskittynyt yhä enem-

män suuriin alueellisiin käsittelykeskuksiin, kuten jäteasemille tai 

jätekeskuksiin. Näissä toimintaa voidaan ohjata tehokkaasti ja taloudellisesti. 

(Jätelaitosyhdistys 2006, 2.) 

 

Ehdottomasti yleisin yhteistyömuoto useamman kunnan alueella jätehuollon 

kunnallisten palvelutehtävien tuotannossa on kuntien yhteisesti perustama 

osakeyhtiö. Yhtiön tehtävät ja toimiala määritellään yhtiöjärjestyksessä ja 

yhtiön osakkaiden väliset suhteet mahdollisessa osakassopimuksessa. Yhti-

ön ja sen osakkaiden väliset suhteet ja tehtävän jako määritellään usein 

myös yhtiön ja kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa. Yhtiöjärjestys, 

osakassopimus ja yhteistyösopimus ovat omistajaohjauksen keskeisiä väli-

neitä (Kuntaliitto 2012b, 2.) Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ranuan 

kunnan jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa näiden omistama osakeyhtiömuo-

toinen jätelaitos Napapiirin Residuum Oy, joka on myös tämän tutkimuksen 

toimeksiantaja. Yhtiön ja kuntien välinen työnjako on määritelty tarkemmin 

palvelusopimuksissa, joissa on myös määritelty yleinen palveluiden taso 

sekä toiminnalliset tavoitteet. Tarkempi esittely yhtiöstä on tehty luvussa 1.2. 

 

Kuntien jäteyhtiöt tuottavat omistajakunnilleen kuuluvat lakisääteiset jätehuol-

lon palvelutehtävät joko tuottamalla ne itse tai hankkimalla ne ostopalveluina 

yksityisiltä palveluntarjoajilta. Palveluita tarjotaan usein sopimusperusteisesti 

myös elinkeinotoiminnalle, jos seudulla ei ole muita jätehuoltopalveluiden 

tuottajia kuten kaatopaikkoja. Liian mittava markkinaehtoinen paleluiden 

tarjoaminen elinkeinoelämälle voi kuitenkin vaarantaa yhtiön aseman hankin-

talainsäädännön mukaisena kunnan sidosyksikkönä, joten markkinaehtoisten 

palveluiden tarjoamisperiaatteet tulee kunnallisen jätehuollon palvelutoimin-

nassa linjata harkiten palvelusopimuksissa ja omistajaohjauksessa. (Kuntaliit-

to 2012b, 2.) Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä olivat yksityiset 

kotitaloudet, ja haastateltavina oli sekä taajamien, että haja-asutusalueen 
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asukkaita. Jätehuollon järjestäminen asumisessa syntyvälle jätteelle sisältää 

kokemukseni mukaan vähän erilaisia haasteita erilaisten asiakasryhmien 

kohdalla. Kerrostaloasukkaiden kohdalla lajittelujärjestelmä on teknisesti 

helppo järjestää talon pihapiiriin sijoitettavilla jäteastioilla, mutta haasteena 

on saada kaikki asukkaat kiinnostumaan yhteisesti hoidetusta ja kustannetta-

vasta kiinteistön jätehuollosta ja sen hoitamisesta määräyksiä noudattaen. 

Haja-asutusalueella oman haasteensa tuo asumismuodosta riippumatta 

kuljetussuoritteiden optimointi jäteastioiden tyhjennyksien logistiikassa, ettei-

vät kuljetuskustannukset yhtä astiaa ja jätteentuottajaa kohden kasva koh-

tuuttoman suuriksi. Pientaloalueen jätehuollon haasteena on se, ettei 

pihapiiriin voida vielä kohtuudella sijoittaa jäteastioita jokaiselle erikseen 

kerättävälle hyötyjätejakeelle. Tekniikka on tällä saralla vasta tulossa esimer-

kiksi niin sanotun monilokerokeräyksen muodossa. Monilokerokeräyksessä 

jäteauto pystyy yhdellä käynnillä noutamaan kiinteistöltä useita eri jätejakeita, 

jotka on sijoitettu omiin lokeroihin varsinaisen jäteastian sisälle. 

 

  
 
Kuvio 3. monilokeroinen jäteastia (SITA Finland Oy) 
 

Kuviossa  

Kuvio 3 on esitetty SITA Finland Oy:n käyttämä nelilokeroinen astia, jossa 

voidaan kerätä samalla kertaa neljää eri jätelajia omakotitalo- ja rivitalokiin-

teistöiltä. SITA:n tarjoaman palvelun nimi on QuattroSelect ja palvelu on 
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tarjolla tällä hetkellä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Uudessa 

kaupungissa, Lappeenrannassa ja Imatralla. (SITA 2012).  

 

Etelä-Suomessa Askolan, Loviisan, Pornaisen, Porvoon ja Sipoon alueella 

toimivalla kunnallisella jäteyhtiöllä, Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy:llä on me-

neillään tutkimushanke, jossa hankitaan lisätietoa nelilokeroista jäteastiaa 

hyödyntävän jätteenkeräyksen ympäristövaikutuksista verrattuna ekopisteillä 

tapahtuvaan keräykseen. Hankkeen tutkimusosion toteuttaja on Aalto-

yliopisto ja tuloksia on odotettavissa vuoden 2013 ensimmäisen neljännek-

sen jälkeen. Tutkimukseen osallistuu 262 omakotitalossa asuvaa perhettä, 

jotka lajittelevat kiinteistölle toimitettuun nelilokeroiseen jäteastiaan sekajät-

teen lisäksi kartonkia, lasia ja pienmetallia. Tutkimuksessa verrataan eri 

keräysjärjestelmillä erilleen kerättyjä jätemääriä, kierrätysastetta, polttoaine-

kustannuksia ja päästöjä. Samalla tutkitaan myös asiakkaiden kokemuksia 

keräystavoista ja palvelutasosta. (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, 2012.) 

Tutkimuksen tuloksia odotetaan mielenkiinnolla myös Lapissa, sillä kiinteistö-

jen harvan sijoittumisen vuoksi pitkien kuljetusmatkojen kautta voitaisiin hyö-

tyjätteiden erilliskeräykselle saada uusia kustannustehokkaita vaihtoehtoja 

nykyisen ekopisteverkoston rinnalle. 

 

3.1.3 Jätehuollon talous ja rahoitus 

 

Jätelain mukaan kunnalla on oikeus periä järjestämästään jätehuollosta ja 

siihen liittyvistä tehtävistä koituvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua, 

joka voi muodostua yhdestä tai useasta eri maksusta. Toisaalta kunnilla on 

myös velvollisuus periä jätemaksuja, sillä saman lain mukaan jätemaksuilla 

tulee kattaa kaikki järjestelmän ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Verova-

roja kunnallisen jätehuollon järjestämiseen ei saa käyttää. Kustannuksia 

aiheutuu jätteiden keräilystä ja käsittelystä, käsittelypaikkojen perustamises-

ta, käytöstä, käytöstäpoistamisesta sekä vanhojen, käytöstä poistettujen 

kaatopaikkojen jälkihoidosta. Asianmukaisen jätehuollon ylläpitäminen vaatii 

lisäksi myös paljon niin sanottuja yleisiä tehtäviä, joiden tuottamisesta luon-

nollisesti aiheutuu myös kustannuksia, jotka jätemaksuilla on katettava. Näitä 

tehtäviä ovat muun muassa: 

• kotitalouksien vaarallisen jätteen jätehuolto 
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• aluekeräys- ja ekopisteiden ylläpito 

• höytyjätteiden käsittelykustannukset 

• jäteneuvonta ja tiedotus 

• jätehuollon hallintokulut 

• jätehuollon kehittämiskulut (Kaila ym. 2006, 35–36). 

 

Jätehuollossa on perittävä jätelain mukaan sellaista maksua, jolla katetaan 

käsittelypaikkojen koko elinkaaren aiheuttamat kustannukset. Nämä kustan-

nukset katetaan tyypillisesti käsittelymaksuilla, jotka voivat vaihdella jätelaji-

kohtaisesti. Käsittelymaksua peritään käsittelypaikkaan toimitetusta jätteestä, 

yleensä painoperusteisesti, tai jos punnituslaitteistoa ei ole, tilavuusperustei-

sesti. Jätteen kuljetuksesta ja keräyksestä peritään erillistä maksua. Kiinteis-

tökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä peritään astiakohtaista tyhjennys-

maksua ja yhteiskeräyspistemaksua voidaan periä jonkin tietyn alueen yh-

teiskäytössä olevan jäteastian käytöstä. Yhteiskeräyspisteen käyttömaksu on 

luonteeltaan vuosimaksu, kun taas kiinteistökohtaisen jäteastian astiakohtai-

nen tyhjennysmaksu määräytyy yleisesti astiakoon ja noutovälin mukaisesti. 

Astiakohtainen tyhjennysmaksun jätteenkäsittelymaksun osuus on laskettu 

tähän asti käyttäen jätteelle jotain keskimääräistä tilavuuspainoa tai astiakoh-

taista oletuspainoa. Joissain tapauksissa astioissa todellisuudessa olevan 

jätteen paino on voitu yliarvioida tai astia on tyhjennettäessä vajaa, jolloin 

asiakas on saattanut joutua maksamaan jätteiden käsittelymaksun osuudesta 

ylihintaa. (Kuntaliitto 2006, 37.)  

 

Riippumatta yksityisten jätehuoltoyritysten ja kuntien jätelaitosten erilaisista 

rooleista jätehuollossa, ne kaikki tuottavat palvelunsa jätteentuottajilta ke-

räämillään maksuilla sekä jalostamistaan hyötyjätteistä mahdollisesti saata-

villa myyntituloilla. Eri toimijat hankkivat palveluita ristiin myös toisiltaan. 

Tuottajayhteisöjen vastuulla olevien jätteiden keräys ja käsittely kustanne-

taan uuden tuotteen hintaan sisältyvällä tuottajavastuumaksulla eli niin sano-

tulla kierrätysmaksulla, jonka loppukädessä maksaa tuotteen ostaja. (FCG 

Finnish Consulting Group 2010, 126).  Tuottajavastuutahot taas ostavat 

vastuulleen kuuluvien jätteiden keräys- ja kierrätyspalvelut jätehuollon eri 

toimijoilta, niin yksityisiltä kuin kunnallisiltakin. Kuviossa 4 on esitetty havain-
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nollisesti jätehuoltopalveluiden periaatteellinen rahaliikenne palveluiden tuot-

tajien ja kuluttajan välillä. 

 

 
Kuvio 4. Jätehuollon palvelutoiminnan sisäiset rahavirrat 

 

Ennen oli tavallista, että kunnallinen jätehuolto kulminoitui kunnallisen kaato-

paikan ylläpitämiseen. Tuolloin perittiin vain yhtä jätemaksua jolla katettiin 

käytännössä kaatopaikan ylläpitämisestä aiheutuneet kustannukset. Kuljetus- 

ja keräysmaksut määräytyivät kuljetusliikkeen ja asiakkaan välillä sopimuspe-

rusteisesti. Sittemmin palveluiden jakauduttua moniin eri osa-alueisiin on ollut 

syytä jakaa myös maksuja osiin erilaisin periaattein. Osa palveluista koskee 

vain osaa kiinteistöistä, kuten biojätteen erilliskeräys, jolloin maksu on syytä 

pitää muista maksuista irrallisena. (Kuntaliitto 2006, 36.) Napapiirin Resi-

duum Oy:n alueella esimerkiksi ekopisteiden palvelut on tarkoitettu vain 

yksityisille kotitalouksille, jolloin näiden käyttöön oikeuttavaa maksua ei voida 

periä yrityksiltä, jolloin se on eroteltava muista jätemaksuista. Sama koskee 

alueellisia yhdyskuntajätteen yhteiskeräyspisteitä, joiden käyttöön eivät ole 

oikeutettuja kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen asiakkaat, jolloin tämäkin 

maksu on eriteltävä jätteen vastaanottomaksuista. 

 

Tähän asti jätehuollossa on ollut yleistä, että pienempien kiinteistökohtaisen 

jäteastioiden tyhjennysmaksu on määritelty tilavuusperusteisesti ja kuljetetta-

van jätelajin mukaan, eikä hinnoitteluperusteena ole toistaiseksi käytetty 

Kotitaloudet

Yksityiset 
jätehuoltoyritykset

Tuottajavastuutahot

Kuntien jätelaitokset
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jätteen todellista painoa astiassa. Näin on menetelty, koska tähän asti suh-

teellisen pienen jätemäärän luotettava punnitseminen tyhjennyksen yhtey-

dessä on toistaiseksi ollut saavutettavaan hyötyyn nähden kallista. 

(Kuntaliitto 2006, 37.) Tulevaisuudessa tämä trendi saattaa muuttua, sillä 

uudistuneen jätelainsäädännön asettamien etusija-, kierrätys- ja hyödyntä-

mistavoitteiden saavuttaminen tulee edellyttämään konkreettisia muutoksia 

kotitalouksien jätteiden lajittelurutiineihin, ja pientenkin jäteastioiden punnit-

semismenettelyn käyttöön ottamisella voisi jatkossa olla hyvinkin merkittävä 

ohjausvaikutus. Kotitalouksien suhtautumista oman kodin jäteastian punnit-

semiseen selvitettiin tässä tutkimuksessa ja tuloksia esitellään luvussa 5. 

 

3.2 Jätehuollon tulevaisuuden muutokset ja haasteet 
 

3.2.1 Jätehuollon megatrendit 

 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisussa Jätealan megatrendit ja haas-

teet on pyritty tunnistamaan suomalaisen jätehuollon kannalta merkittäviä 

megatrendejä ja heikkoja signaaleita, sekä arvioitu niiden vaikutusta jätehuol-

toalaan. Tutkimuksessa haastateltiin jätealan asiantuntijoita Delfoi-

menetelmällä. Selvityksessä esiin nousseita keskeisiä suomalaisia mega-

trendejä ovat: 

• Väestörakenteen muutos eli maaseudun tyhjeneminen ja kaupungis-

tuminen. 

• Niukentumisen megatrendi eli energian ja materiaalien käytön tehos-

tuminen sekä materiaalien rajallisuuden aiheuttama hinnannousu. 

• Itsekkyyden lisääntyminen ja säännöistä piittaamattomuuden kasvu 

yhteiskunnassa. (Heikkilä–Hietanen–Lauttamäki–Lehmann–Chadha–

Vehmas 2006, 62–63.) 

 

Koko maailman väkiluku on viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut 

hyvin voimakkaasti ja samaan aikaan lasten suhteellinen osuus väestöstä on 

pienentynyt. Vanhemman väestön suhteellinen osuus väestöstä on koko ajan 

lisääntynyt, mutta erot teollisuus- ja kehitysmaiden väestörakenteessa ovat 

valtavia. Euroopassa on tyypillistä hidas väestön kasvu ja siihen liittyvä väes-
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tön ikääntyminen sekä alhainen syntyvyys. Suomi on tässä suhteessa melko 

tyypillinen eurooppalainen maa. (Heikkilä ym. 2006, 23.) 

 

Väestörakenteen muutos aiheuttaa vanhemman väestön sijoittumista lä-

hemmäs kaupunkien keskustoja ja taajamia, joissa on olemassa paremmat 

mahdollisuudet ja edellytykset itsenäiseen ja laadukkaaseen elämään kun 

ikää alkaa karttua. Väestönkasvu, väestörakenteen muutokset sekä alueelli-

nen väestökehitys ovat myös merkittäviä jätehuoltoon ja sen kehittämiseen 

vaikuttavia taustatekijöitä. Entistä suurempi osa jätehuollon operaatiosta 

tapahtuu kaupungeissa ja niiden läheisyydessä. Toisaalta kaupungistumis-

kehitystä voidaan pitää ehkä jopa nykyisenkaltaisen jätehuollon synnyttäjänä, 

sillä juuri isot ihmiskeskittymät ovat merkittäviä jätteen syntypaikkoja. Kau-

pungeissa asuu suhteellisen pienellä alueella suhteellisen paljon ihmisiä, ja 

kaupunkimainen elämäntyyli synnyttää ehkä enemmän jätettä. Kaupungistu-

misen kautta myös elintapamuutokset vaikuttavat siis monin tavoin jätteiden 

syntyyn, laatuun ja määrään. Perhekoon pieneneminen on myös megatrendi, 

joka vaikuttaa asumisen ja kulutuksen kautta jätehuoltoon. Perheiden pienen-

tyessä pakkauskoot pienenevät, jolloin tuotetta kohti tarvitaan enemmän 

jätteeksi päätyvää pakkausmateriaalia. Suurperheissä yksi pesukone, hella ja 

mikroaaltouuni riittää 6 hengelle, mutta myös pienemmät perheet tarvitsevat 

jokainen tarvitsee omansa. (Heikkilä ym. 2006, 27; 62–63.) Tästä syystä 

perhekoon pienentymisestä, väkiluvun mahdollisesta pienentymisestä ja 

ihmisten ikääntymisestä huolimatta on selvää, että yhdyskuntien tuottama 

kokonaisjätemäärä ei silti tule pitkään aikaan merkittävästi vähenemään. 

 

Heikkilä ym. mainitsevat jätehuoltoon liittyvänä megatrendinä myös erilaisten 

teknologioiden ja tekniikoiden yhdistymisen. Tällainen trendi on esimerkiksi 

mekatroniikka, eli elektroniikan yhdistäminen perinteisiin mekaanisiin laittei-

siin ja sovelluksiin. Elektroniikan rooli on viime vuosina korostunut erilaisissa 

laitteissa tai tuotteissa, kuten autoissa, polkupyörissä ja teollisissa proses-

seissa. (Heikkilä ym. 2006, 52). Yksi suomalaisessa jätehuollossa vielä vä-

hän harvinainen, mutta tuloaan tekevät mekatroninen sovellus on 

jätteenkeräysajoneuvo joka on varustettu jäteastian punnitsemislaitteella eli 

niin sanotulla hissivaa’alla ja astian yksilöivän tunnisteen havaitsevalla etälu-

kijalla. Järjestelmän ideana on se, että tilavuusperusteisen jäteastian tyhjen-
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nysmaksun sijasta punnitsemalla jäteastia tyhjennyksen yhteydessä jäte-

maksu määräytyisi jätteen todellisen painon mukaan. Omakotikiinteistöillä 

kenties yleisin keräysastiatyyppi on kuvion  

Kuvio 5. mukainen polyeteenistä valmistettu, pyörillä varustettu tilavuudeltaan 

240–360 litrainen jäteastia (Meltex Oy 2012), joka soveltuu punnitsevaan 

koneelliseen kuormaukseen. 

 

 
 
Kuvio 5. Tyypillinen 240 litrainen jäteastia (Meltex Oy 2012) 
 

Jäteauton mekaaninen kuormauslaite voidaan varustaa kohtuullisella tark-

kuudella punnitsevalla mekanismilla ja jäteastia voidaan varustaa etäluetta-

valla rfid-tunnisteella (Flaaming Oy 2012). Tunnisteen perusteella jäteastian 

haltija voidaan yksilöidä automaattisesti ja painon perusteella määräytyvä 

jätemaksu osataan lähettää oikealle asiakkaalle. Vaivalloista ja aikaa vievää 

manuaalikirjanpitoja ei enää tarvita. Järjestelmä mahdollistaisi tarvittaessa 

myös reaaliaikaisen sähköisen laskutuksen, eli tieto tyhjennyksestä voitaisiin 

välittää heti tyhjennyksen jälkeen automaattisesti mobiiliverkon välityksellä 

jäteyrityksen laskutusohjelmistoon ja sähköinen jätelasku olisi asiakkaan 

verkkopankissa tarvittaessa jo samana päivänä. 

 

Uuden teknologian käyttöönotosta koituvat investointikustannukset voisivat 

nostaa hieman jätteen kuljetuskustannuksia, mutta itse jätteenkäsittelymak-

sun osuuden pienentyessä tyhjennysmaksun kokonaissumma todennäköi-

sesti alenisi. Painoperusteisen veloituksen kautta pystyttäisiin oletettavasti 
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vaikuttamaan merkittävästi kotitalouksien kiinnostukseen oman jätehuoltonsa 

kehittämiseen, ja menettely samalla lisäisi jätteiden lajittelua ja vähentäisi 

loppukäsittelyyn päätyvien hyötykäyttökelpoisten jätteiden määrää. Esimer-

kiksi kompostoimalla biojätteet, viemällä paperin, kartongin, lasin ja metallin 

ekopisteelle, on tullut lajitelleeksi jo huomattavan osan kotitaloudessa synty-

västä, melko painavasta jätteestä. Näin kiinteistökohtaiseen astiaan päättyisi 

enää hyötykäyttöön toistaiseksi kelpaamaton jäte, eli käytännössä muoviset 

ruokapakkaukset ja sekalainen kokoelma erilaisia pieniä jätepartikkeleita. 

Kerros- ja rivitalokiinteistöillä punnitus tapahtuu jo suurempien jätesäiliöiden 

osalta, minkä mahdollistaa jäteauto joka on varustettu niin sanotulla runko-

vaa’alla. Runkovaa’alla päästään isojen jätesäiliöiden kohdalla jo riittävään 

tarkkuuteen, mutta tarkkuus ei riitä pienien jäteastioiden kohdalla. Näitä var-

ten tarvitaan vielä erillinen hissivaaka. (Flaaming Oy 2012.) 

 

Vaikka teknologisilla ratkaisuilla pyritäänkin ratkaisemaan erilaisia ongelmia 

ja haasteita sekä tehostaa olemassa olevia toimintoja, niin silläkin on kääntö-

puolensa. Tieto- ja viestintäteknologioiden kehitys vaikuttaa jätehuoltoon 

tarjoamalla ratkaisuja erilaisten tuotteiden elinkaarten hallintaan ja siten aut-

taa osaltaan ehkä vähentämään syntyvää jätettä. Toisaalta käytetyt teknolo-

giat uusiutuvat varsin nopeasti, mikä aiheuttaa merkittävää lisäystä syntyvän 

sähkö- ja elektroniikkaromun määrään. Elektroniikkajätteen tehokas hyödyn-

täminen on raahannut tietoteknologian varsin nopean kehityksen perässä, 

uusien laitesukupolvien ja teknologioiden kehittyessä nopeammin, kuin mihin 

hyödyntämiseen tähtäävä tutkimustyö pystyy vastaamaan. Tästä esimerkkinä 

voi mainita vaikka litteiden näyttöjen sisältämät kemikaalit, jotka ovat jäte-

ominaisuuksiltaan vielä varsin tuntemattomia, eikä niiden elinkaarivaikutuk-

sista vielä ole tarkkaa tietoa. Toisaalta vaatteissa ja tuotepakkauksissa 

lisääntyvät nanoelektroniset älytuotteet päätyvät aikanaan nekin jätteeksi, 

eikä näidenkään, pahimmillaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien partikke-

leiden jäteominaisuudet ole vielä ihan täysin selvillä. (Heikkilä ym. 2006, 53.) 

 

3.2.2 Kansalliset strategiset suunnitelmat ja tavoitteet 

 
Kansallinen biojätestrategia 
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Valtioneuvosto on 2.12.2004 hyväksynyt Suomen kansallisen strategian 

biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämiseksi eli niin sanotun 

biojätestrategian. Strategian taustalla on Euroopan Unionin kaatopaikkadirek-

tiivi (1999/31/EY), joka edellyttää jäsenmailtaan toimia kaatopaikkojen kasvi-

huonepäästöjen ja muiden ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi 

sekä biohajoavan jätteen kierrätyksen ja muun hyödyntämisen edistämiseksi. 

Strategiassa on direktiivin mukaan tarkasteltava kaikkia biohajoavia jätteitä, 

mutta siinä on kiinnitettävä erityistä huomioita kaatopaikoille sijoitettavan, 

yhdyskunnista peräisin olevan biohajoavan jätteen määrän vähentämiseen, 

joille on direktiivissä asetettu määrälliset vähentämistavoitteet.  Kaatopaikoil-

le loppusijoitettavan biohajoavan jätteen määrä vuonna 2006 saa olla enin-

tään 75 prosenttia vuoden 1994 biohajoavan jätteen määrästä, joka oli 2,1 

miljoonaa tonnia. Vuonna 2009 tuo määrä saa olla enintään puolet ja vuonna 

2016 enintään 35 prosenttia vuoden 1994 määrästä. Biohajoavalla jätteellä 

tarkoitetaan jätettä, joka voi hajota joko aerobisesti tai anaerobisesti, kuten 

elintarvike-, puutarha, paperi- ja kartonkijätettä sekä puuperäistä jätettä. 

(Ympäristöministeriö 2004, 1.) 

 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 

 

Vuoden 2008 huhtikuussa valtioneuvosto hyväksyi Suomelle uuden valta-

kunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2016. Suunnitelman tavoitteena on 

viisiportainen jätehierarkia, joka on yhteneväinen uuden jätelain myötä voi-

maan astunut etusijajärjestys.. Suunnitelmassa esitetään muun muassa 

päämäärät ja tavoitteet jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn osalta. Suunni-

telmassa on jo alun perin linjattu, sittemmin jätelainsäädännön kokonaisuu-

distuksen yhteydessä täsmennetyt tavoitteet saada syntyvän 

yhdyskuntajätteen kokonaismäärän kääntyminen laskuun vuoteen 2016 

mennessä. Suunnitelmassa on uuden jätelain linjausten mukaisesti tavoit-

teena saada vähintään 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä kierrätettyä, ohjata 

vähintään 30 prosenttia energiahyötykäyttöön ja korkeintaan 20 prosenttia 

jätteistä loppusijoittaa kaatopaikoille. Valtakunnallinen jätesuunnitelma ohjaa 

myös alueellisten jätesuunnitelmien laadintaa ja tavoitteita, mutta oleellisinta 

on alueellisten erityisolosuhteiden ja kehittämistarpeiden huomioiminen alu-

eellisissa suunnitelmassa. (Ympäristöministeriö 2008, 3-4; 9) 
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Lapin alueellinen jätesuunnitelma vuoteen 2020 

 

Suunnitelman vaikutusalue käsittää koko Lapin maakunnan, jonka pinta-ala 

kattaa yli neljäsosan koko Suomen pinta-alasta. Lapissa on yhteensä 21 

kuntaa, jotka muodostavat kuusi seutukuntaa. Suurin Alueen kaupungeista 

on Rovaniemi yli 60 000 asukkaallaan ja pienin on 1000 asukkaan Pelkosen-

niemi. Kaksi kolmannesta Lapin asukkaista asuu Rovaniemen ja Kemi-

Tornion seudulla. Kun läänin pinta-ala on melkein 100 400 neliökilometriä ja 

asukasluku vuonna 2010 vähän yli 183 000, voidaan todeta Lapin olevan 

erittäin harvaan asuttu, ja siten jätehuollon näkökulmasta varsin haasteelli-

nen toiminta-alue. Jätesuunnitelman tavoitteena on vaikuttaa alueellisiin 

jätehuollon ratkaisuihin ja toimintaan siten, että ne tukevat valtakunnallista 

jätepolitiikkaa ja edistävät viihtyisän, turvallisen ja terveellisen lappilaisen 

elinympäristön kehittymistä.  Suunnitelmassa on nostettu esille erilliset alu-

eellisesti strategiset painopistealueet joille on määritelty tavoitetila ja kehittä-

mistoimia jätesuunnitelman yleisten tavoitteiden edistämiseksi. (Lapin ELY-

keskus 2012, 11; 52.) Suunnitelma on varsin laaja ja yksityiskohtainen, ja 

tässä yhteydessä käsitellään suunnitelmasta vain tämän tutkimuksen kannal-

ta oleellisimmat kohdat. 

 

Lapin alueellisen jätesuunnitelman yleiset tavoitteet keskittyvät vahvasti 

jätteen synnyn ehkäisyyn ja syntyneen jätteen hyötykäyttöasteen parantami-

seen. Jätteen energiahyötykäytön toteutuessa kaatopaikalle loppusijoitetta-

van yhdyskuntajätteen määrää on suunnitelmassa tavoitteena vähentää 

nykyisestä 362 kilon tasosta noin 75 prosenttia tasolle 90 kiloa asukasta 

kohden kaatopaikalle sijoitettua jätettä. Keinoina tähän pääsemiseksi suunni-

telmassa on mainittu muun muassa jätteen synnyn ehkäisy, tuottajavastuun 

toimivuuden tehostaminen, alueellisen yhteistyön kehittäminen, biojätteen 

erilliskeräyksen laajentaminen sekä soveltuvan käsittelylaitoskapasiteetin 

kasvattaminen. (Lapin ELY-keskus 2012, 52.) Oheisessa taulukossa 1. on 

havainnollistettu Lapin alueen jätehuollon nykytilaa sekä alueellisen ja valta-

kunnallisen jätesuunnitelmien tavoitteita kilomäärinä ja prosenttiosuuksina. 
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Yhdyskuntajätteet Muodostuva Materiaali-
hyötykäyttö 

Energia-
hyötykäyttö 

Kaatopaikalle 
sijoitettu 

Nykytilanne (2010) 500 kg/as/a 125 kg/as/a 11 kg/as/a 362 kg/as/a 

Hyödyntämisaste 2010 27 % 25 % 2 % 73 % 

ALSU tavoite 2020 450 kg/as/a 135 kg/as/a 225 kg/as/a 90 kg/as/a 

Hyödyntämisaste 2020 80 % 30 % 50 % 20 % 

VALTSU tavoite 2016 80 % 50 % 30 % 20 % 

 
Taulukko 1. Jätteen hyötykäytön tavoitteet suunnitelmakaudella, mukaillen ALSU 
2020 
 

Lapin alueellisen jätesuunnitelman yhtenä painopistealueena on biohajoavan 

jätteen ja energiajätteen ohjaaminen pois kaatopaikoilta. Tähän pääsemisek-

si biojätteen omatoimiseen kompostointiin kannustettaisiin opastamalla, 

neuvomalla, taloudellisin kannustimin ja sen merkitys huomioitaisiin myös 

paikallisissa jätehuoltomääräyksissä. Kiinteistöistä erilliskerätty biojäte ja 

yhdyskunnista peräisin olevat lietteet sekä teurasjätteet käsiteltäisiin biokaa-

su- ja kompostilaitoksissa, ja syntyvä biokaasu jalostettaisiin liikennekäyttöön 

tai hyödynnettäisiin energiatuotannossa. Jätehierarkian periaattein hyötykäyt-

töön kelpaamattomien jätejakeiden energiahyötykäyttöä edistettäisiin toteut-

tamalla riittävä esikäsittelykapasiteettia hyötykäyttöön kelpaavien ja 

kelpaamattomien jätejakeiden erottelemiseksi. (Lapin ELY-keskus, 54–55) 

 

Suunnitelman painopistealueena on myös jätehuollon palvelutason kehittä-

minen vuoteen 2020. Tavoitteena on että Lappi koetaan puhtaana ja viih-

tyisänä alueena. Eri toimijoille ja eri jätelajien lajittelumahdollisuuksille 

järjestetään riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit, ja omatoimiseen 

jätehuollon kehittämiseen kannustetaan erilaisilla kannustimilla. Kaikki alueen 

asutut kiinteistöt ovat liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen, ja niin sanot-

tuja jätehuollon vapaamatkustajia ei enää ole. Tavoitteisiin pääsemiseksi 

määriteltäisiin haja- ja loma-asutusalueiden jätehuollon palvelutasot ja lisät-

täisiin kuntarajat ylittävää jätehuollon yhteistyötä. Jätteenkeräyspisteiden 

yleistä siisteyttä parannettaisiin tehostamalla asennekasvatusta, neuvontaa 

ja tiedotusta, tihentämällä tyhjennysrytmejä, lisäämällä lajittelupisteitä sekä 

lisäämällä valvontaa niillä. Ilmi tulleet rikkomukset saatettaisiin aina viran-
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omaisten tietoon valvonnan toimivuuden osoittamiseksi. (Lapin ELY-keskus 

2012, 55–57.) 

 

3.2.3 Jätehuollon säädökset muutosten kourissa 

 

Uusi jätelaki 646/2011 astui voimaan 1.5.2012 ja sillä pantiin täytäntöön EU:n 

uusi jätedirektiivi ja saatetaan kansallinen jätelainsäädäntö uudistetun perus-

tuslain periaatteiden mukaiseksi. Lain soveltamisala ja keskeiset periaatteet 

säilyvät kutakuinkin ennallaan, mutta jätehuollon velvollisuuksista ja paikallis-

ten määräysten velvoittavuudesta säädetään aiempaa täsmällisemmin. Uu-

den jätelainsäädännön keskeisiä uudistuksia toiminnallisesta näkökulmasta 

ovat: 

• jätehuollon etusijajärjestyksen uudistuminen 

• kunnan jätehuoltovastuun laajentuminen koskemaan myös terveys- ja 

sosiaalipalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä, 

• pakkausjätteen täysi tuottajavastuu 

• jätehuoltomääräysten velvoittavuuden rajoittaminen koskemaan lähin-

nä kunnan vastuulla olevia jätteitä 

• velvoite kiinteistökohtaisen jätteenkuljetusjärjestelmän uudelleen har-

kintaan ottamisesta. 

 

Euroopan Unionin jätedirektiivin 11 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteu-

tettava ne tarvittavat toimenpiteet, joilla vuoteen 2020 mennessä saadaan 

lisättyä kotitalouksista ja muista vastaavista lähteistä peräisin olevan paperin, 

metallin, muovin ja lasin uudelleenkäyttöä ja kierrätystä vähintään 50 paino-

prosenttiin niiden kokonaismäärästä. Kysymyksessä on tiukka jäsenmaita 

sitova tavoite, jonka toteutumisesta maiden on raportoitava komissiolle kol-

men vuoden välein. Jos tavoitteita ei ole jostain syystä saavutettu, on jäsen-

maiden esitettävä komissiolle syyt tavoitteiden saavuttamattomuuteen sekä 

toimet, joilla tavoitteet aiotaan saavuttaa. (Ympäristöministeriö 2012, 11.)  

 

Lisäksi uuteen lakiin on lisätty uutena käsitteelliset maininnat jätehuoltoviran-

omaisesta sekä kunnallisesta jäteyhtiöstä. Lakiin on lisätty nimenomainen 

säädös myös siitä, että kunta voi siirtää vastuulleen säädettyjä jätehuollon 

palvelutehtäviään tätä tarkoitusta varten perustetulle ja kuntien yhteisesti 
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omistamalle jäteyhtiölle. Tähän palvelutoimintaan liittyen kuntien yhteisen 

jäteyhtiön alueella kunnilla tulee olla jatkossa myös yhteinen toimielin jäte-

huollon viranomaistehtävien hoitamiseen eli niin sanottu yhteislautakunta. 

Sen toiminta tulee käsittämään jätelain nojalla kunnille säädetyn julkisen 

vallan käyttöön liittyvät hallintotehtävät, joista merkittävimpinä jätemaksutak-

sojen ja jätehuoltomääräysten hyväksyminen sekä jätemaksutaksasta poik-

keamisesta päättäminen. Kuntien yhteisille jätelaitoksille säädös ei aiheuta 

muutosta sen oikeudelliseen tilaan, mutta edellyttää jatkossa niin sanottujen 

markkinaehtoisten palveluiden tuottamiseen liittyvien toimintojen eriyttämistä 

tilikausittain kirjanpidossa, palvelutoiminnan taloudellisen tuloksen kuvaami-

sen edellyttämässä laajuudessa. (Kuntaliitto 2011.) 

 

Jätehuollon etusijajärjestyksen uudistumisen taustalla on EU-lainsäädännön 

mukainen viisiportainen jätehierarkia, jolla tähdätään jätteen määrän ja haital-

lisuuden vähentämiseen, kierrätyksen ja muun hyödyntämisen lisäämiseen 

sekä jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämiseen. Kuviossa 6 on kuvattu 

jätehuollon etusijajärjestys, jota kaikkien jätehuollon toimijoiden on noudatet-

tava. Niin jätteen tuottajien, käsittelijöiden ja kerääjien kuin kunnallisten jäte-

huollon toimijoidenkin on otettava etusijajärjestys huomioon kaikessa 

toiminnassaan. Kotitalouksien on otettava etusijajärjestys huomioon mahdol-

lisuuksien mukaan. (Ympäristöministeriö 2012c, 2.)  

 

 
Kuvio 6. Etusijajärjestys jätehuollossa (Kuntaliitto 2012c) 
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Etusijajärjestyksen tavoitteena on ohjata ensisijaisesti vähentämään jätteiden 

määrä ja haitallisuutta. Tällä tarkoitetaan toimintaa jolla ehkäistään aineen tai 

esineen päätymistä jätteeksi ja edistetään sen uudelleenkäyttöä sellaisenaan 

tai muita toimia sen käyttöiän pidentämiseksi.  Jos ja kun jätettä kuitenkin 

oletettavasti jossain vaiheessa syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti pyrit-

tävä saamaan jäte uudelleenkäyttöön tai toissijaisesti pyrittävä kierrättämään 

se. Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteen tai sen osan käyttämistä uudel-

leen samaan tarkoitukseen kuin se on alun perin suunniteltu. Kierrättämisellä 

taas tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa jätteestä valmistetaan tuotteita, 

materiaalia tai ainetta joko sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai muuhun käyt-

töön. Jätteen energiahyötykäyttö, maanrakennuskäyttö tai polttoaineen val-

mistus eivät kuitenkaan ole kierrätystä. Mikäli kierrätyskään ei ole 

mahdollista, on jätteentuottaja hyödynnettävä jäte muulla tavoin. Hyödyntä-

miseksi katsotaan toiminta jossa tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa 

jätteellä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muuten käytettäviä aineita tai 

esineitä taikka valmistellaan jätettä tällaista tarkoitusta varten.  Hyödyntämi-

seksi luetaan esimerkiksi jätteen energiahyötykäyttö tai betoni- ja tiilijätteen 

käyttö maanrakentamisessa. Jos hyödyntäminenkään ei ole mahdollista, jäte 

on loppukäsiteltävä. Tällä tarkoitetaan jätteen sijoittamista kaatopaikalle, 

polttoa ilman energian talteenottoa tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa, 

joka ei ole jätteen hyödyntämistä, vaikka toiminnan toissijaisena seurauksena 

on jätteen sisältämän aineen tai energian hyödyntäminen, mukaan lukien 

jätteen valmistelu loppukäsittelyä varten. (Jätelaki 2011, 5§; 8§.) 

 

Uuden jätelain nojalla säädettävien asetusten kautta säädetään jatkossa 

myös eri jätteiden kierrätys- ja hyödyntämistavoitteista sekä jätteiden kaato-

paikkakäsittelyä koskevista rajoituksista. Kunnan jätehuoltovastuun laajen-

tuminen vastaa pääosin nykyistä järjestelyä eräillä täsmennyksillä. Kunnan 

vastuulle kuuluu edelleen vakituisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, 

asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja 

umpikaivoliete. Tämän lisäksi jatkossa kunnan vastuulle kuuluvat myös kaikki 

julkisissa ja yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä koulutustoimin-

nassa syntyvä jäte. (Kuntaliitto 2011.) 
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Tuottajien vastuille kuuluvien jätteiden jätehuollon järjestämisen vastuita on 

myös uudessa laissa täsmennetty, ja keskeisin muutos on pakkausjätteiden 

täysi tuottajavastuu joka tulee toteuttaa koko maan kattavalla keräysverkos-

tolla. Mikäli pakkausjätettä ei toimiteta tuottajan järjestämään keräykseen, 

kunnalla on tuottajavastuusta huolimatta edelleen velvollisuus järjestää asu-

misessa syntyvän jätteen käsittely. Kunnilla on jatkossa myös aina oikeus 

täydentää tuottajien keräystä niiltä osin kuin tuottaja ei sitä itse järjestä, ja 

pakkausjätteen osalta tämä mahdollistaa kunnanjärjestämän pakkausjätteen 

kiinteistökohtaisen tai alueellisen keräyksen järjestämisen, jonka kustannuk-

set katetaan kunnallisilla jätemaksuilla. Tällöin myös pakkausjätteen kiinteis-

tökohtaisesta lajittelusta ja erilliskeräyksestä voidaan kunnan 

jätehuoltomääräyksissä antaa tarkentavia määräyksiä. Jätehuoltomääräysten 

velvoittavuus muuttuu uudessa jätelaissa muilta osin koskemaan vain lähinnä 

kunnan vastuulla olevien jätteiden ja keräyksen ympäristö- ja terveyshaittojen 

torjuntaa. Kunnilla on edelleen oikeus määrätä vastuullaan olevien jätteiden 

syntypaikkalajittelusta, siis myös pakkausjätteen osalta, mutta elinkeinotoi-

minnan jätettä ja sen lajittelua koskevat määräykset annettaan tarkemmin 

asetuksilla. (Kuntaliitto 2011.) 

 

Uuden jätelain rinnalle on säädetty sitä täsmentämään Valtioneuvoston ase-

tus jätteistä 179/2012 eli tuttavallisemmin nimeltään jäteasetus. Jäteasetuk-

sen 14 §:ssä säädetään yhdyskuntajätteen erilliskeräyksestä ja 

kierrätyksestä, että kunnan on järjestettävä vastuulleen kuuluvan hyötyjät-

teen, kuten paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja biojätteen erilliskeräys 

ja kierrätys. Kaupan ja muun elinkeinotoiminnan harjoittajan sekä muun jät-

teen haltijan on vastaavasti itse järjestettävä toiminnassaan syntyvän jätteen 

erilliskeräys ja kierrätys. Tämän kaiken tavoitteena on, että edellä mainituin 

toimin vähintään 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä kierrätetään viimeistään 

vuoden 2016 alusta lähtien. (Vna jätteistä 179/2012, 14§.)  

 

Jäteasetuksen 14§:ssä hyötyjätteiden erilliskeräysvaatimus kohdistuu käy-

tännössä kauppoihin, muihin elinkeinotoiminnan harjoittajiin tai muihin jätteen 

haltijoihin sekä viimekädessä myös kuntaan sen mukaan kuin mitä yhdyskun-

tajätteen järjestämisvastuusta on jätelaissa säädetty. Erilliskeräysvelvollisuus 

on perusteltua jätelaissa säädetyn etusijajärjestyksen noudattamiseksi tai 
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kun se on tarpeen jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tai jätteestä 

aiheutuvan terveys- ja ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. Jäteasetuksen pykä-

lällä 14 pannaan täytäntöön myös EU-direktiivissä säädetty velvollisuus toi-

menpiteistä, joilla edistetään biojätteen erilliskeräystä sen kompostoimiseksi 

ja mädättämiseksi. Jätteen kierrätys- ja hyödyntämistavoitteiden laskentame-

netelmästä on EU-komission päätöksessä sanottu, että aerobiseen tai anae-

robiseen käsittelyyn syötetty biohajoava jäte voidaan laskea kierrätetyksi, jos 

käsittely tuottaa kompostia tai mädätettä, jota käytetään, kierrätettynä tuot-

teena, materiaalina tai aineena ekologisesti hyödyllisellä tavalla. Saman 14 

pykälän 1 ja 2 momentista ilmenee, että kierrätystavoitteiden saavuttamises-

ta vastaavat käytännössä tuottajavastuun piiriin kuuluvat tuottajat, elinkeino-

toiminnan harjoittajat, muut jätteen haltijat sekä kunnat, kaikki siis yhdessä. 

(Ympäristöministeriö 2012, 11–12) 

 

Vastaavasti Jäteasetuksen 16 §:ssä on rakennus- ja purkujätteen hyödyntä-

misen tavoitteeksi asetettu, että vähintään 70 % rakennus- ja purkujätteestä 

hyödynnetään aineena vuonna 2020. Vastuu on asetettu rakennushankkee-

seen ryhtyvälle tai muulle jätteen haltijalle. Rakennus- ja purkujätteen erillis-

keräyksestä on huolehdittava niin, että mahdollisimman suuri osa jätteestä 

voidaan jätelain 8 §:n mukaisesti valmistella uudelleenkäyttöön, kierrättää tai 

muutoin hyödyntää. Jatkossa ainakin seuraavat jätelajit on pidettävä erillään 

tai lajiteltava erilleen toisistaan ja muista rakennus- ja purkujätteistä: 

• betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, ja keramiikkajätteet 

• kipsipohjaiset jätteet 

• kyllästämättömät puujätteet 

• metallijätteet 

• lasijätteet 

• muovijätteet 

• maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet 

• eristevilla 

• pakkausjätteet. (VNA jätteistä 179/2012, 16§.) 

 

Jäteasetuksen perustelumuistiossa on todettu, että edellä mainittujen jä-

teasetuksen 14 ja 16 pykälien erilliskeräysvelvollisuus rajautuu tilanteisiin, 
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joissa erilliskeräys on perusteltua jätelain 8 §:ssä säädetyn etusijajärjestyk-

sen noudattamiseksi tai se on lain 13 ja 15 §:n mukaisesti tarpeen jätehuol-

lon asianmukaiseksi järjestämiseksi tai jätteestä aiheutuvan terveys- ja 

ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. (Ympäristöministeriö 2012a, 11–13.) 

 

Vaikka vuoden 2011 alusta uudistuneen jäteverolain (1126/2010) voimaantu-

losta on jo vierähtänyt hetki, sen aiheuttamat muutokset tuntuvat kunnallisen 

jätehuollon maksuissa vielä jatkossakin. Lain keskeisimpiä muutoksia olivat 

veropohjan laajentuminen koskemaan muun muassa voimalaitosten tuhkia 

sekä yksityisiä kaatopaikkoja. Merkittävin yksityisen kotitalouden jätemak-

suissa tuntuva muutos on jäteveron määrän nouseminen vuoden 2011 alusta 

30 eurosta 40 euroon kaatopaikalle sijoitettua jätetonnia kohti ja vero tulee 

vielä nousemaan 50 euroon vuoden 2013 ensimmäisestä päivästä lähtien. 

(Ympäristöministeriö 2012b.) 

 

Edellä mainittujen säädösten lisäksi ympäristöministeriössä on valmisteltu 

muutettavaksi valtioneuvoston asetusta kaatopaikoista, ja yksi keskeisimpiä 

muutoksia olisi kaatopaikkojen aiheuttamien metaanipäästöjen ja suoto-

vesikuormitusten vähentäminen rajoittamalla biohajoavan ja muiden or-

gaanisten jätteiden sijoittamista tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. 

Suomessa oli vuonna 2010 käytössä 57 julkista ja 74 yksityistä tavanomai-

sen jätteen kaatopaikkaa. Uudet rajoitukset tulisivat koskemaan jätettä, jonka 

orgaanisen hiilen kokonaismäärä tai hehkutushäviö ylittää määritetyt raja-

arvot. Mainittujen ominaisuuksien selvittäminen edellyttäisi testausta, jotta 

jätteen kaatopaikkakelpoisuus voidaan luotettavasti osoittaa. Lupaviranomai-

sella olisi asetuksessa annettujen edellytysten puitteissa mahdollisuus myön-

tää määräaikainen poikkeamislupa sijoitusrajoituksesta. Päätöksen 

tavoitteena on luopua orgaanisen jätteen loppusijoittamisesta tavanomaisen 

jätteen kaatopaikoille kokonaan vuoteen 2016 mennessä. Toteutuessaan 

ehdotetun laisena päätös ei koske pilaantumatonta maa-ainesjätettä, kaivan-

naisjätettä eikä pilaantumatonta ruoppausjätettä. Asetus on kaavailtu voi-

maanastuvaksi vuoden 2013 alusta ja sen toimeenpanoon ja 

kaatopaikkakäsittelyn korvaavan käsittelykapasiteetin suunnitteluun ja toteut-

tamiseen olisi aikaa vuoden 2016 alkuun asti. (Ympäristöministeriö 2012d, 1-

5;8-10.) 
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3.2.4 Kustannusrakenteen muutokset 

 

Jätehuollon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti kaato-

paikkojen, jätteenpolttolaitosten sekä biologisten ja muiden käsittelylaitosten 

perustamisesta aiheutuneiden investointien pääomakustannusten vuoksi. 

Jäteraaka-aineiden kierrättäminen materiaalina aiheuttaa myös kustannuk-

sia, sillä ne on aina esikäsiteltävä hyödyntämisprosessien vaatimusten edel-

lyttämällä tavalla eikä materiaaleista yleensä saada kovin merkittäviä tuloja 

näiden kustannusten kattamiseksi. Jätehuollon liiketoiminnassa tuloja saa-

daan käytännössä vain jätteen vastaanottomaksuista sekä mahdollisen ma-

teriaalien ja energian myynnistä. Vaikka vain pieni osa jätteestä on 

sellaisenaan taloudellisesti aidosti arvokasta materiaalia, jätealasta on tullut 

kiinnostava taloudellinen toimiala, ja jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä 

on tullut monissa tapauksissa jopa kannattavaa liiketoimintaa. Jätehuoltoalal-

le onkin perinteisten toimijoiden rinnalle tullut uusia palveluntarjoajia, mikä on 

myös lisännyt kilpailua eri toimijoiden välillä ja joillakin paikkakunnilla on 

syntynyt jopa kilpailua jätteestä. Jätehuoltopalvelujen yksityisten tuottajien 

piirissä on viime aikoina tapahtunut myös voimakasta keskittymistä. (HE 

Jätelaiksi 2011, 31–32). 

 

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna uuden jätelainsäädännön merkit-

tävimmät muutokset ovat nimenomaiset maininnat jätehuollon perusmaksuis-

ta, jätteenkuljetusyritysten raportointivelvollisuus asiakkaistaan 

jätehuoltoviranomaisille, mahdollisuus kerätä jatkossa jätemaksuilla kohtuul-

linen tuotto pääomalle sekä yksityisoikeudellisten ja julkisoikeudellisten jäte-

maksujen määrittelyn tarkentuminen. (Kuntaliitto 2012.) Jatkossa siis 

ekomaksuina tunnetut jätehuollon perusmaksut saavat lainsäädännössä 

tunnistetun aseman. Toisaalta myös jätemaksajien määrän voidaan olettaa 

tulevaisuudessa kasvavan jätelakiin ja asetukseen kirjatun raportointivelvolli-

suuden myötä, kun niin sanotut jätehuollon vapaamatkustajat saadaan myös 

järjestetyn jätehuollon piiriin. 
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3.3 Muutoksiin vastaaminen paikallisesti 
 

3.3.1 RENEWA-selvitys  

 

WSP Finland Oy on tehnyt vuonna 2011 Napapiirin Residuum Oy:n toimek-

siannosta työn jonka tavoitteena oli selvittää yhtiön toiminta-alueella syntyvi-

en ja käsiteltävien jätteiden hyödyntämis- ja energiakäytön mahdollisuuksia 

sekä laatia toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista taloudelliset laskelmat ja 

arviot niiden ympäristövaikutuksista. Energiakäytön vaihtoehtoina huomioitiin 

jätejakeiden hyödyntäminen toiminta-alueella sekä mahdollinen kuljettaminen 

Ouluun, Ruotsiin tai muihin jätejakeita energiantuotannossa hyödyntäviin 

laitoksiin. Lisäksi tavoitteena oli selvittää toiminta-alueella syntyvien voimalai-

tostuhkien, jätevesilietteen ja biojätteen yhteiskäsittelyvaihtoehdot ja hyödyn-

täminen lannoitteena ja muissa hyötykäyttökohteissa. (WSP 2011, 6; 10.) 

 

Selvityksessä hankittiin tietoa yhdyskuntajätteistä, teollisuuden jätteistä, 

jätteiden käsittelylaitoksista ja loppusijoituspaikoista sekä jätteitä energialäh-

teinä käyttävistä laitoksista. Lisäksi selvityksessä pyrittiin kokoamaan tietoa 

jätteiden hyödyntämiseen liittyvistä tutkimushankkeista ja jätteiden käsittelyyn 

liittyvästä lainsäädännöstä. Selvitys loi syvällisen katsauksen yhtiön toiminta-

alueella syntyvistä ja käsiteltävistä jätteistä ja niiden tämänhetkisestä hyö-

dyntämisestä. Energiatuotantoon soveltuviin jätteisiin laskettiin kuuluvaksi 

polttokelpoinen sekajäte, jätteiden energiajakeet ja biohajoavat jätteet, jotka 

eivät kelpaa hyötykäyttöön. Jätteiden hyötykäyttöä pohdittaessa oli erityisen 

tärkeää tiedostaa syntyvien jätteiden määrät ja niihin syntyyn liittyvät epä-

varmuudet. Jätteen tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan vähentää merkittä-

västi alueellisia ympäristövaikutuksia ja sillä saavutetaan myös merkittäviä 

kustannussäästöjä. (WSP 2011, 99.) 

 

Selvityksessä laadittiin jätteiden hyötykäyttövaihtoehdoista 4 eri skenaariota 

sekä 2 skenaariota tuhkan hyötykäytölle. Skenaarioista tehtiin myös alustavat 

laskelmat. Energiakäytön vaihtoehtoina huomioitiin jätejakeiden hyödyntämi-

nen toiminta-alueella sekä mahdollinen kuljettaminen Ouluun tai Ruotsin 

Bodeniin. Selvityksessä tehtyjen tarkastelujen perusteella edullisimmaksi 

vaihtoehdoksi muodostui skenaario, jossa toteutuu polttokelpoisen sekajät-
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teen energiahyödyntäminen Oulun Energian Laanilan Ekovoimalaitoksessa. 

Nykytilanteeseen verrattuna energiahyötykäyttö olisi noin 34 prosenttia hal-

vempi vaihtoehto. Biojätteen ja jätevesilietteen käsittelyssä tulisi siirtyä mah-

dollisimman pian niiden yhteiskäsittelyyn mädättämällä. Kaatopaikalle 

sijoitettaisiin tällöin enää noin 10 prosenttia sekajätteen kokonaismäärästä. 

(WSP 2011, 99.) 

 

3.3.2 Strateginen suunnittelu ja tutkimustoiminta 

 

Yhtiön liiketoiminnan strategiset linjat ja kehittämisen painopistealueet on 

rakennettu pitkälti RENEWA-selvityksen tuottaman tiedon perusteella jätteen 

energiahyötykäytön varaan. Tarvitaan vielä lisää tietoa jätteen järjestelmälli-

sen kuljettamisen edellyttämän logistisesti järkevän järjestelmäkokonaisuu-

den luomiseksi, mutta selvää on jo tässä vaiheessa se, että kierrätykseen ja 

materiaalihyötykäyttöön kelpaamaton jäte matkaa tulevaisuudessa kumipyö-

rien päällä useiden satojen kilometrien päähän käsiteltäväksi. Yhtiön toimi-

alueelle ei vallitsevan lainsäädännön perusteella ole kustannustehokasta 

rakentaa jätteen massiiviseen energiahyödyntämiseen kykenevää polttolai-

tosta. Toimialueen suhteellisen pienet jätemäärät ja polttolaitosinvestoinnin 

mittavuus aiheuttaisivat suhteettoman suuret käsittelykustannukset yksikköä 

kohden. 

 

Edellisen lisäksi selvitys osoittaa selkeät edellytykset biojätteen ja jätevesi-

lietteen yhteiskäsittelyn järjestämiselle, ja mahdolliselle lämpövoimalaitoksen 

tiettyjen tuhkien hyötykäytölle lopputuotteen jalostuksessa. Yhteiskäsittelyn 

edellytyksien perusteella biokaasulaitoksen yleissuunnittelu on käynnistetty ja 

se valmistuu kesällä 2012. Tuon suunnitelman perusteella ratkaistaan pitkälti 

muun muassa kotitalouksista peräisin olevan biojätteen ja jätevesilietteen 

yhteiskäsittely ja hyödyntäminen pitkälle tulevaisuuteen. Oli yleissuunnitel-

man perusteella tehtävä ratkaisu sitten mikä hyvänsä on päivänselvää, ettei 

muutoksilta vältytä tälläkään osa-alueella. Jätelain muutokset ovat lopullisia, 

ja asettavat kovan haasteen kunnalliselle jätehuollolle, myös kaiken biologi-

sen jätteen osalta. 
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Tämä opinnäytetyö on osa Napapiirin Residuum Oy:n tutkimustoimintaa jolla 

tuetaan yhtiön strategista suunnittelua kartoittamalla kotitalouksien näkemyk-

siä tuleviin toimintaympäristön muutoksiin ja toimintatapojen muuttumiseen. 

Hyvätkään tutkimukset tai suunnitelmat eivät yksin tule riittämään asetettujen 

kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteiden saavuttamisessa, vaan kaikkein keskei-

simmässä roolissa tulee olemaan jätteen syntypaikkalajittelun onnistuminen 

eli kotitalouksien arjen jätehuolto jokaisessa kodissa ja jokapäiväiseen elämi-

seen liittyvissä rutiineissa. Tämä tutkimus ja edellä mainittu selvitys ovat vain 

osa muiden selvitysten ja suunnitelmien ohella tulevaisuuden muutosten ja 

haasteiden vastaanottamiseen tähtäävää valmisteluprosessia, jossa tietoa 

hankitaan ja tulkitaan sekä sovelletaan käytännössä toimintaympäristön 

kehittämiseen. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

4.1 Näkökulmana tapaustutkimus 
 

Tutkimuksen aiheena oli kunnallisen jätehuollon palvelutoiminnan kehittämi-

nen asiakasnäkökulmasta. Asiaa pohdittuani päädyin valitsemaan tutkimus-

strategiaksi tapaustutkimuksen, joka on Moilasen ym. mukaan tyypillinen 

liiketaloustieteissä ja sopii hyvin myös kehittämistyön lähestymistavaksi. 

Tutkimuksen kohde eli tapaus voi olla esimerkiksi yritys tai sen tuote tai pal-

velu, jokin toiminta tai prosessi. Tutkittava tapaus voi olla myös yksilö, ihmis-

ryhmä, tapahtuma tai toiminto. Tapaustutkimus voi kohdistua myös 

useampaan kuin yhteen tapaukseen, kunhan se ymmärretään tiettynä koko-

naisuutena. (Moilanen ym. 2009, 52.) 

 

Tapaustutkimuksen lähtökohtana on jokin ilmiö tai tapaus, joka on tutkijan 

kiinnostuksen kohteena. Tutkijalla on monesti tästä ilmiöstä aiempaa tietä-

mystä ja kokemusta, ja sen pohjalta hän muodostaa alustavan tutkimuson-

gelman. Ongelman ratkaisemiseksi tutkijan tulee kehitellä aihetta 

täsmentäviä käsitteitä, tutkimusteemoja tai -kysymyksiä, jotka johdattelevat 

erilaisten empiiristen aineistojen hankintaan. Tutkijan on samalla harkittava, 

millä tavoin jokin tietty aineisto auttaa tutkimuskysymykseen vastaamisessa, 

eli menetelmien valinnassa on syytä miettiä niiden suhdetta hankittavaan 

aineistoon ja toisaalta aineistoa kerätessä on myös syytä pitää tutkimusky-

symykset jollain tasolla mielessä. (Bamberg–Jokinen–Laine 2007, 26.) 

 

Tapaustutkimus tuottaa tietoa nykyajassa tapahtuvasta ilmiöistä sen todelli-

sessa toimintaympäristössä ja pyrkii vastaamaan kysymyksiin ”miten?” ja 

”miksi?”. Kun halutaan syvällisesti ymmärtää kehittämisen kohdetta ja tuottaa 

uusia kehittämisehdotuksia, lähestymistavaksi sopii hyvin tapaustutkimus. Se 

voidaan toteuttaa myös kahden tai useamman tapauksen vertailuna, ja sitä 

voidaan käyttää oikeastaan kaikessa tutkimuksessa ja kehitystyössä jossa 

kohde voidaan rajata kategorisesti, funktionaalisesti tai situationaalisesti. 

(Moilanen ym. 2009, 52.) 
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Tapaustutkimuksessa liikutaan usein induktiivisesti yksityisestä yleiseen, kun 

taas määrällinen tutkimus etenee deduktiivisesti yleisestä yksityiseen. De-

duktiivisessa tutkimustavassa teoria pitää olla etukäteen tiedossa ennen kuin 

sen oikeellisuutta voidaan testata. Tapaustutkimuksessa sen sijaan tutkitaan 

usein ilmiötä, jonka yhteydessä toimivaa käsitteistöä tai näkökulmaa ei voi 

etukäteen kovin tarkkaan tietää, vaan näiden valinta jää usein tutkimuksen 

myöhempään vaiheeseen. (Bamberg ym. 2007, 29.) 

 

Kovalaisen mukaan tapaustutkimusta ei itsessään voi pitää tutkimusmetodi-

na, eikä sitä tutkimuksellisena lähestymistapana voi automaattisesti sitouttaa 

mihinkään metodiin. Tapaustutkimus on varsin nopeasti vakiintunut varsinkin 

liiketaloustieteissä pääosin vain laadullisia menetelmiä hyödyntäväksi lähes-

tymistavaksi. Varsinkin erilaisissa opinnäytetöissä tapaustutkimuksella tarkoi-

tetaan hyvin usein haastatteluin kerättyä aineistoa, sen analysointia tai 

esimerkiksi dokumenttiaineistoja ja niiden analyysia. Tapaus eli case voi 

Kovalaisen mukaan tarkoittaa lähes kaikkea yhden tapauksen kuten toimi-

alan, tehtaan, yrityksen, toimiston tai tapahtuman tutkimuksesta tai jonkin 

prosessin tutkimisesta aina usean tapauksen laajempaan tutkimukselliseen 

kokonaisuuteen. Liiketaloustieteen saralla tapaustutkimuksella taas viitataan 

prosessin tai tapauksen sijaan useimmin yhteen tai useampaan yritykseen 

kohdistuvaan tutkimukseen. (Kovalainen 2005, 74.) 

 

4.2 Laadullinen tutkimusote 
 

Laadullista tutkimusprosessia voi pitää eräänlaisena tutkijan oppimisproses-

sina, jossa tutkimuksen aikana tavoitellaan tutkijan tietoisuuden kasvua tutkit-

tavasta aihepiiristä, ilmiöstä ja niitä ohjailevista tekijöistä (Kiviniemi 2001, 75). 

Laadullisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen, 

tosiasioiden löytäminen ja paljastaminen. Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypilli-

siä piirteitä ovat: 

1. Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineis-

to kootaan luonnollisessa todellisessa tilanteessa 

2. Suositaan ihmisiä tiedon keruun instrumenttina 

3. Käytetään induktiivista analyysia odottamattomien seikkojen paljasta-

miseen 
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4. Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa 

5. Valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen 

menetelmää käyttäen. 

6. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä 

7. Käsitellään tapauksia ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukai-

sesti. (Hirsijärvi–Hurme–Sajavaara 1997, 164.) 

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston keräämisessä käytetään Kiviniemen mu-

kaan tavallisesti sellaisia menetelmiä, joiden avulla tutkija pääsee mahdolli-

simman lähelle tutkittavaa kohdettaan. Tutkijan tavoitteena on saada käsitys 

tutkittavien näkemyksistä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tyypilli-

simmiksi aineiston keruumenetelmiksi Kiviniemi mainitsee haastattelun ja 

havainnoinnin, mutta myös päiväkirjat ja muut arkipäivän kokemuksista ja 

tilanteista syntyneet materiaalit sopivat analysoinnin kohteiksi. Kun tilastolli-

selle tutkimusotteen perusedellytys on satunnaisotanta, niin laadulliselle 

tutkimukselle ominaista on taas harkinnanvarainen näytteen käyttäminen, eli 

tutkimukselle valitaan kohde jonka kautta tutkittavaan ilmiöön voidaan oletet-

tavasti perehtyä mahdollisimman syvällisesti. (Kiviniemi 2001, 68.) 

 

Kiviniemi kuvailee laadullisen tutkimuksen olevan luonteeltaan prosessiorien-

toitunutta. Tällä hän tarkoittaa sitä, että koska laadullisessa tutkimuksessa 

aineiston keräämisvälineenä toimii varsin inhimillinen tekijä kuten tutkija itse, 

niin aineistoon liittyvien tutkimuksellisten näkökulmien ja tulkintojen voidaan 

olettaa kehittyvän tutkijan mielessä koko ajan vähitellen tutkimusprosessin 

edetessä. Juuri tähän laadullisen tutkimuksen ominaispiirteeseen perustuu 

Kiviniemen mukaan hyvin pitkälle myös se, että tutkimuksen eri elementtien 

kuten tutkimuskysymyksen, aineistonkeruun ja aineiston analyysiin voidaan 

antaa kehittyä omalla painollaan pitkin matkaa aina tutkimuksen edetessä. 

Prosessin aikana tutkijan tietoisuudessa tapahtuvaa tutkimuksellisen näkö-

kulman ja tulkintojen kehittymistä voidaan hyödyntää tutkimustehtävän jalos-

tuksessa tai uudenlaisen aineistonkeruusyklin toteuttamisessa. Tämä tosin 

edellyttää tutkijan olevan tietoinen omasta tietoisuudestaan ja sen kehittymi-

sestä, ja että tutkija kykenee tekemään tarvittaessa uusia tutkimuksellisia 

linjauksia. (Kiviniemi 2001, 68–69.) 
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Laadullinen tutkimus on luonteeltaan jatkuva päätöksentekotilanne tai on-

gelmanratkaisusarja. Tutkimusongelmakaan ei välttämättä ole ihan täysin 

ilmaistavissa aivan tutkimuksen alussa, mutta se täsmentyy ja kehittyy tutki-

muksen edetessä. Näkemyksen kehittyessä voi myös tutkimuksellinen tar-

kastelu kohdentua aivan uusiin mielenkiinnon kohteisiin. Kiviniemen mukaan 

aloittelevan tutkijan tyypillinen ongelma on se, että hänellä on halu käsitellä 

tutkimuksessaan kaikkia tutkimuksen aikana esiin nousseita kiinnostavia 

asioita. Näin ollen keskeisintä on tutkimuksen aikana löytää ne johtavat ideat, 

joiden nojalla tutkimuksellisia ratkaisuja tehdään, ja on tarkoituksenmukaista 

korostaa rajaamisen tärkeyttä tutkimusongelman kohdalla eheyden ja sel-

keyden saavuttamiseksi. Kaikkea tutkimuksen aikana nähtyä, kuultua tai 

tallennettua aineistoa ei kannata yrittää väkisin sisällyttää varsinaiseen tutki-

muksen raporttiin. Rajaamisessa on samalla kyse myös tulkinnallisesta ra-

jaamisesta, jossa tutkijan omat intressit ja näkökulmat vaikuttavat esimerkiksi 

aineiston keruuseen ja kerätyn aineiston luonteeseen. Laadullinen aineisto ei 

toisin sanoen sellaisenaan kuvaa todellisuutta, vaan todellisuus juontuu tul-

kinnallisten näkökulmien välityksellä. Tutkimustehtävää rajatessaan tutkija 

ottaa kantaa siihen minkälaisen ydinsanoman hän nostaa tutkimusaineistosta 

tulkintansa avulla tarkastelun keskipisteeksi. (Kiviniemi 2001, 70–72.) 

 

4.3 Teemahaastattelu 
 

Haastatteluista ylipäätään on tullut ehkä kaikkein käytetyin tiedonhankinta-

menetelmä mitä erilaisimmilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tiittulan ja Ruusu-

vuoren mukaan kysymistä pidetään arkipäivän sosiaalisessa 

kanssakäymisessä luonnollisena ratkaisuna tiedontarpeen tyydyttämiseksi. 

Jos siis halutaan tietoa jostakin, niin on hyvin luontevaa esittää kysymys 

tietolähteelle tarvittavan tiedon saamiseksi.  Tietyissä ammateissa haastatte-

lujen kaltaisia keskustelutilanteita käytetään hyvinkin yleisesti työtehtävän 

suorittamisen kannalta tärkeän tiedon hankkimiseksi. Näitä tiedonhankinnan 

ammattilaisia ovat esimerkiksi tutkijat, toimittajat, lääkärit, psykologit ja polii-

sit. Haastattelu on siis tiedonhankinnan muoto, joka on tarvittaessa koko 

yhteiskunnan joka ikisen jäsenen käytettävissä helposti. (Ruusuvuori–Tiittula 

2005, 9.) 
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Empiirisessä tutkimuksessa metodit ovat aina tutkijan työssä keskeisessä 

asemassa, jolloin mitään ei tulisi valita pohtimatta sen soveltuvuutta kyseisen 

ongelman ratkaisuun. Hirsijärven ja Hurmeen mukaan haastattelu on hyvin 

joustava tiedonhankintamenetelmä ja sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituk-

siin. Joustavuus ilmenee muun muassa mahdollisuudella toistaa kysymys 

tarvittaessa, oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sa-

namuotoja ja käydä dialogia haastateltavan kanssa. Myös kysymysten esit-

tämisjärjestystä voidaan vaihdella sujuvasti aina tilanteen ja keskustelun 

kulun mukaan. Kun ollaan suorassa vuorovaikutustilanteessa, on mahdollista 

saada esiin myös vastausten taustalla olevia motiiveja paremmin kuin esi-

merkiksi kyselylomakkeella. Haastattelu sopii käytettäväksi hyvin myös sil-

loin, kun kyseessä on suurempaa ryhmää koskeva satunnaisotos. Myös 

kuvaavien ja perusteltujen esimerkkien saaminen on haastattelulla mahdollis-

ta suhteellisen helposti. Haastattelun etuihin kuuluu se että tutkija voi tallen-

taa haastattelun nauhoitukseksi ja tehdä samalla muistiinpanoja 

havainnoistaan haastattelun aikana. (Hirsijärvi–Hurme 2009, 34–36; Sarajär-

vi–Tuomi 2004, 75–76.) 

 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu etenee tiettyjen etukäteen 

valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten kautta. Tee-

mahaastatteluissa korostetaan ihmisten tukintoja asioista ja kokemuksista, 

sekä asioille antamiaan merkityksiä. Etukäteen valitut teemat perustuvat 

tutkimuksen mahdolliseen viitekehykseen eli tutkimuksen kohteena olevasta 

ilmiöstä jo tiedossa olevaan tietoon. (Sarajärvi–Tuomi 2004, 77.) 

 

Tutkimushaastattelun tehtävä on olla osa tiedon tuottamisen prosessia, tuot-

taa käyttökelpoista aineistoa tutkittavasta ilmiöstä, eli tietoa jonka kautta 

saadaan vastaus tutkimuskysymyksiin. Teemahaastattelulla ei haeta loma-

kekyselyiden tyyliin yksiselitteistä näyttöä jostakin ilmiöstä tai asiasta vaan 

pikemminkin yritetään kuvata ja selittää teemaa. Myös näkökulmia hankitun 

haastatteluaineiston käyttötavoista on erilaisia ja niiden ero perustuu eri 

käsityksille kielen merkityksestä tutkimustiedon tuottamisessa. (Ruusuvuori–

Tiittula 2005, 10.) Haastattelu tiedonhankintavälineenä omaa myös haas-

teensa, sen ollessa varsinkin analyysivaiheessa melko paljon aikaa vievä. 

Varsinkin avoin ja puolistrukturoitu eli teemahaastattelu tuottavat paljon myös 
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tutkimuksen kannalta epärelevanttia materiaalia, eikä haastatteluilla voida 

taata ihan samaa anonymiteettiä kuin lomaketutkimuksella. (Hirsijärvi–Hurme 

2009, 37.) 

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus ei ole tilastollinen yleistys, vaan ymmärrys 

tietystä toiminnasta, jonkin ilmiön tai tapahtuman kuvailu tai teoreettisesti 

mielekkään tulkinnan antaminen jollekin ilmiölle. Laadullisen tutkimuksen 

tietolähteiden tulee siis tietää tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai 

heillä tulee olla siitä kokemusta. Näin ollen haastateltavien valinta ei voi olla 

sattumanvaraista vaan tietoisesti harkittua ja tarkoituksenmukaista. Tutki-

musraportissa on myös siis syytä kertoa miten tietolähteiden valinta on har-

kittu ja miten saatu aineisto vastaa tarkoituksenmukaisuuden kriteereihin. 

Tutkija vastaa aina harkinnasta ja aineiston sopivuudesta, mutta niiden on-

nistumisen arviointi jätetään raportissa loppujen lopuksi lukijan vastuulle. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tutkijan pitäisi ottaa siihen raportissaan 

kantaa, vaan lukijan annetaan itse muodostaa mielipiteensä tutkimuksen 

tieteellisyydestä. (Sarajärvi–Tuomi 2004, 88.) 

 

4.4 Aineiston käsittely ja analyysi 
 

Kun haastattelut on tehty ja aineisto tallennettu, se on usein tarkoituksenmu-

kaista käsitellä analysoitavaan muotoon, eli esimerkiksi kirjoittaa konekieli-

seksi puhtaaksi tekstiksi sanasanaisesti. Tätä tehtävää kutsutaan 

litteroinniksi, ja se voidaan tehdä joko koko aineistosta tai valikoiden esimer-

kiksi teemoittain. Aineiston litterointitarkkuudesta ei ole olemassa yksiselit-

teistä ohjeistusta ja siksi olisi hyvä tietää ennen työhön ryhtymistä, 

minkälaista analyysitapaa on ajateltu käytettävän. (Hirsijärvi ym. 1997, 164.) 

 

Haastatteluille tyypillistä on se, että vaikka haastateltavia olisi suhteellisen 

vähän, se ei silti tarkoita että itse aineistoa olisi vähän. Haastattelun pituudel-

la ja luonteella on suuri merkitys aineiston määrään, ja varsinkin teemahaas-

tatteluiden avulla kerätty aineisto on Hirsijärven ja Hurmeen mukaan yleensä 

varsin runsasta. Mitä syvempi keskustelu eli dialogi tutkijan ja haastateltavan 

välillä on ollut, sitä tarkempaa on myös tallennettu materiaali. Kiviniemen 

tapaan myös Hirsijärvi ja Hurme toteavat, että yleensä ihan kaikkea tallennet-
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tua materiaalia ei ole kuitenkaan tarpeen analysoida ja joissain tapauksissa 

ihan kaikkea materiaalia ei edes pystytä hyödyntämään, vaikka varsinkin 

aloittelevat tutkijat näin yrittävät tehdä. Hirsijärven ja Hurmeen mukaan tutki-

jat eroavat toisistaan siinä pitävätkö he itse aineiston luokittelua, analyysiä ja 

tulkintaa miten paljon toisistaan eroavina toimintoina. Haastatteluaineiston 

analyysi voidaan tehdä ainakin kolmella eri tavalla: 

1. Aineisto puretaan, ja edetään suoraan analyysiin tutkijan luottaessa 

omaan intuitioonsa 

2. aineisto puretaan, minkä jälkeen se koodataan ja edetään analyysiin 

3. purkaminen ja koodaaminen tehdään samanaikaisesti jonka jälkeen 

siirrytään analyysiin.  

Laadullisen aineiston analyysin voidaan katsoa alkavan jo haastattelutilan-

teessa, mikäli tutkija itse tekee haastattelut. Havainnoinnin avulla voidaan 

analysoida haastattelutilanteessa esimerkiksi eri ilmaisuja ilmeitä tai eleitä 

niiden toistuvuuden ja painotusten perusteella.  (Hirsijärvi–Hurme 2009, 136.) 

  

Moilasen ym. mukaan laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan tehdä 

aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti (Moilanen ym. 2009, 

124). Kiviniemen mukaan aineiston analyysi laadullisessa tutkimuksessa on 

usein juuri aineistolähtöistä, jos etukäteen luokiteltujen muuttujien sijaan 

aineistosta halutaan etsiä esiin teemoja, jotka tutkittavan ilmiön kannalta ovat 

merkityksellisiä (Kiviniemi 2001, 68). Sarajärven ja Tuomen mukaan aineisto-

lähtöisessä analyysissä on tavoitteena luoda tutkimusaineistosta teoreettinen 

kokonaisuus johon analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituk-

sen ja tehtävänasettelun mukaisesti. Aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai 

teorioilla ei pitäisi olla vaikutusta analyysin tai lopputulosten kanssa, koska 

analyysin pitäisi olla aineistolähtöinen. Tämän vuoksi tutkimuksen aineisto-

lähtöisyyden ylläpitäminen on vaativa prosessi, sillä aineistosta tehdyillä 

havainnoillakin jo jonkinlainen teoriapohja ja tutkijan soveltamat käsitteet, 

tutkimusasetelma ja menetelmät perustuvat nekin yleensä johonkin aiem-

paan tietoon tai teoriaan. (Sarajärvi–Tuomi 2004, 97–98.) Koska tässä tutki-

muksessa tavoitteena oli löytää kehittämisehdotuksia kohderyhmältä 

hankitun tietoaineiston pohjalta, on kysymyksessä silloin aineistolähtöinen 

tutkimus ja aineiston analyysi tehdään aineistolähtöisesti. 
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Moilasen ym. mukaan aineistolähtöiseen sisällön analyysiin kuuluvat: 

1. Aineiston pelkistäminen esimerkiksi tiivistämällä tai pilkkomalla se 

osiin. 

2. Aineiston ryhmittely. 

3. Aineiston abstrahointi. 

Pelkistämisen tavoitteena on aineiston tiivistäminen ja selkeyttäminen pyrki-

mällä tunnistamaan ja rajaamaan monimuotoisesta ja runsaasta aineistosta 

pienempi määrä näkökulmia. Tiivistäminen tapahtuu karsimalla havaintojen 

määrää niin, että tunnistetaan aineiston eri osissa esiintyvät yhteiset piirteet 

ja nimittävät tekijät. Aineiston ryhmittelyssä aineistosta etsitään samankaltai-

suuksia tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa kuvaavat käsit-

teet ryhmitellään, yhdistetään luokaksi ja nimetään luokan sisältöä kuvaavalla 

nimikkeellä. Abstrahoinnilla tarkoitetaan pyrkimistä abstraktiin ilmaisuun eli 

yleiskäsitteiden muodostamiseen pelkistämällä. Aineistosta erotetaan tutki-

muksen kannalta oleellinen tieto, jonka perusteella muodostetaan teoreetti-

nen käsitteistö. Yleiskäsitteiden kautta muodostetaan kuvaus 

tutkimuskohteesta ja verrataan teoriaa ja johtopäätöksiä koko ajan alkupe-

räisaineistoon ja näin muodostetaan uutta teoriaa. Tuloksissa esitetään em-

piirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai 

aineistoa kuvaavat teemat. Tuloksissa voidaan kuvata myös luokittelujen 

pohjalta muodostetut käsitteet tai kategoriat ja niiden sisällöt. Johtopäätök-

sissä tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan. 

(Moilanen ym. 2009, 124–125.) 

 

Hirsijärvi ja Hurme toteavat, että analyysitekniikoita ja työskentelytapoja on 

hyvin monenlaisia. Yhtä standardoitua oikeaa tekniikkaa ei ole, sen parem-

min kuin yhtä ehdottomasti muita parempaa analyysitekniikkaa. Aloitteleva 

tutkija voi oppia tehdyistä tutkimuksista sekä kehitellä ja kokeilla itse erilaisia 

ratkaisutapoja. Hirsijärven ja Hurmeen mukaan yhtenä lähestymistapana 

tutkija tulkitsee aineistoa joko yksin tai ryhmässä käyttäen kolmea menette-

lyä. Ensin aineisto järjestetään ja tuodaan esiin sen rakentuminen. Tämä on 

varsinkin laajan aineiston kohdalla välttämätöntä, ja tapahtuu nykyään ylei-

sesti litteroimalla ja analysoimalla aineistoa tietokoneella. Toiseksi aineistoa 

selvennetään, jossa suuresta aineistosta eliminoidaan pois asiaan kuulumat-

tomia osia, kuten toistoja ja ei-olennaisia asioita. Kolmanneksi tehdään varsi-
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nainen analyysi, joka merkitsee tiivistämistä, luokittelua ja tulkintaa. Tiivistä-

misellä haastateltavien esittämät merkitykset puretaan lyhyempään sanalli-

seen muotoon, luokittelulla luodaan pohja tai kehys jossa aineistoa voidaan 

tulkita, yksinkertaistaa ja edelleen tiivistää. Luokitellessa jäsennetään tulkitta-

vaa ilmiötä ja verrataan aineiston eri osia keskenään. Luodut luokat voidaan 

mieltää käsitteellisiksi työkaluiksi, joilla voidaan kehitellä teoriaa tai nimetä 

abstraktilla tasolla suuresta aineistomassasta keskeiset ja tärkeimmät piir-

teet. Jos tutkimusongelma on laaja ja sen tavoitteena on kartoittaa vaikkapa 

mielipiteitä, tarkkakaan luokittelu ei välttämättä tarjoa käytettäväksi kovin 

tarkkoja jäsentäviä käsitteitä. Tällöin tutkimusmenetelmä voi toimia luokittelun 

pohjana siten, että esimerkiksi teemahaastattelun teemat toimivat karkeina 

alustavina luokkina. Aineiston tulkinnassa puolestaan haetaan spekulatiivista 

asetelmaa, jossa tutkija oman näkökulmansa kautta tulkitsee haastattelua. 

Tästä seurauksena teksti saattaa tiivistymisen sijaan jopa pikemminkin laaje-

ta. Olennaista onnistuneessa tulkinnassa on, että lukija jolla on sama näkö-

kulma kuin tutkijalla, voi löytää tekstistä samat asiat kuin tutkija riippumatta 

siitä onko hän näkökulmasta samaa mieltä. (Hirsijärvi–Hurme 2009, 136–

137; 147;149;151.) 

 

4.5 Tutkimuksen toteutus käytännössä 
 

Tutkimushaastatteluihin valittiin haastateltavaksi kohderyhmästä eri-ikäisiä 

miehiä ja naisia koko yhtiön toimialueelta. Henkilöiden valinta oli harkittua ja 

tavoitteena oli saada mahdollisimman kattava näkemys kotitalouksien jäte-

huollosta yhtiön koko toimialueelta, eri ikäluokista sekä eri sukupuolten välil-

lä. Valinnassa tavoiteltiin henkilöitä joilta oletettiin saatavan tutkimuksen 

teemoiksi valittujen aihepiirien sisällä mahdollisimman aitoja ja rehellisiä 

mielipiteitä ja omien kokemusten pohdintaa. Eräs kriteeri haastateltavien 

valinnassa oli asumiskokemus omassa asunnossa, jolloin voidaan olettaa 

kertyneen kokemusta myös oman kodin jätehuollosta ja sen hyvistä ja huo-

noista puolista. Samoin maksupolitiikan voisi silloin olettaa olevan tuttua, ja 

mielipiteen muodostaminen aihepiiristä mahdollista. Lisäksi tavoiteltiin näke-

mystä nykyisestä järjestelmästä ja mahdollisia ehdotuksia sen parantamisek-

si.  
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Haastattelun luonne ja ilmapiiri haluttiin pitää rentona ja keskustelunomaise-

na, mutta asian pysymiseksi kasassa haastattelun rungoksi oli teemojen alle 

kerätty apukysymyksiä joihin keskustelussa haettiin vastauksia. Haastattelui-

den aluksi käytiin läpi tutkimuksen taustaa ja aihepiiriä sekä varsinaiset tut-

kimuskysymykset joihin tutkimuksella vastausta haetaan. Alun perin 

haastatteluja oli tarkoitus tehdä kaikkiaan kymmenen kappaletta. Opinnäyte-

työn edistymisseminaareissa opinnäytetyössään jo pidemmälle edenneet 

opponentit ja vertaisopiskelijat kertoivat haastatteluaineistojen analyysin 

olevan todella työlästä ja aikaa vievää. Jotkut heistä suosittelivat haastattelu-

jen kokonaismäärän vähentämistä jopa viiteen kappaleeseen. Haastatelta-

viksi valittiin lopulta kahdeksan kohderyhmän edustajaa. Kuten aiemmin on 

todettu, laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä yleistykseen, joten tässäkään 

se ei ollut taustalla. Sen sijaan taustalla työtä motivoi aito halu saada rele-

vanttia tietoa siitä, mitä jätteentuottajat oikeasti omasta jätehuollostaan ajat-

televat.  

 

Haastattelut 

 

Haastateltaville painotettiin haastattelun alussa anonymiteetin säilymisestä 

koko tutkimuksen ajan ja myös sen jälkeen. Tällä osaltaan haluttiin varmistaa 

vapaampi keskusteluilmapiiri ja luottamuksellisuus puolin ja toisin. Lisäksi 

kerrottiin että haastattelussa ei tarvitse käyttää kirjakieltä, vaan saa puhua 

omalla kielellä ja käyttää ihan omia sanoja asioita ilmaistessaan, tutkijan 

tehtävä on sitten tulkita mikä on sanojen merkitysten takana. 

 

Haastatteluista yksi tehtiin parihaastatteluna, jossa läsnä oli molemmat per-

heen puolisot, muuten kussakin tilanteessa haastateltiin yhtä ihmistä kerral-

laan. Parihaastattelun tuloksia tulkitaan yhtenä haastatteluna, sillä 

pariskunnan esittämät näkemykset ja mielipiteet oli varsin yhteneväiset. 

Oheisessa taulukossa 2. on esitelty haastateltavien taustatekijöitä joita tutki-

muksessa kerättiin. Tietojen tarkoitus on kuvata, minkälainen ryhmä haasta-

teltavia tutkimukseen oli valittu. Taustatekijöiden merkitystä tutkimuksen 

tuloksissa ei varsinaisesti verrattu. Parihaastattelun jäsenet on esitetty taulu-

kossa kahtena henkilönä mutta kehystettynä, näin taulukossa on lueteltuna 

yhdeksän henkilöä. 
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Haastateltavat Ikähaarukka Perhesuhteet Asuinympäristö 
Nainen 25–30 Puoliso, 4 lasta Lähiö 
Mies 55–60 Puoliso, lapset maailmalla Lähiö 
Nainen 30–35 Puoliso, ei lapsia Lähiö 
Mies 35–40 Puoliso, 4 lasta Maaseutukylä 
Mies 45–50 Puoliso, 2 lasta Keskusta 
Mies 60–55 Lapset maailmalla Maaseutukylä 
Nainen 55–60 Lapset maailmalla Maaseutukylä 
Nainen 40–45 Puoliso, 4 lasta Keskusta 
Mies 30–40 Puoliso, 2 lasta Lähiö 

 
Taulukko 2. Haastateltavien taustatekijöitä 
 

Haastattelut tehtiin haastateltavien toivomassa paikassa ja heidän toivomana 

ajankohtana. Haastattelut tallennettiin digitaalisella äänentallentimella. Haas-

tatteluiden litteroinnin onnistumisen kannalta on tärkeää käyttää laadukasta 

äänentallenninta, jossa on erilaisille tilanteille soveltuvia tallennusasetuksia. 

Esimerkiksi ulkona tapahtuvalle haastattelulle tallentimessa tulee olla taus-

tamelun vaimennusominaisuus, muuten tallenteesta ei saa selvää mitä haas-

tateltava sanoo. Laadukkaisiin tallentimiin saa myös liitettyä erillismikrofonin, 

jonka käyttöä kannattaa harkita, mikäli haastattelu tehdään tilassa jossa on 

vaihteleva taustamelu tai muu äänen laatuun vaikuttava hallitsematon tekijä. 

Haastattelijan tulee myös kontrolloida omaa puhettaan, ettei puhu haastatel-

tavan kanssa päällekkäin. Päällekkäisestä puheesta, vaikka vain ihan lyhyes-

täkin, voi aiheutua tutkimuksen kannalta hankala tilanne, jos ei voi olla täysin 

varma mitä haastateltava on tilanteessa sanonut. Samoin kaikenlaiset pöy-

tään naputtelut, mustekynän napsuttelut tai pöydän jalkaan kopsuttelut tulee 

pyrkiä eliminoimaan haastattelutilanteessa tallenteen äänenlaadun varmis-

tamiseksi. Jos vähänkään epäilee, ettei jokin kohta puheessa tai yksittäinen 

sana tullut kyllin selvästi tallenteelle, kannattaa kohteliaasti pyytää haastatel-

tavaa toistamaan asia. Haastattelutilanteessa se on pieni vaiva, mutta litte-

rointi- ja analyysitilanteessa voi johtaa täysin vääriin tulkintoihin. 

 

Aineiston käsittely ja apuvälineet 

 

Kun haastattelut oli tehty ja haastatteluaineisto oli saatu siirrettyä tietokoneel-

le, alkoi varsinainen aineiston käsittely eli litterointityö. Litteroinnillahan tarkoi-

tetaan esimerkiksi audio-muodossa olevan tutkimusaineiston muuntamista 

kirjoitetuksi tekstiksi, ja vielä tässä tapauksessa sähköisessä muodossa 
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olevaksi tekstitiedostoksi. Ennen litteroinnin aloittamista tutustuin Internetissä 

tarjolla oleviin litteroinnin apuohjelmiin. Vastaan tuli muutama transkriptioon 

erikoistunut audiotiedostojen kuunteluohjelma, joita kehuttiin muutamilla 

suomenkielisillä ja useilla englanninkielisillä Internet-sivuilla. 

 

Nämä apuohjelmat poikkeavat tavanomaisista audiotiedostojen kuunteluoh-

jelmista erityisesti äänitiedoston erittäin tarkkaan kuunteluun erikoistuneilla 

lisäominaisuuksillaan. Näitä ovat muun muassa toiston nopeuden säätämi-

nen, toiston jakaminen automaattisesti toistuviin jaksoihin, monikanavaisen 

äänen hallinta, videoiden toisto ja tiedostonhallinta. Lisäksi ohjelmat tukevat 

pääsääntöisesti erilaisia itse ohjelmoitavia pikanäppäimiä, joilla toiston sää-

täminen ja hallinta onnistuu siirtämättä käsiä näppäimistöltä hiirelle. Lisäksi 

maksulliset versiot ohjelmista tukevat yleisimpiä puheentunnistussovelluksia, 

joiden avulla puhetta voi yrittää konvertoida tekstiksi automaattisesti. (NCH 

Software 2012.) 

 

Valitsin kokeiluuni Express Scribe ja SoundScriber nimiset ohjelmat. Näistä 

Express Scribe on Australialaisen NCH Software Pty Ltd:n valmistama tyyli-

käs ja viimeistelty ammattikäyttöön tarkoitettu maksullinen sovellus, josta on 

tarjolla myös rajoitettu ilmaisversio. Ohjelman voi ladata sen verkkosivulta ja 

täysversiota saa kokeilla ilmaiseksi 14 vuorokautta, jonka jälkeen sovellus 

muuttuu automaattisesti rajoitetuksi ilmaisversioksi. Ilmaisversiolla pärjää 

mielestäni aivan hyvin, ja rajoitukset koskevat lähinnä erikoisempia tiedosto-

muotoja, lisävarusteita ja äänenlaadun parantamiseen tähtääviä lisäominai-

suuksia. Digitaalisen äänentallentimen käyttämä tiedostomuoto ja 

yhteensopivuus apuohjelman kanssa kannattaa selvittää ennen haastattelu-

jen tekemistä, jotta vältytään työläältä tiedostomuodon konvertoinnilta jäl-

keenpäin. 

 

SoundScriber puolestaan on avoimeen lähdekoodiin perustuva Michiganin 

Yliopiston tuottama ja ohjelmistoinsinööri Eric Breckn koodaama ohjelma. 

SoundScriber on ammattisovelluksiin verrattuna toiminnoiltaan hyvin paljon 

pelkistetympi ja kohtuullisen karu ulkoasultaan, mutta perustoiminnot ovat 

täysin riittävät opinnäytetöiden edellyttämässä laajuudessa tehtävien haastat-

telujen litteroinnin apuvälineeksi. Myös SoundScriberissa on kaikki tarkkaan 
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kuunteluun tarvittavat perus toiminnot, eli toisto, kelaus, tauko, ja automaatti-

sesti jaksotettu toisto, jossa ääni kuuluu lyhyinä pätkinä pysähtyen automaat-

tisesti määriteltyjen ajanjaksojen jälkeen, ja jatkaen sitten automaattisesti 

eteenpäin. Tähänkin sovellukseen saa ohjelmoitua pikanäppäimiä, joita suo-

sittelen lämpimästi myös käyttämään. Itselleni tein kumpaankin kokeilemaani 

sovellukseen pikanäppäimet F-näppäimistä, jolloin käsiä ei tarvitse kuuntelun 

ja kirjoittamisen aikana nostaa lainkaan näppäimistöltä pysäyttäessä tai jat-

kaessa toistoa, mikä puolestaan nopeuttaa kirjoittamista huomattavasi. Li-

säksi laitoin teipin näppäimien yläpuolelle johon kirjoitin kunkin 

pikanäppäimen toiminnon. 

 

Express Scribe sovellukseen saa hankittua lisävarusteena myös lattiapolki-

met, joilla ohjelmaa pystyy ohjaamaan samoin kuin pikanäppäimillä. Ohjel-

man kotisivuilla kerrotaan myös, että pc-yhteensopivan rattiohjaimen 

polkimet voi ohjelmoida toimimaan myös pikaohjaimina, mutta vain maksulli-

sessa ja kokeiluversiossa. Express Scribe:n eduksi on myös sanottava mah-

dollisuus äänitiedoston kevyeen editointiin, jossa muun muassa 

taustakohinaa ja hälinää sekä yksittäisiä kovia ääniä voi yrittää poistaa tallen-

teista automaattisilla suodattimilla. 

 

Tekniset apuvälineet 

 
Noin tunnin haastattelun litterointi ottaa aikaa noin 6-8 tuntia, riippuen litte-

rointitarkkuudesta ja haastattelijan ja haastateltavan käymän dialogin inten-

siivisyydestä. Tallenteiden kuuntelua varten kannattaa hankkia laadukkaat ja 

pehmustetut kuulokkeet. Kuunteleminen tietokoneen, yleensä aika heikkolaa-

tuisten kaiuttimien kautta on mielestäni huomattavasti rasittavampaa, kun 

kuunteluun joutuu tosissaan keskittymään ja kaikki muu mahdollinen tausta-

hälinä saattaa aiheuttaa kuullun ymmärtämisen vaikeutumista, pahimmassa 

tapauksessa jopa virheitä litterointiin. Yritin aluksi pärjätä yleismallisilla koh-

tuuhintaisilla kuulokkeilla, mutta korvien pahasti kipeydyttyä, hankin laaduk-

kaat pehmusteilla varustetut kuulokkeet. Työnteko nopeutui entisestään, kun 

ei tarvinnut epämiellyttävien kuulokkeiden vuoksi enää pitää taukoja. Hyvät 

kuulokkeet myös eristävät muilta ulkoisilta ääniltä, joten työhön pystyy keskit-
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tymään paremmin, josta tuloksena on laadukkaampaa ja nopeampaa tekstin 

tuottamista. 

 

Ajan hallinta ja ympäristötekijät 

 

Koska litterointi osoittautui juuri niin aikaa vieväksi, kuin eri lähteissä oli ker-

rottu, laadin litterointiaikataulun johon määritin jokaiselle päivälle tietyn mää-

rän litterointia tehtäväksi. Toisaalta laskin aikatauluun mukaan myös pienet 

tauot pidettäväksi aina muutaman tunnin kirjoittamisen jälkeen. Huomasin jo 

alkuvaiheessa, että jos litterointia yritti tehdä useita tunteja yhtä soittoa, litte-

rointitarkkuus alkoi heikentyä merkittävästi mitä pidempään tehtävää yhtäjak-

soisesti teki. Kymmenen kahdenkymmenen minuutin tauko aina noin kahden 

tunnin välein auttoi säilyttämään litterointitarkkuuden samalla tasolla koko 

työrupeaman ajan. Toinen asia minkä huomasin vaikuttavan huomattavasti 

jaksamiseen, oli työtilan valaistus. Kun päivällä vielä valoisaan aikaan aloit-

taa työn, ja jatkaa pitkälle iltaan, ei huomaakaan kun työhuoneen valaistusta-

so alenee lähes pimeään. Näyttöpäätteen kirkas valo pimeässä 

työhuoneessa rasittaa silmiä ja vaikeuttaa keskittymistä mikä voi heikentää 

työn tuotoksen tasoa. Pimeässä työskentely tuntui muutenkin väsyttävän 

poikkeuksellisen nopeasti lyhyenkin kirjoitussession aikana. Varustin työhuo-

neen pöytämallisella kirkasvalovalaisimella, jonka jälkeen ei vastaavaa vä-

symystä tai rasittumista enää tuntunut ilmaantuvan. 

 

Aineiston analyysi 

 

Kun aineisto oli litteroinnilla saatettu tekstimuotoon, alkoi aineiston analyysi. 

Analyysi tehtiin tietokoneavusteisesti tekstinkäsittelyohjelmalla. Analyysissä 

tavoitteena oli muodostaa haastatteluaineistosta yleisiä käsityksiä ja mielipi-

teitä haastatteluteemojen sisällä, ja lopuksi tuloksissa kuvailla näitä yleisellä 

tasolla. Analyysin aluksi tutustuin tekstiin lukemalla se useaan kertaan. Seu-

raavaksi selvensin ja pelkistin tekstiä karsimalla tutkimuksen kannalta ei-

olennaista tietoa sekä haastateltavan toistamia ilmaisuja ja näkemyksiä. 

Karsimisessa piti olla tarkka ja kriittinen, ettei tullut poistaneeksi jotain mikä 

vaikuttaa haastatellun ilmaisemaan näkökulman tai mielipiteen tulkintaan. 

Pidin aineiston koodauksella huolen siitä, että poistettu tieto oli mahdollista 
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palauttaa alkuperäisestä aineistosta pelkistettyyn versioon oikean kohtaan, 

mikäli se myöhemmin olisi osoittautunut tarpeelliseksi. Kun aineistoa oli sel-

vennetty, se ryhmiteltiin eri luokkiin. Koska olin jo litterointivaiheessa ja teks-

timuotoista aineistoa lukiessani havainnut että haastatteluaineiston sisällys ja 

siinä korostuvat teemat olivat varsin yhteneväisiä alkuperäisten haastattelu-

teemojen kanssa, päätin käyttää näitä samoja teemoja myös alustavana 

luokituksena analyysille. Teemaa käsittelevät aineiston osat keräsin luokkien 

alle niitä edelleen tiivistäen ja yhdistellen yleisiksi näkemyksiksi ja ilmaisuiksi. 

 

Haastateltavien käyttämien ilmaisujen monimuotoisuudesta johtuen päätin 

kuitenkin olla varovainen tiivistämisen kanssa, ettei ilmaisujen merkitys muut-

tuisi sen seurauksena. Monimuotoisuus ilmeni siten, että haastatteluissa 

kielellinen ilmaisu oli hyvin vaihtelevaa ja aiheesta toiseen poukkoilevaa, 

jolloin ilmaisujen merkitystä ja niiden välisiä yhteyksiä joutui pohtimaan välillä 

muutamaan otteeseen, jotta voi varmistua käsiteltävästä asiasta. Tästä joh-

tuen tulkitsin teemoiteltua aineistoa välillä aika laajassa näkökulmassa, jotta 

näkemykset tulisivat tulkinnassa oikeassa muodossa esiin. Lopulta kunkin 

teeman alle muodostui, ehkä hieman monitahoinen mutta selkeä tiivistelmä 

näkemyksistä, jonka perusteella muodostin yleisen kuvailun kustakin teema-

alueesta ja sen sisältämistä ilmaisuista. 

 

Haastatteluteemat perustuivat siis alun perin omaan näkemykseeni tutkimus-

kysymysten kannalta keskeisistä aihealueista. Teemat toimivat lopulta pää-

asiassa kohtalaisen hyvin läpi tutkimuksen sikäli, että yhtä lukuun ottamatta 

jokaiseen teemaan kertyi aineistoa varsin mukavasti jokaisessa haastattelus-

sa. Ainoastaan haastattelussa käytetty asiakastyytyväisyys-teema ei oikein 

lopulta toiminut, ja teeman nimitys muuttui aineistoa luokiteltaessa asiakas-

kysely-teemaksi. Tässä kohtaa ennakkokäsitykseni ei vastannut täysin ase-

telmaa ja sorruin jopa aliarvioimaan kohderyhmän halukkuutta ja kyvykkyyttä 

osallistua jätehuollon yksittäisen osa-alueen kehittämiseen ja ilmaista näke-

myksiään siitä. Haastateltavat osoittivat lopulta kiitettävää aktiivisuutta kertoa 

omista näkemyksistään myös tulevaisuudessa. Pelkkää tyytyväisyyden tai 

tyytymättömyyden ilmaisua ei pidetty tänä päivänä riittävänä vaikutuskeino-

na, vaan halu ilmaista mielipiteensä eri asioista korostui haastattelutilanteissa 

moneen otteeseen.  
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Tiivistäen voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulokset ovat muodostu-

neet tutkimusaineiston analyysin, tietoperustan lähdetietojen sekä tutkijan 

oman ammatillisen näkemyksen ja tiedon synteesinä. Synteesillä tarkoitetaan 

tässä erillisten tietolähteiden yhteensulautumista ja uuden kokonaisuuden 

luomista näistä erillisistä osista. Eri lähteistä hankitut tiedot ja niiden pohjalta 

tehtävät johtopäätökset on järjestetty tutkijan näkökulmasta johdonmukai-

seen järjestykseen, josta muodostuu synteesi uusia kehittämisehdotuksia. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

5.1 Kunnallinen jätehuolto 
 

Tutkimushaastatteluiden yhtenä teemana oli selvittää kotitalouksien käsityk-

siä ja mielipiteitä omasta jätehuollostaan sekä kunnallisen jätehuollon osalta 

palvelu- ja kustannustasosta. Haastattelussa kysyttiin, minkälaisena he ko-

kevat sen saavutettavuuden ja toimivuuden ja toisaalta minkälaisessa suh-

teessa jätemaksut ovat niillä tuotettuihin palveluihin nähden. Myös 

kohderyhmän tietämystä jätehuollon yleisistä määräyksistä ja oheistuksista 

pyrittiin selvittämään. 

 

Kotitalouden jätehuolto 

 

Tutkimuksen perusteella kodin omaan jätehuoltoon kuuluu suppeammassa 

käsityksessä oman keittiön ja sen roskiskaappi tai jäteastiaan omalla pihalla 

johon syötetään kaikki niin kauan kuin kansi mahtuu kiinni. Laajemman nä-

kökulmassa jätehuoltoa kuvattiin normaalielämän välttämättömyydeksi, puh-

taanapidoksi, sekä roskista ja tarpeettomista tavaroista eroon pääsyksi. 

Yhtäläisyyksiä löytyi jätteiden lajittelun osalta siinä, että keräyspaperi ja lasi 

löysivät hyvin usein tiensä ekopisteelle ja kartonkia kaikki sanoivat polttavan-

sa jonkin verran omissa tulisijoissaan. Muutama kertoi polttavansa käytän-

nössä kaiken kartongin mikä kohtuudella leivinuunissa palaa. Puolet 

haastatelluista mielsi itsensä keskivertoa paremmiksi lajittelijoiksi, muut eivät 

nostaneet asiaa sen kummemmin esille. Muutama haastatelluista ei vielä 

tiennyt, että pienmetallia ylipäätään kerätään ekopisteillä erikseen. Biojätteen 

lajitteli erilleen ja kompostoi omatoimisesti neljä haastatelluista, kaksi olisi 

valmis lajittelemaan jos kiinteistöllä olisi biojätteelle astia ja jos sillä saavut-

taisi konkreettista taloudellista hyötyä. Muut eivät kokeneet biojätteen lajitte-

lulla olevan tällä hetkellä heille suurta merkitystä. 

 

Jätehuollon maksurakenne 

 

Näkemystä jätehuollon erilaisten maksujen tasosta ja luonteesta tiedustelta-

essa vain muutama vastaajista pystyi haarukoimaan vuotuiset jätehuollon 
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kustannuksensa. Kaikki tunnistivat jätehuollon vuosimaksun eli ekomaksun, 

mutta sen summaa ei ollut läheskään kaikilla tiedossa. Suurimmalla osalla ei 

ollut tarkkaa käsitystä maksujen suuruudesta myöskään jäteastian tyhjen-

nysmaksun osalta, mutta kaikki vastaajat pitivät hintatasoa kokonaisuuteen 

nähden edullisena. Miltei kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että saapu-

essaan ekomaksulasku harmittaa joka kerta, mutta laskun maksettuaan 

summa tuntuu aika mitättömältä vuositasolla. Kaksi haastatelluista antoi 

ymmärtää vastustaneensa ekomaksun käyttöönottamista aikanaan ihan 

periaatteesta, ei niinkään maksun määrästä johtuen, muut eivät asiaa erik-

seen maininnet.  

 

Ekomaksun määräytymisperusteita pidettiin jokseenkin kohtuuttomina yk-

sinasuville, ja peräänkuulutettiin asumisen tehokkuuden tai ruokakunnan 

koon huomioimista maksuja määriteltäessä. Joidenkin mielestä alueelliset 

erot tulisi myös huomioida maksun suuruudessa siten, että kauempana ole-

vien pisteiden suuremmat ylläpito- ja tyhjennyskulut pitäisi paremmin kohdis-

taa niitä käyttäville. Toisaalta pidettiin myös tärkeänä, ettei vähäisen 

käyttäjäkunnan kautta maksut silti nousisi kohtuuttomiksi yhtä kotitaloutta 

kohti. Vapaa-ajan asunnon jätemaksuihin yksi haastatelluista haluaisi enem-

män harkintaa maksun määrään, milloin kiinteistön käyttö on vähäistä. Hän 

piti täyden maksun määräämistä miltei käyttämättömänä olevalle kesämökille 

suurimpana syyllisenä negatiiviseen suhtautumiseen kunnallista jätehuoltoa 

kohtaan, ja näki siinä yhden keskeisimmän kehittämiskohteen. Esitettiin 

myös, että mökin jätehuolto tulisi olla mahdollista hoitaa tuomalla siellä syn-

tyneet roskat vakituisen asunnon jäteastiaan, mikäli mökin käyttöaste on 

vähäinen. Myös biojätteen lajittelijat ja omatoimikompostoijat pitäisi muuta-

man haastatellun mielestä palkita maksualennuksilla, tai määrätä lisämaksu 

niille jotka eivät lajittele tai kompostoi. Tämä nähtiin hyväksi ohjauskeinoksi 

biojätteen erilleen lajitteluun ja kierrätystavoitteiden saavuttamisessa. 

 

”Ainoa se, että jos biojätteet jotenkin… jos ei halua itse kompos-

toida niin ne saisi tuota kohtuullisilla kustannuksilla helposti kotoa 

pois samoin kuin sekajätteet tänä päivänä. Että olisi samanlainen 

järjestelmä biojätteelle kuin on sekajätteellekin...” 
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Jätehuollon asiakaslähtöisyys 

 

Nykyisen jätehuoltojärjestelmän asiakaslähtöisyydestä ei oikein tarkkoja 

mielipiteitä osattu muodostaa, vaan lähtökohtaisesti kaikki olivat joko tyyty-

väisiä tai hyvin tyytyväisiä, eivätkä osanneet mainita mitään lisää palveluko-

konaisuuteen. Kysyttäessä suoraan, onko nykyinen järjestelmä heidän 

mielestään kehitetty enemmän palvelun tuottajan vai käyttäjän näkökulmasta, 

mielipiteet jakautuivat aika lailla tasaisesti. Osan mielestä ainakin nykyisessä 

suunnittelussa ajatellaan varmasti myös asiakasta esimerkiksi ekopisteiden 

sijoittelussa, aukioloajoissa ja maksun määrissä. Toisen puolen mukaan 

järjestelmä on oletettavasti alun perin virkakoneiston yksipuolisesti luoma, ja 

se on suunniteltu aika vahvasti tavoitteiden ja velvoitteiden pohjalta, mutta 

toisaalta hekään eivät omaehtoisesti osanneet suoraan kertoa pitäisikö mi-

tään varsinaisesti muuttaa. Yksi haastatelluista korosti luottamustaan siihen, 

että suomalainen jätehuoltojärjestelmä on hyvä, ja että ammatti-ihmiset sen 

ovat suunnitelleet. Hän ei sitä suoraan sanonut, mutta olin aistivinani, että 

hänellä on kokemusta myös muiden maiden jätehuollosta. 

 

Kolmen vastaajan mielestä on tärkeää, että kiinteistökohtaisten omien jäteas-

tioiden pitäminen on mahdollista jatkossakin vakituisten asuntojen kohdalla, 

ettei väkisin yritetä siirtyä pelkästään sekajätteen yhteiskeräyspisteiden käyt-

töön. He pelkäsivät, että edessä on todella sotkuinen tulevaisuus, mikäli 

kaikki pakotetaan käyttämään yhteisiä sekajätepisteitä. Lisäksi toinen heistä 

epäili vahvasti, että kaikki eivät kuitenkaan noudattaisi sääntöjä, ja rikkomus-

ten maksumiehiksi joutuisivat kuitenkin kaikki pisteen käyttäjät. Lisäksi haja-

asutusalueella roskapussien viemisestä aiheutuvien kasvavien kuljetta-

misetäisyyksien pelättiin lisäävän omien kaatopaikkojen syntymistä takapi-

hoille, navetan taakse ja metsäautoteiden varsille. 

 

Yksi haastatelluista totesi asioineensa jokin aikaa sitten ensimmäisen kerran 

vuosiin hänen jäteastiaansa tyhjentävän yksityisen jätteenkuljetusyrityksen 

asiakaspalvelun kanssa, ja kehui kokemusta erittäin positiiviseksi. Hän oli 

ollut todella yllättynyt siitä, että yritys neuvoi häntä harventamaan jäteastian-

sa tyhjennysrytmiä, koska astia oli ollut monta kertaa puolillaan sitä tyhjen-

nettäessä. Haastateltavan yllätykseksi tyhjennysrytmin harventaminen oli 
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vielä mahdollista ilman sen kummempaa kirjallista perustelua viranomaiselle. 

Jäteaseman asiakaspalvelua kehuttiin kolmen haastateltavan toimesta, ja 

heistä yksi vastaaja kiitteli erityisesti sitä, että jäteasemalla tarvittaessa joka 

kerta neuvotaan, missä järjestyksessä jätteet pitää purkaa ja mitä saa jättää 

asemalle ilman veloitusta. Kaatopaikalla ei kukaan haastatelluista kertonut 

asioineensa itse, mutta kaikilla oli jonkinlainen käsitys siitä, että sinne hei-

dänkin jäteastiansa sisältö päätyisi. Yksi asiakas mainitsi soittaneensa Na-

papiirin Residuumin asiakaspalveluun parikin kertaa joitakin aikoja sitten, ja 

kummallakin kerralla asiointi oli sujunut erittäin hyvin ja hän oli saanut juuri 

sen tiedon mitä oli tarvinnut. 

 

Kehitettävää yleisellä tasolla 

 

Haastatteluiden alkupuolella keskusteltiin siitä, että onko jätehuollossa jotain 

sellaista, joka on vaivannut mieltä jo jonkin aikaa. Miehittämättömien keräys-

pisteiden eli ekopisteiden ja yhteiskeräyspisteiden astioiden tyhjennysrytmit 

ja ajoittainen yleinen epäsiisteys nousivat esiin miltei jokaisella. Hyvin ärsyt-

täväksi koettiin se, kun on nähnyt suuren vaivan jätteiden lajittelussa, ja on 

viemässä niitä ekopisteelle vain huomatakseen astioiden olevan niin täynnä, 

ettei sinne mahdu enää yhtään enempää. Siinä tilanteessa moni koki käy-

vänsä moraalisen arvokeskustelun itsensä kanssa, että jättääkö jätteet siihen 

astian viereen maahan, jatkaako matkaa jollekin toiselle pisteelle vai viekö ne 

takaisin kotiinsa odottamaan seuraavaa käyntiä. Myös astioiden viereen 

jätetyt hyötyjätteet sekä sinne kuulumattomat ylimääräiset roskat ja romut 

koettiin todella epämiellyttäväksi, ja tekivät pisteellä asioinnista ikävän koke-

muksen. Syyllisiä koettiin olevan osaltaan ne jotka siihen astian viereen tava-

raa jättää, mutta toisaalta muutamat kokivat Residuumin osasyylliseksi 

epäsopivan astiamitoituksen tai huonon tyhjennysaikataulun osalta. 

 

”No tuossa mitä on se ekopiste tuossa niin tuota.. kun melkein 

päivittäin ohi kulkee niin se on se määrätty aika sitten kun se on 

tyhjennetty niin sehän on hirveän näköinen, että…” 

 

”Se on se sekajäte, niin monta kertaa siinä on vain sitä sekajätettä 

siinä ulkopuolella kun sinne ei vain mahdu… Se ei ole yksistään 
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niitten jätteentuottajien syy, että miksi se on määräajoin niin hirve-

än näköinen. Että kyllä se tyhjennyskertojen tiheys on yksi muuttu-

ja siinä.” 

 

Väärinlajittelu ekopisteillä koettiin myös erittäin epämieluisaksi. Tyypillisin 

tapaus oli, että lasi- ja metallipurkit oli sekoitettu samaan astiaan, tai pape-

riastian ollessa täysi lehdet oli sullottu joko kartonkiastiaan tai sekajäteasti-

aan. Keräyspisteiden epäsiisteys koettiin inhottavaksi 

välinpitämättömyydeksi, mutta ei osattu määritellä johtuuko se huonosta 

kunnossapidon organisoinnista vai jatkuvasta väärinkäytöstä. Näiden epä-

kohtien korjaamiseksi toivottiin huomion kiinnittämistä tyhjennysaikatauluihin 

ja resurssien lisäämistä siivoukseen. 

 

”Sitten kun ihmiset vie sinne ja sotkee pahvit ja paperit, kun minä 

olen aika neuroottinen itse ja hahmota omasta mielestäni aika hy-

vin mikä kuuluu mihinkin, niin sitten kun näkee että sinne on tun-

gettu sinne missä on tilaa sattunut olemaan niin sitten kaikki… niin 

se on myös sellainen mikä saa minut sellaisen raivon partaalle et-

tä…” 

 

Jätehuollon määräykset 

 

Jätehuollon erilaiset määräykset ovat haastattelujen perusteella kotitalouksil-

le jokseenkin vieras asia, eikä niitä jotenkin koeta konkreettisiksi ohjauskei-

noiksi. Perustelluiden ohjeiden koettiin vaikuttavan merkittävästi enemmän 

ihmisten lajitteluun. Muutama haastateltu koki paikallisten jätehuoltomääräys-

ten ohjausvaikutuksen heikoksi. Heidän mukaan jätehuoltoon kaivataan 

enemmänkin ohjeita kuin määräyksiä, määräykset voisi myös muotoilla oh-

jeiden sävyyn. Koettiin myös vaikeaksi tänä päivänä vain sokeasti noudattaa 

jotain määräystä, jos sitä ei sen kummemmin perustella. 

 

”Ei varmaan ihmiset tänä päivänä halua toimia vain sen mukaises-

ti, että kun heille vain annetaan ohjeet niin, että he sitten vain kuu-

liaisesti toimii näin. Että paras on se että perustellaan se että miksi 
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näin tehdään. Ja tuota noin.. yritetään saada ihmiset ymmärtä-

mään se että miksi tämä on näin, miksi lajitellaan sun muuta.” 

 

Jätehuoltomääräysten kehittäminen tuli esille muutamassa haastattelussa, ja 

erityisesti mainittiin ohjauskeinojen kehittäminen nykyaikaisten uusien teknii-

koiden ja menetelmien käyttöönottoon. Tärkeäksi koettiin myös liiketoiminnan 

edellytysten tukeminen myös jätehuoltosektorilla. Pienet jätemäärät ja pitkät 

kuljetusmatkan voivat aiheuttaa kustannuspainetta, jonka ratkaisemiseksi 

esitettiin rohkeiden innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan kehittämisen tu-

keminen myös kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden osalta. Jätehuollon ohja-

uksessa tulisi myös pyrkiä eroon vain lainsäädäntöön ja määräyksiin 

perustuvasta ohjauksesta, ja pyrkiä sen sijaan ohjaamaan lajittelua asiakkail-

le lisäarvoa tuovilla mekanismeilla sekä positiivisiin tavoitteisiin ja vaikutuksiin 

perustuvalla tiedottamisella ja neuvonnalla. 

 

Yhtenäinen käsitys vallisi siitä, että lakien ja määräysten taustalla on hyvä 

tarkoitus, mutta niiden soveltaminen käytännössä kaipaisi selventämistä 

kehittämistä. Eniten kaivattiin kansantajuista ohjeistusta, mitä mikäkin mää-

räys tarkoittaa käytännössä ja mitä hyötyä siitä on asiakkaalle. 

 

5.2 Energiahyötykäyttö 
 

Jätelainuudistukset sekä kansalliset ja paikalliset strategiset linjaukset ohjaa-

vat lähivuosina kunnallisen jätehuollon kaatopaikkasijoituksesta kohti yhdys-

kuntajätteen energiahyödyntämistä. Haastatteluteemana oli tutkia 

kotitalouksien suhtautumista jätteen energiahyötykäyttöön ja sen mahdolli-

sesti aiheuttamiin muutoksiin vastaanottomaksuissa. 

 

Suhtautuminen jätteen energiahyötykäyttöön oli pääosin positiivisesta, mutta 

ihmeteltiin myös miksi jätteen energiahyötykäyttö ei ole mahdollista omalla 

paikkakunnalla. Jätteiden kuljettamista useiden satojen kilometrien päähän 

hyödynnettäväksi ei pidetty kokonaisuutta ajatellen kaikkein järkevimpänä 

ratkaisuna, ja kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia ja päästöjä pidettiin 

saavutettavaan hyötyyn nähden hyvin epätervetulleina. 

 



75 

Jätteenpolttoasetuksen EU:n vähimmäisvaatimusta kovemmat päästörajat 

kansallisessa lainsäädännössä herätti ihmettelyä, ja jotkut kokivat ne ikään 

kuin esteeksi jätehuollon paikalliselle kehittämiselle. Kokonaisekologisuuden 

nimissä peräänkuulutettiin vaatimusten yhdenmukaistamista muiden EU-

maiden tasolle. 

 

”Sehän on monellakin alalla, että ne jotka siellä suunnittelee ja te-

kee näitä systeemejä, niin ei niillä ole harmainta aavistusta miten 

se tehdään… Ne vain päättää siellä, että se täytyy viedä jonnekin 

mesopotamiaan, ja siellä se hoidetaan, mutta ei ne ajattele kos-

kaan että mitä se maksaa.” 

 

”Politiikothan ne päättää… nehän voi tehdä semmoisia päätöksiä 

että ne vähän muuttaa niitä, mutta se vain monesti tuntuu niistä 

niin hankalalta. Eihän se tarvitse kuin painaa sellaista enteriä että 

ne muuttuu… Niin, ei se ole sen isompi homma.” 

 

Kun kaatopaikka ja jätteenpolttolaitos asetettiin vastakkaisiksi vaihtoehdoiksi 

hyödyntämiskelvottoman jätteen käsittelyn osalta, niin jätteenpolton uskottiin 

olevan kaikesta huolimatta kahdesta pahasta se pienempi. Vaikka jätteenpol-

ton pelättiin tuottavan voimakkaita savukaasuja, uskottiin teknologian olevan 

jo niin kehittynyttä että laitoksen aiheuttamat päästöt pystyttäisiin hoitamaan 

ympäristön kannalta tyydyttävästi. Myös kaatopaikan uskottiin tuottavan 

päästöjä ainakin ilmaan, joten kaatopaikkojen käytön väheneminen kuulosti 

monen mielestä hyvältä kehitykseltä. Ihmisten mielipide näyttäisi muodostu-

neen aika pitkälle mediassa esitetyn informaation varaan ja oli siksi lähtökoh-

taisesti varovainen, mutta kuitenkin myönteinen. Asiantuntevan informaation 

antaminen näytti kirkastavan ihmisten omia käsityksiä siitä, ettei jätteenpoltto 

ole loppujen lopuksi kaiken kierrätyksen loppu, vaan yksi osa hyvin toimivaa 

jätehuoltoa. 

 

Jätteen energiahyötykäytön toteutuminen näyttäisi todennäköiseltä joka 

tapauksessa usean sadan kilometrin päässä toisella paikkakunnalla. Kulje-

tusmatkan pidentymisestä aiheutuva kustannusten nousu hyväksyttiin niin 

sanotusti hammasta purren. Kukaan ei pitänyt hinnankorotuksia mukavana 
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ilmiönä, mutta seikkaperäisesti perusteltaessa se olisi vastausten perusteella 

hyväksyttävissä. Jätemaksuja korotuksineen kuvattiin yleisellä tasolla vallan-

käytöksi, jonka edessä jätteentuottajan on vain nöyrryttävä. Siedettäväksi 

hinnanmuutokseksi kuvattiin korkeintaan 10 prosentin korotusta, korkeampi 

korotus vaatisi jo vankkoja perusteluja. 

 

”Ensisijaisesti en ole valmis maksamaan mitään lisää. Mutta nämä 

ovat semmoisia asioita jotka tulevat olemaan kuitenkin pakon sa-

nelemia juttuja niin kuin verot ja muut niin niihin on pakko suhtau-

tua hyväksyen, eikä me voida vaikuttaa siihen mitään mitä se 

nousee. Vaikka panisivat kaksinkertaiseksi, niin maksaahan mei-

dän pitää.” 

 

Jätehuollon kokonaisuuksien suunnittelussa energiahyötykäytön lisäksi pe-

räänkuulutettiin myös tulevaisuuden turvaamista, ja puhtaan ympäristön 

säilyttämistä myös tuleville sukupolville. 

 

”Kyllä pitää ajatella jotain muutakin kuin omaa arkea ja tätä päivää 

…että mitä me jätetään jälkeemme ja kauanko me mahdollistetaan 

tulevien sukupolvien eläminen täällä…” 

 

5.3 Syntypaikkalajittelu 
 

Tutkimuksessa jätteiden syntypaikkalajittelu eli käytännössä jätteiden lajittelu 

kotitaloudessa oli yksi teemoista, jolla haettiin kohderyhmän käsitystä lajitte-

luna ajankäytöstä, lajittelevista jätejakeista ja ketkä niitä parhaiten lajittelevat. 

Näkemyksiä lajitteluosaamisen suhteesta tietämykseen tutkittiin myös, sekä 

minkälaista viestintää ja tiedottamista kaivataan tiedon jakamiseksi. Lisäksi 

tutkittiin kohderyhmän suhtautumista kodin oman jäteastian punnitsemiseen. 

 

Ajankäyttö 

 

Kaikkien yhteinen käsitys oli, ettei lajittelu vie käytännössä aikaa yhtään, 

vaan kyse on enemmänkin tavasta tai rutiinista mikä pitää opetella. Moni koki 

että vie ihan saman verran aikaa viedä roska esimerkiksi tiskiallaskaapissa 
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sijaitsevaan roska-astiaan, kuin siinä vieressä olevaan lajitteluastiaan. Miltei 

kaikilla on allaskaapissa monilokeroinen jätevaunu, johon kerätään sekajät-

teen lisäksi kartonkia ja lasia. Jotkut kokivat, että lajittelu pitää tehdä itselle 

niin helpoksi, ettei siitä koidu normaalisiivoamista enempää vaivaa. Ne jotka 

lajittelivat biojätteen erilleen, kokivat sen ainoaksi mikä vaatii enemmän ajan-

käyttöä, mutta siinäkin tekemisen kynnys on enemmän viitseliäisyydessä 

kuin ajankäytössä. Muutama koki, että heillä lajittelu voi jäädä tekemättä jo 

siksi, että hyötyjätteiden viemisestä ekopisteelle ajatellaan koituvan vaivaa.  

 

”Tietenkin ainut on se, että silloin kun alkaa olla tavaraa sillai että 

ne pitää ekopisteeseen viedä, niin se on se yksi aika mikä menee 

mutta se on sitten kauppareissulla tai sillä lailla…” 

 

Mitä lajitellaan 

 

Aiemmin on jo todettu, että miltei kaikilla haastatelluilla on astiakaapissa 

useampi lokero eri jätteille. Kaikilla perheillä vaikutti olevan ihan omanlaisen-

sa lajittelusysteemi, jossa toisilla oli tarkkaankin määritelty miten lajittelu 

tapahtuu, pestäänkö purkit kuinka hyvin ja kenen hommaa peseminen on. 

Haastatelluista viisi kertoi lajittelevansa keräyslasin, ja vievän sen ekopisteel-

le. Lasia muutama ei lajitellut erilleen siksi, että sen uskotaan päätyvän lopul-

ta kaatopaikalle tai sitten sitä ei koettu mielekkääksi. Keräyspaperia keräsivät 

erilleen lähes kaikki, ekopisteelle asti sitä ei kaikki kuitenkaan vie. Paperia 

kerrottiin poltettavan jonkin verran leivinuunissa ja saunan tulipesässä, ja 

joskus sitä laitetaan myös sekajätteeseen. Kartonkia lajitellaan erikseen 

jokaisen haastatellun kotona, mutta paperin tavoin vain osa siitä päätyy eko-

pisteelle. Varsinkin talouksissa, joissa on puulämmitteinen sauna tai takka, 

kartonkia palaa jonkun verran sytykkeenä ja välillä muutenkin lämmityksen 

yhteydessä. Kesäisin kartonkia kerrottiin vietävän enemmän ekopisteelle, 

kun lämmitys ei ole tarpeen. Yksi sanoi lopettaneensa nestekartonkitölkkien 

polttamisen luettuaan polttamisen haitoista ympäristölle. Haja-asutusalueella 

polttamisen yhtenä perusteena käytettiin sitä, että polttamisesta oletettiin 

olevan ympäristölle vähemmän haittaa, kuin sen päätymisestä sekajätteen 

joukossa kaatopaikalle. Haastatelluista henkilöistä muutama ei vielä tiennyt, 

että ekopisteillä kerätään erikseen myös pienmetallia. Näissä talouksissa 
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pienmetallit laitetaan sekajätteeseen. Paristojen lajittelu mainittiin myös mo-

nesti, ja näissä tapauksissa paristoja kerätään tyypillisesti vuosi johonkin 

purkkiin tai astiaan, jonka jälkeen ne viedään kauppaan tai ekopisteen paris-

tonkeräysastiaan. Biojätteen lajitteli erilleen tällä hetkellä kolme kotitaloutta, 

muutama oli harkinnut lajittelun aloittamista, mutta ei osannut yksilöidä syytä 

miksi ei sitä vielä ole aloittanut. 

 
Ketkä lajittelee 

 

Yhdessä perheessä ala-aste ikäiset tytöt koettiin perheen taitavimmiksi lajit-

telijoiksi. Heillä kerrottiin olevan taito syyllistää muita, mikäli lajittelua ei oikein 

tahtonut sujua. Kahden aikuisen talouksissa lajittelu on selkeästi molempien 

tehtävät, voi tosin olla että toinen on asiasta toista kiinnostuneempi, mutta 

saa myös toisen osapuolen toimimaan haluamallaan tavalla. Oli myös sel-

västi havaittavissa, että mikäli talouden aikuiset eivät mieltäneet lajittelua 

kovin tärkeäksi, niin vaikutelmaksi tuli, etteivät sen perheen lapsetkaan lajitel-

leet kovin innokkaasti. Jos taas vanhempi osoittaa esimerkkiä lajittelussa, 

lapset todella helposti omaksuvat lajittelun osaksi roskien siivousta. 

 

”Kaikki tietää meillä mihin ne roskat laitetaan. Ja sitten kun tulee 

vieraita niin ne kattelee niitä meidän pönttöjä että mihin nämä lai-

tetaan. Ne ei niin kuin sitten tiedä sitä meidän lajittelusysteemiä, 

mutta kaikki meidän lapsetkin tietää ihan tosissaan että mihin ne 

roskat laitetaan.” 

 
Tiedottaminen ja viestintä 

 

Lajitteluosaamisen koettiin olevan merkittävästi riippuvainen tiedosta tai 

pikemminkin sen puutteesta. Kotiin jaettavat jätteiden lajitteluohjeet koettiin 

erinomaiseksi oppaaksi, mutta pidettiin myös tärkeänä että ohjeita tulee kotiin 

säännöllisesti, sillä monella ohjeet oli ajan kuluessa hukkunut. Jäteoppaan 

koettiin joka kerta sen tultua kotiin herättävän uudelleen lajitteluaktiivisuutta 

ja kiinnostusta jätteiden lajitteluun, toistolla sanottiin olevan voimaa tässäkin 

asiassa. Tietämyksen lisäämiselle yleisellä tasolla koettiin olevan selkeää 

tarvetta, ja erityisesti haluttiin tietoa miksi ylipäätään lajitellaan ja mihin lajitel-
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lut jätteet päätyvät. Joillakin ei ollut lainkaan käsitystä siitä, mitä hyötyjätteille 

tapahtuu sen jälkeen kun ne ekopisteiltä noudetaan. 

 

”En minä ainakaan usko että sitä (tietoa) liikaa tulee kun katsoo 

tuota ympäristöä. Kyllä minä ilmeisesti olen saanut informaatiota 

omiin tarpeisiin ihan riittävästi.” 

 

Epäiltiin sitäkin, että päätyvätkö erilleen lajitellut jätteet hyötykäyttöön, vai 

onko kaikki vain silmälumetta. Varsinkin biojätteen erilliskeräyksen kohdalla 

elää vallalla edelleen sitkeä huhu siitä, ettei biojäte päädy hyötykäyttöön 

vaan kaatopaikan penkan täytteeksi. Eduista, haitoista ja todellisista hyöty-

käyttökohteista kertomalla koettiin lisättävän paitsi osaamista, mutta ehkä 

myös syyllisyyden tunnetta niillä jotka eivät lajittele, ja ehkä sitä kautta lajitte-

luaktiivisuutta saataisiin lisättyä myös biojätteen osalla. Koettiin myös, ettei 

voi vaatia lajitteluohjeiden olevan informaatiosisällöltään läheskään täydelli-

siä, niin että sieltä löytyisi vastaus ihan jokaiseen jätehuollon tilanteeseen ja 

ongelmaan. Ohjeiden tulisi olla yksiselitteisiä ja mahdollisimman lyhyitä, ja 

epäselvissä asioissa peräänkuulutettiin jätteentuottajan velvollisuutta ottaa 

selvää tuottamansa jätteen oikeasta käsittelystä, mikäli se ohjeista ei selviä. 

 

”Eihän nyt voi luetella kaikkea yksityiskohtaisesti että kyllä siinä on 

minun mielestäni yksilölläkin vastuuta siitä että hankkii sitä tietoa 

tarvittaessa jos epäilee hiukankin.” 

 

Kotiin jaettava KomPosti-asiakaslehti koettiin tärkeäksi ajankohtaisen tiedon 

välittäjäksi, ja sen ilmestymistä toivottiin jatkossa jopa kahdesti vuodessa. 

Lehtikirjoittelut ja sanomalehdissä ja muissa painetuissa medioissa koettiin 

hyväksi tiedonvälityskeinoksi, mutta epäiltiin myös että artikkelit saattaa jää-

dä monelta huomaamatta. Myös alue-tv mainosta ehdotettiin kokeiltavaksi 

jonkin ajankohtaisen asian tiedottamisessa esimerkiksi syksyllä tai keväällä. 

Internet-sivujen roolia korostettiin sellaisessa tilanteessa kun jonkin asian 

ratkaisemiseksi jätetietoa piti hankkia välittömästi sillä hetkellä. Sivujen aktii-

vista seuraamista ei kukaan haastatelluista varsinaisesti kertonut harrasta-

vansa. Tiedottamisen ja viestinnän tärkeyttä korostettiin varsinkin sellaisissa 

tilanteissa, jolloin jokin asia on merkittävästi muuttumassa ja muutoksella on 
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vaikutusta jätteentuottajan toimintaan. Toisaalta liiallistakin tiedottamista 

pidettiin vahingollisena, ja sen pelättiin heikentävän kriittisemmän informaati-

on perille menoa ja ymmärrystä. 

 

Ekopisteiden sijainnista ehdotettiin tehtäväksi painettua tai websivuilta tulos-

tettavaa karttaa, josta helposti löytyisi itseä lähimmän ekopisteen sijainti. 

Ekopisteellä olevia opasteita ei suoraan moitittu, mutta kommenttien perus-

teella opasteiden tekstisisällön tulisi olla lyhyitä, selkeitä ja yksiselitteisiä sekä 

myös vieraskieliset asukkaat ja matkailijat huomioon ottavia. Yhteistyötä 

kylätoimikuntien, asukasyhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa suositeltiin 

yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen ja tiedon jakamiseen niissä. Erilaisten 

yleisötapahtumien yhteydessä uskottiin saavutettavan hyvä tiedotustehok-

kuus, ja näistä rakennusmessut ja markkinat mainittiin erityisesti. 

 

Oman jäteastian punnitseminen 

 

Ensimmäisen haastattelun aikana nousi esille jäteastioiden punnitseminen, 

kun keskusteltiin keinoista jätemäärän vähentämiseksi ja lajitteluaktiivisuuden 

herättämiseksi. Monikaan ei ollut asiaa ennen miettinyt, mutta esille noustes-

saan asia herätti heti paljon pohdiskelua sen mahdollisista vaikutuksista 

jätehuollon kehitykseen. Punnitsemista pidettiin lopulta erittäin hyvänä keino-

na, jolla jokainen pystyisi itse vaikuttamaan vuotuisiin jätemaksukuluihinsa. 

Juuri rahallinen hyöty oli monen mielestä se kaikkein tärkein motivaatiota 

herättävä seikka oman jätehuollon kehittämisessä. Suuri osa haastatelluista 

näki, että se vaikuttaisi suuresti heidän lajittelutottumuksiinsa tulevaisuudes-

sa. Lasi- ja metallipurkit löytäisivät sen jälkeen varmasti tiensä sekajätteen 

sijasta ekopisteelle, ja biojätteen lajittelu alkaisi muutamassa taloudessa 

välittömästi, mikäli tällaiseen järjestelmään siirryttäisiin. Keräyspaperi ja var-

sinkin aikakausilehdet alkaisi eräässä taloudessa tämän myötä kulkea maa-

seudulta aina kaupunkiin asti työmatkan varrella olevaan ekopisteeseen, kun 

sen laittaminen sekajätteeseen jatkossa vaikuttaisi jätekustannuksiin.  

 

”Kyllä se muuttaisi aika monella lajittelutottumuksia kun ihmiset 

ymmärtää hirveän hyvin sen, että tyhjä shampoopullo painaa pal-

jon vähemmän kuin tyhjä hillopurkki, niin kyllä se varmasti ohjaisi 
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sitten sitä että se hillopurkki ei sitten menisikään sitten sinne jä-

teastiaan.” 

 

Oman kompostin hankkiminen nähtiin myös perustelluksi, sillä jäteastian 

tyhjennysmaksun oletettiin biojätteen lajittelun kautta alenevan jonkin verran, 

ja säästön voisi käyttää komposti-investointiin. Yhdessä taloudessa nähtiin 

melko varmana siirtyminen takaisin kestovaippojen käyttöön, mikäli jätteen-

käsittelymaksua perittäisiin astian sisällön painon mukaan. Ne jotka lajittelivat 

hyötyjätteen jo nyt niin hyvin kuin käytännössä on mahdollista, eivät kokeneet 

jäteastian punnitsemisella olevan enää kovin suurta vaikutusta heidän omaan 

jätehuoltoonsa. He olivat kuitenkin kaikki yhtä mieltä siitä, että sillä olisi suuri 

merkitys niille kotitalouksille, joilla lajittelurutiinit ovat vielä kehittymässä. 

Punnitsemista pidettiin hyvänä liikkeelle sysäisevänä voimana oman jäte-

huollon kehittämiseksi. Jäteastioiden punnitsemista verrattiin useassa yhtey-

dessä sähkömittareiden reaaliaikaiseen mittaukseen, ja sen kautta oman 

kulutuksen seurantaan. 

 

”Vähän sama asia kuin sähkömittarit tuli reaaliaikaiseksi, niin aika 

monen kanssa kun on jutellut, niin puuta poltetaan vähän enem-

män kun on kylmä kausi ja sitä seurataan sitä hommaa, että kyllä 

se varmasti vaikuttaa siihen jätteen tuottoon se (punnitseminen).” 

 

Punnitusjärjestelmän aiheuttamien investointien arveltiin tuovan kuljetusyrit-

täjille uusia kustannuksia, joiden uskottiin vaikuttavan jäteastian tyhjennys-

maksun kuljetusmaksun osuuteen. Tässä yhteydessä pidettiin tärkeänä, että 

lopullinen maksu ei muutoksen johdosta nousisi, vaan vaikutus pitäisi olla 

kokonaiskustannusta alentava tai sen tulisi vähintään säilyä nykyisellä tasol-

la. Myös järjestelmän virheettömyys, toimivuus ja riittävä punnitustarkkuus 

herättivät pohdintaa, ja se että mikä taho toimintaa valvoisi. Puolitäysien ja 

täysien jäteastioiden tyhjentämisestä maksettava sama tyhjennysmaksu oli 

mietityttänyt monia, ja monella oli ehkä tullut laitettua astian täytteeksi jotain, 

minkä oikea osoite olisi ollut ehkä jossain ihan muualla. Varsinkin kiinteistön 

yhteisten jäteastioiden kohdalla asian perille saaminen vaatinee aktiivista 

tiedottamista ja seikkaperäistä viestintää. 
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”Nythän ne tekevät vain sitä että ne kantta myöten ämppää sen 

niin täyteen, ja vielä polkevat ja hyppivät että varmasti kaikki siihen 

mahtuu. Että se voisi todellakin muuttaa ihmisten käyttäytymistä 

että sinne ei menisi mitä sattuu.” 

 

Kaiken kaikkiaan asia nähtiin erittäin positiivisena, ja myös melko merkittä-

vänäkin mahdollisuutena jätteiden kierrättämisen ja lajittelun kehittämiseksi. 

 

Biojätteen erilliskeräys ja omatoiminen hyödyntäminen 

 

Vuoden 2016 jälkeen ei orgaanista jätettä saa sijoittaa kaatopaikalle enää 

lainkaan, jonka vuoksi tutkimuksessa haluttiin saada selville kotitalouksien 

näkemyksiä biojätteen käsittelyn vaihtoehtoille tulevaisuudessa. Biojätteen 

käsittelylle on yleisissä keskusteluissa esitetty vaihtoehdoiksi nykyisen lajitte-

lu- ja erilliskeräysjärjestelmän jatkamista ja sen tehostamista erilaisin kannus-

timin tai orgaanisen jätteen toimittaminen sekajätteen joukossa käsiteltäväksi 

jätteenpolttolaitokselle.  

 

Kotitaloudet jotka jo nyt lajittelivat erilleen biojätteen ja toimittivat sen joko 

erilliskeräykseen tai omaan kompostiin, eivät omalta kohdaltaan osanneet 

ottaa vahvaa kantaa annettuihin vaihtoehtoihin. Biojätteen erilliskeräyksen 

pitkä historia oli monen mielestä jo niin merkittävä asia, että jos nyt siitä luo-

vuttaisiin heikoin perustein, se asettaisi samalla koko muun jätehuollon lajitte-

luideologian kyseenalaiseksi ja heikentäisi sen uskottavuutta. 

Lähtökohtaisesti biojätteen energiahyötykäyttöä polttamalla pidettiin myös 

erilliskeräystä ja -käsittelyä epäekologisempana ensinnäkin siksi, että biojäte 

pitäisi kuljettaa pitkiä matkoja käsiteltäväksi ja maksaa sen käsittelystä vielä 

iso summa rahaa, ja toisaalta siksi että maalaisjärjellä ajateltuna maasta 

peräisin oleva aines kuuluisi takaisin maahan, eikä savuna ilmaan. 

 

”Ainoa, että minä huomaan että minulla on jokin sellainen tunne-

peräinen ajatus että eloperäinen jäte pitäisi saada uudelleen maa-

han että se on ihan sellainen tunne että sen pitäisi saada maatua 

sinne.” 
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Sataprosenttista biojätteen lajittelua ei uskottu saavutettavan ikinä, mutta sen 

tehostamiseksi pidettiin tärkeänä ottaa käyttöön määräysten rinnalle kannus-

timia, joilla kotitaloudet voisivat säästää jätehuoltokustannuksissaan. Näitä 

voisivat olla omatoimisen käsittelyn huomioiminen jätemaksua määrätessä 

tai ottamalla käyttöön jäteastian punnitsemisjärjestelmä myös pienempien 

jäteastioiden kohdalla. Biojäte on suhteellisen painavaa ja sekajätteen jou-

kossa nostaisi jäteastian tyhjennyskustannuksia merkittävästi. Motivaation 

lisäämistä tiedottamalla pidettiin myös hyvänä keinona lajittelun tehostami-

seen. Kotitalouksille tulisi kertoa selkeästi ja havainnollisesti biojätteen eril-

leen lajittelun eduista ja miten sitä voi omatoimisesti hyödyntää. Myös kerros- 

ja rivitalokiinteistöille voitaisiin kehittää malleja biojätteen omatoimiseen käsit-

telyyn ja hyödyntämiseen. 

 

Biojätteen keskitetty käsittely tulevaisuudessa tapahtuu suurella todennäköi-

syydellä laitosmaisessa suljetussa prosessissa, mahdollisesti yhdessä jäte-

vesilietteiden kanssa. Tämä ratkaisuvaihtoehto herätti paljon myönteistä 

suhtautumista verrattuna polttovaihtoehtoon, mutta samalla oltiin huolissaan 

biojätteen käsittelymaksun kehityksestä. Laitoksen rakentamisen ymmärret-

tiin vaativan kalliita investointeja, jotka katettaisiin luonnollisesti biojätteen 

käsittelymaksuilla. Maksujen mahdollinen nouseminen investointien vuoksi 

nähtiin jonkinlaisena riskinä erilliskeräyksen onnistumiselle jatkossa. Paikalli-

sen laitosmaisen käsittelyn eduiksi huomioitiin myös käsittelyssä syntyvien 

tuotteiden, kuten biokaasun ja kompostimullan hyödyntäminen paikallisesti. 

Polttovaihtoehdossa näitä tuotteita ei syntyisi lainkaan. 

 

Pohdittaessa biojätteen keskitetyn keräilyn järjestämistä pientaloalueella, ei 

ajatusta varsinaisesti suoralta kädeltä tyrmätty, mutta huolta kannettiin muun 

muassa mahdollisista hajuhaitoista ja haittalintujen kerääntymisestä asuin-

ympäristön läheisyyteen. Myös kotitalouksien sitoutuminen järjestelmän 

käyttöön biojätteen oikeanlaisella lajittelulla koettiin jonkinlaiseksi riskiksi 

toiminnan onnistumiselle. Kotitaloudet jotka eivät vielä lajitelleet biojätettä 

erilleen, kuvittelivat voivansa harkita biojätteen yhteiskeräykseen liittymistä, 

mikäli se onnistuisi kohtuullisin kustannuksin ja ympäristöhaitoilta voitaisiin 

välttyä. 
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”Tottakai tuollainen biojätteen keräys on ihan mietittävä asia ja hyväksyttävä-

kin sinänsä.  Mutta varmasti myös haastava, ettei aiheuta aivan mahdottomia 

kustannuksia jätteen tuottajille. Sehän on selvä että se saadaan myös kesäl-

läkin hoidettua varmasti hajuttomasti, mutta mitä se maksaa se systeemi, se 

ei varmasti ole aivan helppo asia.” 

 

5.4 Keräyspisteet 
 

Saavutettavuus ja käytettävyys 

 

Ekopisteiden saavutettavuuden ja käytettävyyden osalta vastaajat olivat 

lähes yksimielisiä siitä, että ekopisteiden tulee sijaita jokapäiväisten luonnol-

listen kulkureittien varrella tai jossain kaupan yhteydessä. Etäisyyttä omasta 

kodista ei pidetty kaikkein ratkaisevimpana tekijänä, vaan sitä että se on siinä 

reitin varrella ja että siihen on helppoa ja turvallista pysähtyä. Positiivista oli 

joidenkin mielestä se, että ekopisteellä voi poiketa ulkoilun yhteydessä, mutta 

sitä ei pidetty niin tärkeänä kuin sitä, ettei ekopisteelle tarvitse lähteä varta 

vasten asioimaan ja vielä eri suuntaan kuin mitä normaali kulkureitti olisi. 

Poikkeama omalta tavanomaiselta reitiltä saisi vastaajien mukaan olla parista 

sadasta metristä jopa kilometriin. Kaikkein tiukinta linjaa edusti parin kymme-

nen metrin raja, jonka yli piste ei saa poiketa omalta reitiltä, tai ekopistettä ei 

tulisi käytettyä. Kaikkein aktiivisimmat lajittelijat, eivät tyrmänneet usean 

kilometrinkään poikkeamista omalta reitiltä, mutta pitivät sitä merkkinä huo-

nosta saavutettavuudesta. 

 

Haja-asutusalueella ekopisteitä koettiin olevan lähes riittävästi. Pisteiden toki 

toivottiin sijaitsevan kaikille yhtäläisen matkan päässä, mutta ymmärrettiin 

myös se tosiasia, ettei se ole taloudellisesti välttämättä mahdollista tai järke-

vää. Lähiöissä koettiin pisteitä olevan riittävästi tai sopivasi kulkureitillä, jos-

kin niiden siisteyteen ja tyhjennysrytmeihin kehotettiin kiinnittämään huomiota 

varsinkin juhlapyhien ja muiden poikkeustilanteiden aikaan. Keskustan aluei-

den ekopisteverkoston koettiin kaipaavan täydennystä Rovaniemellä ja Ra-

nualla. Pisteiden sijoittelussa tulisi jotenkin huomioida alueen oletettava 

käyttäjämäärä. 
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”Semmoisille henkilöille jotka autolla kulkee ja on työikäisiä niin nii-

tä on varmasti tarpeeksi. Mutta semmoisille jotka liikkuvat jalkaisin, 

bussilla tai jotenkin muuten niin voi olla että on liian kaukana.” 

 

Ekopisteiden sijoittelussa kaupat nousivat niin keskeiseen rooliin, että jotkut 

valitsivat jopa ostospaikkansa sen perusteella onko kaupan yhteydessä eko-

pistettä, ja millä todennäköisyydellä sinne omat jätteet mahtuu. Sellaisia 

ekopisteitä välteltiin, joilla oli tullut vierailtua vain todetakseen niiden olleen 

aina täynnä. Mikäli omalle reitille sattui useampia pisteitä, asioitiin mieluiten 

sellaisilla joihin arveltiin varmuudella omien jätteiden sillä kertaa mahtuvan. 

 

”Ja se on varmaan kuitenkin niin muillekin niin kuin minullekin, että 

ne olisi jotenkin sellaisessa luontevassa paikassa, ettei nyt ihan 

tarvitse lähteä ihan vaan viemään niitä roskia jonnekin vaan että 

ne olis jonkun kaupan vieressä tai… no kauppa on varmaan hyvä 

koska siellä käy varmaan kuitenkin valtaosa ihmisistä.” 

 

Moni mainitsi hyötyjätteiden kulkevan auton kyydissä pitkiäkin aikoja, kunnes 

niiden olemassaolon taas muistaa tai kun ajoneuvon tavaratilaan tarvitaan 

lisää tilaa. Pahvilaatikoille toivottiin muutamaa keräyspistettä muuallekin kuin 

jäteasemalle. Esimerkiksi isoimpien kauppaliikkeiden yhteyteen toivottiin 

sellaista pistettä, johon voisi toimittaa kaikki jätteet samalla kertaa, mukaan 

lukien kokonaiset pahvilaatikot. 

 

Ekopisteiden ylläpito ja rakentaminen katetaan jätehuollon perusmaksulla eli 

ekomaksulla. Aktiivisiksi lajittelijoiksi itsensä määrittelevät kotitaloudet pitävät 

tasoa suhteessa muun muassa ekopisteiden käytettävyyteen ja saavutetta-

vuuteen muilta osin tyydyttävänä, mutta pohdintaa herätti se, että kuinka 

suuri osa maksutuloista lopulta menee palvelutoiminnan tuottamiseen, ja 

miten iso osa siitä kuluu hallinnollisiin tehtäviin. Epäsiistit keräyspisteet aihe-

uttivat ajoittain epäilystä maksutulojen kohdistumisesta johonkin muuhun kuin 

minkä perusteella niitä peritään. 
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”Eli suhteessa sitten siihen, että pidetäänkö niistä sitten oikeasti 

huolta, eli meneekö se raha oikeasti siihen vai meneekö se johon-

kin byrokratiaan.” 

 

Tutkimuksessa tuli esille myös ehdotus pientaloalueen yhteisestä jätepistees-

tä, jossa olisi sen alueen taloille yhteinen sekajätteen keräyspiste ja ekopiste. 

Pisteestä löytyisi sekajätteen lisäksi astiat myös lasille, metallille, paperille ja 

kartongille sekä tulevaisuudessa ehkä myös muoville. Tällaisia järjestelmiä 

on jo käytössä haja-asutusalueilla lukuun ottamatta muovin keräystä, mutta 

järjestelmää ehdotettiin kokeiltavaksi myös jonkin lähiön pientaloalueella. 

Näin kiinteistöillä ei olisikaan enää lainkaan varsinaista omaa jäteastiaa 

omalla pihalla, vaan kaikilla olisi yhteinen jätepiste jossakin asuinalueen 

keskeisellä paikalla. 

 

”…asukkailla olisi siinä sellainen piste johon ne saisi sen tuoda, et-

tä jokainen pääsee niin kuin kävelemällä oman roskiksensa kans-

sa siihen pisteelle ja sitten lopsottelemaan niitä jätteitänsä oikeisiin 

paikkoihin.” 

 

Pakkausjätteen keräys 

 

Uudessa jätelaissa on säädetty pakkausten tuottajavastuusta siten, että 

jatkossa tuottajilla on velvollisuus huolehtia tuottamiensa pakkausten jäte-

huollosta. Tuottajat tulevat toteuttamaan jätehuollon siinä laajuudessa kuin 

se laissa heille säädetään, minkä lisäksi kunnilla on oikeus täydentää tuotta-

jien järjestelmää halutessaan, kuten ekopisteillä jo nyt tehdään. Täydentämi-

sestä aiheutuneet kustannukset katettaisiin jätemaksuilla, kuten ekomaksulla. 

Tutkimuksessa kartoitettiin mielipiteitä pakkausjätteen tuottajavastuusta sekä 

siitä, miten kotitaloudet suhtautuvat kunnan toimesta tehtävään keräyspiste-

verkoston täydentämiseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. 

 

Lähtökohtaisesti kaikki haastatellut olivat aluksi sitä mieltä, että kustannus-

vastuu kuuluu yksinomaan tuottajille, mikäli tuotteiden hinnassa tai sen osas-

sa aletaan periä esimerkiksi jonkinlaista kierrätysmaksua. Järjestelmän 

vähimmäistaso tulisi olla niin kattava, että se on kaikkien pakkauksia kulutta-
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vien kotitalouksien kohtuullisesti saavutettavissa, asuinpaikasta riippumatta. 

Hyvänä lähtökohtana pidettiin sitä, että keräyspisteet keskittyisivät kauppojen 

yhteyteen, ja niissä olisi mahdollista kerralla päästä eroon kaikista pakkaus-

jätteistä. 

 

Tutkittaessa asiaa haja-asutusalueen näkökulmasta pelkästään kuntakes-

kuksien kauppojen yhteyteen keskittyvää verkostoa ei pidetty läheskään 

riittävänä. Myös maaseutukylillä tulisi olla mahdollisuus pakkausjätteen toi-

mittamiseen jokapäiväisten arkirutiinien yhteydessä, eikä niistä eroon pää-

semiseksi voida edellyttää kulkemista keskustan palveluiden luokse. Myös 

kylien vastaanottopisteiden ylläpitämisestä aiheutuvien kustannusten katta-

minen nähtiin yksiselitteisesti tuottajien vastuulle, vaikka kunta palvelun tuot-

taisikin. Mikäli keräyspisteiden verkostoa supistettaisiin nykyisestä 

ekopisteverkoston laajuudesta, oltiin aika varmoja siitä, että joillakin alueilla 

lajittelu vähentyisi merkittävästi ja suurempi osa pakkauksista päätyisi seka-

jätteeseen. 

 

”Nykyinen järjestelmä on vähentänyt metsäautoteitten varsien yk-

sityisiä kaatopaikkoja, mutta sitten ne tulee uudestaan muotiin.” 

 

Palvelutason mahdollisesti edellisen heikentyessä jätemaksujen perusteiden 

koettiin myös muuttuvan niin paljon, ettei ekomaksua välttämättä pidettäisi 

enää kohtuullisena. Loppujen lopuksi nähtiin kuitenkin tärkeäksi nykyisen 

palvelutason säilyttäminen tuottajavastuutahojen ja jäteyhtiön yhteistyöllä. 

Miltei yksimielinen näkemys oli, että on niin paljon autottomia kotitalouksia, 

joilla pakkausjätteiden kuljettaminen keräyspisteisiin voi vaatia kohtuuttomia 

ponnisteluja, jolloin vähimmäistason täydentäminen kunnan järjestämillä 

pisteillä nähtiin perustelluiksi. Nykyisen järjestelmän säilyttämisen kannalla oli 

loppujen lopuksi kaikki haastatellut henkilöt.  

 

”No kyllä siinä tulee kuntalaisten tasavertaisuus myös tässä että 

kyllähän ne pitäisi jollain maksuilla tai veroilla ne palvelut taata 

sinne sivukyliinkin.” 

 

  



88 

5.5 Mielipidekysely 
 

Tutkimuksen yhtenä teemana oli kartoittaa kotitalouksien näkemyksiä asia-

kastyytyväisyyden mittaamisen keinoihin ja siihen, miten usein ja missä tilan-

teissa asiakastyytyväisyyttä kannattaisi mitata. Tämä teema muuttui 

tutkimuksen aineiston analyysin aikana esiin nousseiden näkemysten pohjal-

ta asiakastyytyväisyydestä mielipidekyselyksi. Ennakoidusta poikkeavaa oli, 

että asiakastyytyväisyyden mittaamista ei nähty asiakkaan näkökulmasta 

ydinasiana asiakaspalvelun kehittämisessä, vaan paremmaksi asiakasnäke-

myksen kartoitusvälineeksi nähtiin mielipide kysely esimerkiksi joihinkin en-

nalta määriteltyihin kehitysvaihtoehtoihin. 

 

Asiakastyytyväisyyttä joka tapauksessa kuitenkin käsiteltiin haastateltujen 

näkemyksissä. Mainittiin muun muassa, että jos palveluista ei anneta negatii-

vista palautetta, asioiden voidaan olettaa olevan silloin kohtalaisen hyvällä 

tolalla. Pohdittiin myös, että ne jotka haluavat palautteen antaa, antavat sen 

joka tapauksessa tehtiinpä jotain kyselyä tai ei. 

 

”Yleensähän se on niin että jos ei tule valituksia niin kaikki on 

mennyt hyvin. Mutta sitten jos tulee valituksia tai tulee jotakin pu-

hetta niin se on aina sitä negatiivista puhetta.” 

 

Mikäli asiakastyytyväisyyttä halutaan mitata, niin melko yhtenevä näkemys oli 

että korkeintaan 1-2 vuoden välein noin viisi kysymystä ja maksimissaan 5–

10 minuuttia kestävä kysely antaisi mahdollisesti parhaan vastausprosentin. 

Yhtenä ehdotuksena oli asiakaslehden liitteenä oleva kysely, jonka voisi 

täyttää ja postittaa tai palauttaa ekopisteellä olevaan palautuslaatikkoon. 

Halutessaan kyselyn voisi täyttää myös Internet-sivuilla omassa rauhassa 

silloin kun itselle sopii. Sähköisen vastausmahdollisuuden tärkeyttä korostet-

tiin jokaisen haastateltavan näkemyksessä. Puhelinhaastattelu torjuttiin vaih-

toehtona omalla kohdalla, mutta pohdittiin sen mahdollisesti soveltuvan hyvin 

vanhemman väestön tavoittamiseen, joilla Internet-kyselyyn ei ole mahdolli-

suutta vastata. Myös vastaajien houkutteleminen aiheeseen liittyvällä arvot-

tavalla palkinnolla tai jollakin muulla palkitsemisella koettiin hyväksi keinoksi 

vastausprosentin kasvattamiseen. 
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Sen sijaan asiakastyytyväisyyttä mittaavaa kyselyä tärkeämpänä pidettiin 

jonkinlaista mielipidekyselyä tilanteessa, jossa jollekin menettelytavalle tai 

odotettavissa olevalle muutokselle haetaan asiakaslähtöistä vaihtoehtoa. 

Esimerkiksi tilanteessa jossa jokin asia kaipaisi uudistusta tai muutosta, voisi 

mielipidekyselyllä kartoittaa etukäteen asiakkaiden suhtautumista eri vaihto-

ehtoihin, ja siten ehkä lisätä asiakkaiden sitoutumista muutoksiin. Mielipide-

kyselyn toteuttaminen sujuisi edellä mainittuun tapaan joko sähköisellä tai 

postitettavalla vastausmahdollisuudella. 

 

”...jos minulta kysyttäisi nyt että miten minä haluaisin sen asian 

muuttuvan ja minä saisin kertoa oman mielipiteeni sitten, ja sitten 

jos se vaikka menisikin vähän sen mukaisesti niin kuin minä olin 

toivonut niin minä sitoutuisin paljon paremmin sitten siihen muu-

tokseen.” 
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

6.1 Keskeiset tulokset 
 

Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa Napapiirin Residuum Oy:n toimialu-

een yksityishenkilöä. Tutkimuksen ennalta valittujen teemojen kautta pyrittiin 

muodostamaan käsitys niistä asioista, jotka olisivat mahdollisesti asiakkaiden 

näkökulmasta keskeisiä kunnallisen palvelutoiminnan asiakaslähtöisessä 

kehittämisessä. Tässä luvussa on käsitelty tutkimuksen keskeiset tulokset, ja 

tulosten yhteydessä käytetyt viittauksen kotitalouksiin koskevat tutkimukses-

sa haastateltuna olleita henkilöitä ja heidän näkemyksiään, eikä niitä pidä 

liikaa yleistää. Tulokset on esitetty pääsääntöisesti haastatteluteemojen 

mukaisesti luokiteltuna ja niiden pohdinnoissa on käytetty tietoperustan läh-

teitä sekä tutkijan vuosien varrella kerryttämää ammattitaitoa ja tietämystä 

toimialalta. 

 

Kunnallinen jätehuolto 

 

Tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä Napapiirin Residuum Oy:n toimialu-

een jätehuollon tämän hetkisen palvelurakenteen toimivuudesta eikä tutki-

muksessa tullut esille kotitalouksien näkökulmasta mitään erityistä, mikä 

vaatisi välitöntä reagointia tai muutosta. Suomalaista jätehuoltojärjestelmää 

pidetään lähtökohtaisesti hyvänä, ja kotitalouksilla on vankka luottamus sii-

hen että kaikella lajittelulla on syynsä. Rakenteiden sisältä löytyi kuitenkin 

odotetusti joitakin yksittäisiä toiminnallisia osa-alueita joiden asiakaslähtöi-

seen kehittämiseen on syytä paneutua tulevaisuudessa. Palvelutasoa kuvat-

tiin keskimääräisesti hyväksi, pieniä notkahduksia tasoon aiheuttavat 

ajoittaiset keräyspisteiden ylitäyttyminen ja epäsiisteys. Jäteasemien rooli 

kotitalouksien näkökulmasta on korostunut viime vuosina, kun taas kaato-

paikka on jätteentuottajan silmissä etääntynyt paikaksi, jonka tiedetään ole-

van olemassa, mutta jonka kanssa halutaan olla mahdollisimman vähän 

tekemisissä. 

 

Kustannustasoa tutkittaessa yllätys oli se, kuinka heikosti vuotuiset jätehuol-

lon kustannukset olivat kotitalouksilla tiedossa. Napapiirin Residuum Oy:n 
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asiakaspalveluun vuosittain saapuvien yhteydenottojen määrästä voisi kuvi-

tella, että jätemaksut ovat kotitalouden kokonaiskustannuksissa merkittävä 

tekijä, ainakin periaatteellisella tasolla, mutta tutkimuksen tulokset eivät tue 

tätä näkemystä. Päinvastoin tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 

jätehuoltopalveluista aiheutuvien kustannusten merkitys kotitalouden asumi-

sen kokonaiskustannuksia ajatellen oli vähäinen, vaikka jätemaksulaskut 

koettiin kaikkien muiden maksujen ohella epämieluisiksi. Jätehuollon palvelu- 

ja kustannustaso on tutkimuksen perusteella toistaiseksi jokseenkin tasapai-

nossa, ja kotitalouksilla on vahva luottamus siihen, että jätehuollon palvelu-

toiminta pysyy vähintään samalla tasolla myös jatkossa. 

 

Jätehuollon lait ja määräykset ovat kotitalouksille melko etäisiä käsitteitä, 

eikä niiden kokonaisvaltaista hallintaa edes koeta välttämättömäksi. Tutki-

muksen perusteella kotitalouksissa luotetaan asiantuntevaan jätehuolto-

osaamiseen, joka huomioi vastuut ja tavoitteet toiminnassaan siten, että 

myös kotitaloudet pystyvät täyttämään kohtuullisesti velvoitteensa. Selkeänä 

johtopäätöksenä voidaan todeta, että tulevaisuudessa jätehuollon paikallisen 

ohjauksen toivotaan perustuvan enemmän opastavaan ja kannustavaan 

ohjaukseen, kuin autoritääriseen määräysvallan käyttöön ja verhoutumalla 

vaikeaselkoisiin lakiteksteihin. Nykyaikaisten tekniikoiden ja menetelmien 

käyttöönottoa jätehuollon palvelutoiminnassa tulee tukea ohjeistuksessa ja 

määräyksissä siten, että ne tuottavat lisäarvoa niin palveluntuottajille kuin 

asiakkaillekin. Jätemaksujen määräytymisperusteita suunniteltaessa tulisi 

jatkossa huomioida paremmin inhimilliset tekijät ja ottaa myös huomioon 

kulloinkin vallitsevat asumisen olosuhteet. Jätemaksujen maksuunpanossa 

tulisi olla mahdollista asiantuntevan harkinnan käyttö epätasa-arvoisissa 

tilanteissa. Kaikkien osallistuessa jätehuollon peruspalveluiden kustantami-

seen, maksujen voidaan olettaa pysyvän kohtuullisella tasolla kotitaloutta 

kohti myös jatkossa. Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkien kotitalouksien 

saamista järjestetyn jätehuollon piiriin, eikä niin sanottuja vapaamatkustajia 

tule sallia. 
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Energiahyötykäyttö 

 

Kotitaloudet suhtautuvat jätteen energiahyötykäyttöön kaatopaikkojen kor-

vaajina varovaisen positiivisesi. Huolta herätti lähinnä muutoksen mahdolli-

sesti aiheuttaman kustannuskehitys ja jätteenpolton ympäristövaikutukset 

kun taas huolta energiahyötykäytön vaikutuksia jätteiden kierrättämiseen ei 

tuotu missään vaiheessa merkittävästi esille. Kustannusten pelätään kasva-

van paikallisen hyödyntämiskapasiteetin puuttumisesta aiheutuvan pitkähkön 

kuljetusmatkan vuoksi. Jätteiden energiahyödyntämisen mahdollisuuksia 

pitäisi tarkastella vielä paikallisesta näkökulmasta, mutta mikäli tilanne sitä 

vaatii, jätteen polttaminen toisella paikkakunnalla on tutkimuksen perusteella 

hyväksyttävissä. Jätteenpolton vaikutukset ympäristöön herättää epävar-

muutta, mutta samaan aikaan kotitalouksilla on vahva luottamusta siihen, 

että alan puolueettomat asiantuntijat osaava arvioida tilanteen kokonaista-

loudellisuuden ympäristön kannalta riittävällä tarkkuudella. 

 

Jätteenkäsittelyn siirtyminen kaatopaikkasijoituksesta pikku hiljaa kohti ener-

giahyödyntämistä on herättänyt yleistä keskustelua siitä, että jatkossa kaikki 

jätteet halutaan kerätä polttoaineeksi jätevoimaloiden pohjattomaan kitaan, ja 

synkimpien ennusteiden mukaan jätteiden kierrättäminen loppuisi sitä kautta 

kokonaan. Tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan onneksi tue tätä käsitystä. 

Tulosten perusteella kotitaloudet mieltävät kaatopaikan ja jätteenpolttolaitok-

sen rinnakkaisiksi käsittelyvaihtoehdoiksi, jonne tulisi ohjata mahdollisimman 

vähän jätettä. Tästä esimerkkinä voidaan pitää sitä, että energiahyötykäytön 

odottaessa toteutumista aivan lähitulevaisuudessa, kotitaloudet haluavat 

paikallisen jätehuollon edelleen panostavan täysillä jätteiden lajittelumahdol-

lisuuksien kehittämiseen, sen sijaan että tuudittauduttaisiin jätteenpolton 

ratkaisevan kaikki yhdyskuntien jäteongelmat. Maksupolitiikalla voidaan 

huolehtia siitä, että jätehuollon taloudellinen ohjaus tukee kierrätystä jatkos-

sakin. Nykyaikaisilla opastavilla jätehuoltomääräyksillä voidaan täydentää 

ohjausta, ja oikealla viestinnällä antaa kotitalouksille tiedollista tukea oikean-

laisen jätehuollon rakentamiseksi. 

 

  



93 

Syntypaikkalajittelu 

 

Kodeissa tapahtuvaa jätteiden jokapäiväistä lajittelua ja jätehuollon järjestä-

mistä ei koeta niin aikaa vieväksi tai vaivalloiseksi kuin mitä olisi etukäteen 

voinut olettaa. Kaikki näyttäisi olevan loppujen lopuksi kiinni siitä, minkälai-

seen jätehuoltoon itsensä ja jälkikasvunsa opettaa, ja miten käytännön lajitte-

lun kotona järjestää. Lajittelun sulautuessa osaksi arjen toimintaa ja elämisen 

rutiineja, ei se tutkimuksen perusteella vaadi ylivertaisia ponnisteluja eikä sitä 

koeta ylimääräiseksi vaivaksi. Sen sijaan oli yllätys, että aktiiviseksi lajitteli-

jaksi itsensä mieltävät eivät kaikki tienneet mitä kaikkia hyötyjätelajeja asuin-

kuntansa alueella on mahdollista kierrättää. Tähän asiaan tulee jatkossa 

puuttua kohdennetulla tiedottamisella ja viestinnällä, jotta kotitalouksien tieto-

taito saadaan tässä suhteessa ajan tasalle. Lajittelun onnistuminen kodeissa 

juontaa juurensa perheen aikuisten asenteeseen asiaa kohtaan. Mikäli aikui-

sella itsellä ei riitä motivaatiota jätteiden lajittelutoimintaan, olisi aikuisen 

tärkeää tuntea kasvatusvastuunsa, ja antaa lasten toteuttaa itseään lajittelun 

parissa niin halutessaan. Toisaalta aktiivisesti lajitteleva aikuinen helposti 

opettaa jälkikasvulleen lajittelurutiinit omiensa mukaisiksi, joten tässäkin 

tilanteessa vastuu onnistumisesta ja oikeasta lajittelusta on perheen aikuisil-

la. 

 

Lajittelun edellyttämän tiedon ylläpitäminen ja päivittäminen on tutkimuksen 

mukaan yksi perusedellytys lajittelun lopputuloksen tyydyttävälle onnistumi-

selle. Jätehuollossa on yleisesti oltu aika varovaisia tiedon jakamisen suh-

teen, etteivät kotitaloudet koe tietoa tuputettavan heille väkipakolla ja joka 

suunnasta jatkuvalla syötöllä. Tutkimus ei kuitenkaan tue tätä menettelyä 

vaan tiedonjakamisen määrää ei pidetty missään suhteessa liiallisena, ja 

toistuvalla tiedottamisella näyttäisi olevan paitsi merkitystä lajittelutoiminnan 

onnistumiselle, niin toistoa oikeastaan jopa toivotaan muistutukseksi ajankoh-

taisista asioista ja lajittelu motivaation ylläpitämiseksi. Erilaisten asiakastie-

dotteiden toivotuista ilmestymistiheyksistä sekä tiedottamisen ja viestinnän 

muodoista saatiin tutkimuksen kautta konkreettista hyödynnettävissä olevaa 

tietoa, jonka kautta informaation jakelun kehittäminen saa uusia työkaluja. 

Tiedottamiseen ja viestintään käytettäviä resursseja on tietoisesti jonkun 

verran säännöstelty, ettei jätemaksuja koeta tuhlattavan turhan kalliisiin tie-
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dotusvälineisiin ja suurien yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Tässäkin asias-

sa ollaan oltu osittain väärillä linjoilla. Tutkimuksen perusteella kotitaloudet 

luottavat jätehuollon ammattilaisten harkintakykyyn siinä, mikä on kunnallisel-

le jätehuollolle soveliasta ja kustannustehokasta. Hieman kalliimpienkin vies-

tintäkanavien käyttö on hyväksyttävää, silloin kun se on perusteltua. Jopa 

televisiomainoksen käyttöä rohkaistiin kokeilemaan ainakin kertaluonteisesti 

tai satunnaisesti, jotta kokoemusta myös sen kanavan tavoitettavuudesta 

saataisiin. Tärkeämpänä ylipäätään pidettiin panostamista viestinnän ja tie-

dottamisen laatuun, kuin luokattomien massaviestinnän välineiden käyttöä 

kustannusten karsimiseksi. 

 

Ekopisteillä kerättyjen ja sieltä edelleen toimitettavien hyötyjätteiden jatkokä-

sittelyn prosesseista tulee laatia havainnollinen kuvaus ja saattaa se kotitalo-

uksien saataville esimerkiksi Internet-sivuille tai johonkin painettuun mediaan. 

Vaikka prosesseista ei vielä ollut tarkkaa tietoa, on kotitalouksilla silti vahva 

luottamus siihen, että jätteet aidosti päätyvät hyötykäyttöön ja uudistuotan-

non raaka-aineeksi. Tiedottamista lisäämällä tälläkin alueella voidaan helpos-

ti lisätä kotitalouksien lajittelumotivaatiota suhteellisen pienillä panostuksilla. 

 

Idea kiinteistökohtaisen jäteastian punnitsemisesta ja käsittelymaksun mää-

räytymisestä punnituksen perusteella sai odotettua kannatusta tutkimukseen 

osallistuneiden keskuudessa. Punnitusjärjestelmien kehittyminen ja käyt-

töönottaminen tulisi olemaan yksi merkittävä kilpailukeino jätteenkuljetusyri-

tysten välisessä kilpailussa markkina-aseman kasvattamiseksi. Yritys joka 

järjestelmän ensimmäisenä ottaa käyttöön, tulee olemaan etulyöntiasemassa 

aktiivisten lajittelijoiden keskuudessa heidän mahdollisena nykyaikaisen 

jätehuollon palveluntarjoajanaan. Jäteastioiden punnitusjärjestelmä toisi 

aloituskustannuksistaan huolimatta kiistattomia etuja kotitalouksille ja hyvät 

lähtökohdat jätehuollon kierrätysasteen kehittymiselle, niin taloudellisesta 

kuin ekologisesta näkökulmasta. Erilliskerättyjen hyötyjätteiden määrän voi-

daan olettaa kasvavan ja biojätteen omatoimisen käsittelyn ja erilliskeräilyn 

lisääntyminen olisi niin ikään odotettavissa oleva trendi. Järjestelmäkokonai-

suus tukisi erinomaisen hyvin jätehuollon yleisen tavoitemallin mukaista 

tilannetta, jossa kierrättämisen ja energiahyötykäytön lisäämiselle sekä kaa-
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topaikkasijoituksen vähentämiselle on asetettu lainsäädännössä tiukat mää-

rälliset tavoitteet. 

 

Biojätteen hyötykäyttöasteen nostamiselle on olemassa hyvät edellytyksen 

tukemalla omatoimista käsittelyä ja hyödyntämistä sekä tehostamalla erillis-

keräystä. Tämä on mahdollista esimerkiksi taloudellisilla kannustimilla, jotka 

voidaan toteuttaa käytännössä joko jätemaksutaksan kautta tai toiminnallis-

ten uudistusten, kuten jäteastioiden punnitsemisjärjestelmän kautta. Biojät-

teen ympäristöarvoa on mahdollista nostaa merkittävästi paikallisen 

käsittelylaitoksen rakentamisella ja käsittelyn kautta syntyvien ekologisten 

lähituotteiden kaupallisella hyödyntämisellä. Laitosinvestoinnin positiivisuutta 

sekä yhteiskunnallista arvoa nostaisi mahdollinen anaerobinen yhteiskäsittely 

jätevesilietteiden kanssa, ja lopputuotteena syntyvän kaasun jalostaminen 

liikennepolttoaineeksi tai sähköksi ja kaukolämmöksi paikalliseen verkkoon. 

 

Keräyspisteet 

 

Napapiirin Residuum Oy:n koko toimialueen keräyspisteverkosto alkaa olla 

saavuttanut kohtuullisen kattavuutensa. Sekajätteen yhteiskeräyspisteet ja 

hyötyjätteiden keräämiseen tarkoitetut ekopisteet on jo sijoiteltu tutkimukses-

sakin peräänkuulutetun hyvän saavutettavuuden ja käytettävyyden periaat-

teiden mukaisesti. Tulosten perusteella pisteiden sijoittelussa on kuitenkin 

vielä hiukan hienosäädettävää joidenkin pisteiden kohdalla ja tulevaisuudes-

sa on varauduttava myös olemassa olevien pisteiden uudelleensijoitteluun 

esimerkiksi väestörakenteen muuttuessa ja rakentamisen painopistealueiden 

siirtyessä kuntien keskustaajamiin. Toimialueella näyttää myös olevan yhä 

tiheästi asuttuja alueita, joilla kaivataan lisää keräyskapasiteettia kuormitus-

vaihteluiden tasaamiseksi ja kohtuullisen palvelutason ylläpitämiseksi. 

 

Asuinalueiden kaavoituksessa ja liikerakentamisen lupaehdoissa tulisi mah-

dollisuuksien mukaan jatkossa kiinnittää huomiota myös nykyaikaisen jäte-

huollon järjestämisen edellytyksiin. Lajittelun onnistuminen ja tiukkojen 

kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää tuekseen hyvin järjestettyä 

jätehuoltoa ja järkevään sijoitteluun perustuvaa ja logistisesti toimivaa kerä-

yspisteverkostoa. Asuinalueiden keskeiset paikat ja kauppaliikkeiden lähialu-
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eet ovat potentiaalisia keräyspisteiden sijoituspaikkoja, ja näiden hyväksi 

käyttäminen tulee hallintomenettelyillä mahdollistaa myös tulevaisuudessa. 

 

Jätelain kokonaisuudistuksen myötä moni asia kunnallisessa jätehuollossa 

kokee muutoksia, joista kotitalouksien kannalta ehkä merkittävin on pakkaus-

jätteen täysi tuottajavastuu. Tämän muutoksen saattaminen osaksi yhdys-

kuntajätehuollon kokonaisuutta vaatii hyvää yhteistyötä tuottajayhteisöiden 

kanssa, ja käytännön jalkauttaminen myös kotitalouksien tuen.  Yksityisen 

jätteentuottajan etujen varmistaminen maksupolitiikan oikeudenmukaisuuden 

ja keräysverkoston saavutettavuuden kautta on yksi kunnallisen jätehuollon 

tehtäviä aivan lähitulevaisuudessa. Lainsäädäntö lähtee tuottajan vastuusta 

järjestää käytöstä poistetun pakkauksen jätehuolto, mutta ilman kotitalouksi-

en tukea ja sitoutumista keräysjärjestelmän käyttöön hukataan pahimmassa 

tapauksessa merkittävästi resursseja, eikä lopputulos hyödytä ketään osa-

puolista. Kotitalouksien näkökulmasta myös haja-asutusalueella tuottajien 

keräyspalveluiden tulee olla kohtuullisesti saavutettavissa, ja myös tämän 

asian realisoitumisessa tuottajatahojen ja jäteyhtiöiden yhteistyön merkitystä 

ei voi liikaa korostaa. 

 

Lainsäädännön uudistuksen jälkiseurauksena tulee vielä joukko valtioneu-

voston asetuksia ja päätöksiä, joista puolestaan kunnallisen jätehuollon kan-

nalta merkittävin on orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskielto. 

Tutkimuksen kautta myös tähän haasteeseen pystytään vastaamaan tulok-

sissa jo esitettyjen kehittämistoimenpiteiden kautta. 

 

Mielipidekysely 

 

Tutkimuksen alkuperäisessä suunnitelmassa oli tarkoitus kartoittaa asiakas-

tyytyväisyyden mittaamiselle asiakaslähtöisiä tapoja ja menetelmiä. Tutki-

muksen tuloksena selvisi kuitenkin, ettei asiakastyytyväisyyden mittaamista 

pidetty kovinkaan tärkeänä asiana kotitalouksien näkökulmasta. Sen sijaan 

mielipidemittausten järjestäminen nostettiin asiaksi, jolla mahdollistetaan 

asiakaslähtöisempi kehittäminen, kun jätteentuottajien olisi mahdollista il-

maista näkökantojaan erilaisiin käsillä oleviin asioihin. Suurien muutosten 

edellä esitettäisiin asiakaskunnalle vaihtoehtoisia toteutustapoja, joita jokai-
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nen mielipiteensä kuuluviin haluava saisi äänestää mieleistään. Tällä menet-

telyllä saavutettaisiin myös vahvempi sitoutuminen kotitalouksien taholta 

muutosten toteutusvaiheessa, ja siten onnistumisen todennäköisyys olisi 

vahvempi, melkein missä tahansa uudistusprosessissa. 

 

Mikäli asiakastyytyväisyyttä kuitenkin halutaan mitata, tutkimuksen tuloksissa 

on esitetty selkeät reunaehdot sen käytännön toteuttamiselle, jotta mittaus on 

kotitalouden näkökulmasta mielekäs ja houkuttelee vastaamaan.  

 

6.2 Muut esiin nousseet asiat 
 

Tutkimushaastattelun teemojen ohella keskusteluissa tuli esille jotain muuta-

kin mielenkiintoista. Ennen varsinaista tutkimuksen aloittamista laadin tutki-

mukselle tausta-aineistoksi eräänlaisia työhypoteeseja. Näitä ei ollut tarkoitus 

missään vaiheessa testata sen kummemmin, vaan niiden merkitys oli lähinnä 

symbolinen ja tutkijaa jollain tavalla motivoiva. Omaan kokemukseeni perus-

tuva työhypoteesini sukupuolten välille oli se, että naiset lajittelevat mie-

luummin kuin miehet. Ensinnäkin ennakkokäsityksistäni poiketen eri 

sukupuolien välille ei syntynyt niin merkittävää asenne-eroa jätteiden lajitte-

lun suhteen kuin olin etukäteen ajatellut. Haastatteluissa molempien suku-

puolten edustajat perustelivat näkemyksiään yhtä lailla, eroja muodostui 

lähinnä siinä mitä käytettiin perusteena. Naisilla lajitteluaktiivisuus perustui 

vahvasti tunteeseen tehdä jotain oikein. Miesten kohdalla tunteillakin voi olla 

taustalla pieni merkityksensä, mutta vahvimmaksi perusteluksi eri yhteyksis-

sä nousi taloudelliset intressit. Samoin motivaation kohdalla naisille tuntui 

riittävän jo tunne, että jätteiden lajittelulla voidaan vähentää ympäristön 

kuormittumista ja säästää neitseellisiä luonnonvaroja. Miesten kohdalla aja-

tus koettiin ihan hyväksi, mutta vahvimmaksi motivaattoriksi nousi kuitenkin 

taloudellisen hyödyn saavuttaminen. 

 
Toinen työhypoteesini perustui ikäeroihin. Kokemukseni mukaan nuoret 

ihmiset sisäistävät paremmin lajittelun ideologian ja ymmärtävät ehkä selke-

ämmin toiminnan vaikutukset. Tutkimuksen perusteella kyseenalaistui tämä-

kin ennakkokäsitys. Iällä ei tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden 

keskuudessa havaittu olevan mitään merkitystä lajitteluaktiivisuuteen, vaan 
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tietoisuutta ja epätietoisuutta eri lajittelun osa-alueilla esiintyi eri-ikäisissä 

tasaisesti kautta linjan. Ainoa ero mikä ehkä jollakin tasolla oli aistittavissa, 

niin nuoremmilla ihmisillä oli kokonaisvaltaisempi käsitys jätehuollon eri osa-

tekijöistä ja niiden keskinäisistä suhteista, kun taas kohderyhmän enemmän 

elämänkokemusta kartuttaneet edustajat luottivat yksinkertaisesti järjestel-

män toimivuuteen kokonaisuutena. Kohderyhmä oli toki hyvin pieni, eikä 

tämän tutkimuksen perusteella pidä tehdä minkäänlaisia yleistyksiä, mutta 

itselläni oli alusta asti tietynlainen ennakkokäsitys siitä, miten pienessäkin 

otannassa olisi olettanut asioiden esiintyvän. Näin jälkikäteen sanottuna, oli 

mukavaa olla väärässä. 

 

6.3 Kehittämisehdotukset 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä keinoja kunnallisten jätehuoltopalveluiden 

kehittämiseksi Napapiirin Residuum Oy:n toimialueella, jotta lainsäädännös-

sä asetetut kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tut-

kimuksessa etsittiin myös vastausta kysymykseen, mitkä ovat 

asiakasnäkökulmasta keinoja, joilla kotitaloudet saadaan omalta osaltaan 

sitoutumaan tavoitteiden saavuttamiseen. Seuraavilla kehittämisehdotuksilla 

voidaan tavoitteisiin yrittää vastata. Ehdotetut toimenpiteet voivat jäädä yrit-

tämisen tasolle, mikäli niihin ei suhtauduta koko toteuttavan organisaation 

taholta riittävällä vakavuudella sekä niiden toteuttamisessa ei riittävästi huo-

mioida kohderyhmän tässä tutkimuksessa ilmaisemia näkemyksiä ja mielipi-

teitä. 

 

Vaikka kunnallista jätehuoltoa kohtaan ei yleisellä tasolla esitetty merkittävää 

kritiikkiä, vastauksissa tuli aika ajoin ilmi tietynlainen tyytymättömyys vallalla 

olevaan autoritääriseen määräysvallan käyttöön. Tulosten perusteella tästä 

haluttaisiin päästä eroon, ja käskyjen saamisen sijaan haluttaisiin tulevaisuu-

dessa saada jätehuoltoon liittyviä ohjeita ja neuvoja. Valtakunnallisen tason 

toimintaan jäteyhtiön paikallisena toimijana on vaikea vaikuttaa kovin yksi-

tyiskohtaisesti, joten on perusteltua keskittyä ensivaiheessa toteuttamaan 

jätehuollon kehittämistä paikallisella tasolla. Tässä hyviä keinoja voisivat olla 

toimialueen yhteisen jätepoliittisen ohjelman laatiminen ohjaamaan jäte-

huollon paikallista kehittämistä yleisellä tasolla, paikallisten jätehuoltomää-
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räysten päivittäminen nykyistä lainsäädäntöä paremmin tukevaksi sekä 

sisällön uudistaminen ohjaavampaan sävyyn sekä yhtenäisen jätemaksu-
politiikan laatiminen ja sen uudistaminen uusia ympäristötavoitteita pa-

remmin tukevaksi. 

 
Kuntaliitto suosittelee, että jokaisessa kunnassa laaditaan jätepoliittinen 

ohjelma eli jätehuoltostrategia, jonka valtuusto hyväksyy. Napapiirin Resi-

duum Oy:n osakaskunnissa on tällä hetkellä käytössä jokaisella omat jäte-

huollon suunnitelmat, jätehuoltomääräykset sekä kuntakohtaiset 

jätemaksutaksat. Lakiuudistusten ja toimintaympäristön muutosten myötä on 

jatkossa perusteltua tavoitella Napapiirin Residuum Oy:n yhteistoiminta-

alueen eli osakaskuntien kattavia yhteisiä linjauksia kuntakohtaisten sijaan. 

Yhteisissä suunnitelmissa voidaan ottaa silti huomioon alueiden väliset erot, 

mutta tavoitteena olisi yhteistoiminta-alueen asukkaiden yhdenvertaisuus niin 

jätehuollon tavoitteiden, velvoitteiden kuin maksupolitiikankin suhteen. Kunta-

laki edellyttää, että kunnan asukkaat ovat tasavertaisessa asemassa keske-

nään, kuntien yhteisen jäteyhtiön tavoitteena tulisi näin olla sen toimialueen 

jätteentuottajien yhdenvertainen kohtelu. Tämän perusteella koko toimialu-

een kattava jätepoliittinen linjaus on perusteltua jätehuollon palvelutoiminnan 

järjestämisperiaatteiden luomiseksi, tasapuolisten jätehuoltopalveluiden 

tuottamiseksi sekä asukkaiden yhdenvertaisten vaikutusmahdollisuuksien 

varmistamiseksi. Toimialueen kattavalla yhtenäisellä jätehuollon ohjeistuksel-

la varmistetaan jätteentuottajien yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa oma 

jätehuoltonsa yhteisten pelisääntöjen puitteissa ja suoriutuminen osaltaan 

jätehuollolle asetetuista tavoitteista. Yhtenäisellä ja lajitteluun kannustavalla 

jätemaksupolitiikalla varmistetaan paitsi eri kuntien asukkaiden välinen yh-

denvertainen kohtelu, myös edesautetaan yhteisöllistä sitoutumista kierrätys- 

ja hyötykäyttötavoitteiden saavuttamiseen. Huomiota on syytä kiinnittää var-

sinkin biojätteen omatoimisen käsittelyn kannustamiseen ja erilliskeräyksen 

kehittämiseen sekä syntyvän yhdyskuntajätteen määrän vähentämiseen 

kannustavalla hinnoittelupolitiikalla. 

 

Jätteen energiahyötykäyttö tulee todennäköisesti ihan lähitulevaisuudessa 

korvaamaan kaatopaikan yhdyskuntajätteen käsittelymuotona myös Napapii-

rin Residuum Oy:n toimialueella. On myös selvää, että yhdyskuntajätteen 
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energiasisältöä massiivisesti hyödyntävää laitosta ei nykylainsäädännön 

valossa toimialueelle rakenneta. Tutkimuksen tietojen ja tulosten perusteella 

voidaan esittää jätteen energiahyötykäytön olevan kierrätykseen kelpaamat-

toman jätteen hyödyntämismuoto, jolle myös haastateltavien keskuudessa 

annettiin tukea. Vaikka energiahyötykäyttö tulisi tapahtumaan useiden sato-

jen kilometrien päässä jätteen syntypaikasta, jätteiden kuljettaminen on ko-

konaisuus huomioon ottaen haastateltavien puolesta hyväksyttävissä. 

Edellyttäen kuitenkin että kokonaiskustannus ei muutoksen johdosta merkit-

tävästi muutu, eikä toiminnalla aiheuteta jätteentuottajille merkittävää haittaa 

tai vaivaa oman jätehuoltonsa järjestämisessä. Edellä mainittujen edellytys-

ten varmistamiseksi asian valmistelussa on syytä edetä suunnitelmallisesti ja 

harkitusti. Käytännön järjestelyjen toteuttamiseksi menestyksekkäästi on 

syytä valmistella Yhdyskuntajätteen energiahyötykäytön toteutussuunni-
telma aikataulutavoitteineen, jonka mukaan asiassa edetään. Lainmuutosten 

puolesta käytännön toteuttamiseen aikaa on vuoden 2016 ensimmäiseen 

päivään asti, mutta tuloksellisen ja taloudellisen lopputuloksen varmistami-

seksi suunnittelu ja valmistelut on syytä aloittaa mahdollisimman pian. 

 

Jätteen syntypaikkalajittelun kehittäminen on haaste, johon yksikertaista 

vastausta ei löydy. Asiantuntijoiden keskuudessa vallitsee yksimielisyys siitä, 

että asialle on tehtävä jotain, jotta yhdyskuntajätteen 50 prosentin kierrätys-

tavoite ja 30 prosentin energiahyötykäyttötavoite on mahdollista saavuttaa. 

Erilaisia tutkimushankkeita aiheeseen liittyen on parhaillaan menossa eri 

puolilla maata, ja tutkimusten tuloksia voidaan odottaa vuoden 2013 jälkim-

mäisellä puoliskolla. Tutkimuksia on menossa monia eikä niitä tässä yhtey-

dessä ole järkevää listata, mutta näitä meneillään olevia tutkimuksia 

täydentävää tietoa voidaan ryhtyä hankkimaan myös Napapiirin Residuum 

Oy:n toimialueella. Pienempien kiinteistökohtaisten jäteastioiden punnitsemi-

nen on asia jota, kannattaa harkita tässä yhteydessä. Punnitusjärjestelmän 

käytöstä on vähän kokemusta Suomessa, eikä tekniikan toimivuudesta poh-

joisen olosuhteissa ole ihan täyttä varmuutta. Tämän vuoksi olisi perusteltua 

ryhtyä hankkimaan tietoa jossakin toimialueen osassa siten, että järjestelmää 

kokeiltaisiin jossakin mittakaavassa. Saatujen tietojen perusteella voitaisiin 

tehdä päätelmiä järjestelmän soveltuvuudesta kotitalouksien lajitteluaktiivi-

suuden lisäämiseen ja kierrätystavoitteiden saavuttamiseen Napapiirin Resi-
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duum Oy:n toimialueella. Tämän johdosta on perusteltua laatia selvitys 
jäteastiakohtaisen punnitusjärjestelmän teknisistä edellytyksistä ja 
taloudellisista vaikutuksista kiinteistökohtaisen jätteenkeräysjärjestel-
män kehittämiseksi. 
 

Vaikka tietoa jätehuollosta on kotitalouksien mielestä saatavilla kohtuullisesti, 

tiedon laatuun tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Uudistunut lain-

säädäntö linjaa kunnallisen jätehuollon tiedottamista jatkossa entistä tar-

kemmin, ja muun muassa jätehuollon taloudesta on jatkossa annettava 

entistä tarkemmat tiedot ja asetettava ne kaikkien kohtuullisesti saataville. 

Tämän lisäksi tutkimuksen perusteella tietoa tulee jatkossa tuottaa muun 

muassa myös kerättyjen jätteiden määristä, käsittelystä ja hyötykäytöstä. 

Tämä asettaa myös haasteita jätehuollon raportointijärjestelmien kehittämi-

selle. Erilaisia tiedonkeruujärjestelmiä on käytössä useita tälläkin hetkellä, 

mutta ensinnäkään ne eivät ole keskenään suoraan yhteensopivia ja toisek-

seen ne ovat jokseenkin hankalia käyttää. Edellä esitetyn perusteella tiedot-

tamisen sisällön kehittämiseksi on syytä aloittaa raportointi- ja 
tiedontuottamisjärjestelmien kehittäminen niin lainsäädännön kuin asia-

kaskunnan edellyttämän informaation tuottamiseksi. Tämä edellyttää nykyis-

ten järjestelmien yhteensoveltuvuuden selvittämistä ja ryhtymistä 

yhteensopivuuden mahdollistamiin toimenpiteisiin. 

 

Pakkausjätteiden tuottajavastuu on asia johon asiantuntijatkaan eivät osaa 

oikein vielä tässä vaiheessa ottaa kantaa. Tuottajavastuuyhteisöt ovat julki-

sesti ilmaisseet halukkuutensa keräysjärjestelmien kehittämiseen yhteistyös-

sä kunnallisten jätelaitosten kanssa, jolloin paikalliset olosuhteet osataan 

ottaa riittävällä tarkkuudella huomioon. Pakkausjäteasetus on tässä vaihees-

sa vasta valmisteilla, eikä sen lopullisesta sisällöstä ole vielä ihan täyttä 

varmuutta, joten tässä vaiheessa on vaikea antaa mitään kovin konkreettista 

ehdotusta keräyspisteverkoston tai ylipäätään pakkausjätteiden lajittelun 

kehittämiseksi. Tässä yhteydessä on syytä kuitenkin todeta, että kotitalouksi-

en kannalta parhaan mahdollisen järjestelmän syntyminen edellyttää että 

Napapiirin Residuum Oy ryhtyy toimiin yhteistyön aloittamiseksi ja neuvotte-

luyhteyden luomiseksi tuottajayhteisön suuntaan. Yhteistyö pakkausjätteen 
tuottajayhteisöjen kanssa tulee tavoitteellisesti linjata siten, että tavoitteena 
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on jätteentuottajan kannalta kohtuullisen keräysjärjestelmän luominen toimi-

alueelle paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. 

 

Uusi jätelainsäädäntö linjaa muun ohella melko voimakkaasti biohajoavan 

jätteen käsittelyä jatkossa. Valmisteilla oleva valtioneuvoston asetus kaato-

paikoista tulee näillä näkymin sisältämään rajoituksen orgaanisen jätteen 

sijoittamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, joten sen asianmukaisen 

käsittelyn varmistamiseksi on alettava toimiin. Yksi vaihtoehto, mitä laajasti 

pohditaan jätehuollon parissa myös muualla Suomessa, on biojätteen polt-

taminen yhdyskuntajätteen seassa ja sen ohjautuminen siten hyötykäyttöön.  

Vaikeuden tässä suhteessa muodostaa se, että energiahyötykäyttö ei täytä 

kierrätykselle asetettuja määritelmiä. Tutkimuksen tuloksissa on nähtävissä, 

että jätteen tuottajat eivät pidä energiahyötykäyttöä ensisijaisena vaihtoehto-

na, vaan biojätteen käsittely tulisi tapahtua ensisijaisesti niin, että se hyödyn-

netään sen sisältämän energian sijaan materiaalina. Tämä tukee myös 

Suomea velvoittavia EU:n kierrätystavoitteita, sillä biologisen käsittelyn lop-

putuotteena syntyvän humuksen käyttö lannoitteena tai maanparannusai-

neena täyttää kierrätyksen määritelmän, ja käsittelyyn ohjattu jäte lasketaan 

siis mukaan jätteiden kokonaiskierrätysastetta määriteltäessä. Tämän tutki-

muksen perusteella, on syytä jatkaa biohajoavan jätteen keräys- ja käsit-
telyjärjestelmien kehittämistä kierrätystä tukevaan suuntaan ja sitä 

kautta tutkia toteutuskelpoisia biojätteen käsittelyvaihtoehtoja alueellisten 

olosuhteiden näkökulmasta. Tarkastelussa kannattaa ottaa huomioon koko 

maakunnallinen tilanne ja ylikunnallisen yhteistyön mahdollisuudet, sillä kier-

rätyksen tavoitteet ovat valtakunnallisia, joista kunnat tulevat todennäköisesti 

viime kädessä vastaamaan alueellisista eroistaan huolimatta. Maakunnalli-

nen yhteistyö ja keskitetty biojätteen laitosmainen käsittely voisi tuoda mitta-

kaavaetuja kaikille alueen kunnille, vaikka kuljetusmatka jonkun verran 

kasvaisikin. 

 

Asiakaskunnan tyytyväisyys kunnallisen jätehuollon palvelutoimintaan oli 

tämän tutkimuksen yksi keskeisistä teemoista. Vaikka tutkijan ennakkokäsi-

tyksen perusteella lähestymistapa osoittautui hieman vääräksi, saatiin tutki-

muksessa silti selkeä käsitys siitä, mikä on jätteentuottajan näkemys 

asiakastyytyväisyyden merkityksestä. Jätehuollon asiakastyytyväisyyden 
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mittaaminen voi tutkimuksen perusteella tulevaisuudessakin tapahtua muiden 

kunnallisten teknisten palveluiden tyytyväisyysmittausten kanssa samassa 

tutkimuksessa, eikä erilliselle asiakastyytyväisyystutkimukselle ole perustel-

tua tarvetta. Sen sijaan tutkimuksessa tuli selkeästi esille kotitalouksien halu 

osallistua jätehuollon kehittämiseen lausumalla omia näkemyksiään erilaisiin 

vaihtoehtoihin tai ehdotuksiin. Tämän mahdollistamiseksi tulee ryhtyä selvit-

tämään järjestelyn vaatimia teknisiä edellytyksiä ja toteuttamisvaihtoehtoja. 

Tämä asiakaskysely tai mielipidekysely tulee jatkossa mieltää osaksi 

asiakaspalvelutoiminnan toteuttamisen periaatteita, tässä sen tekniseen 

toteuttamiseen tai toteuttamistiheyteen sen tarkemmin kantaa ottamatta. 

 

6.4 Luotettavuus ja tulosten hyödynnettävyys 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa asiakaslähtöistä tietoa Napapiirin 

Residuum Oy:n tuottamien kunnallisen jätehuollon palvelutehtävien kehittä-

miseksi sekä tuloksellisuuden parantamiseksi. Tavoitteena oli vastata toimin-

taympäristön muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin sekä löytää yhtiön 

strategiaa tukevia asiakaslähtöisiä, taloudellisia ja tuloksellisia ratkaisuja 

kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteiden saavuttamiseksi toimialueen alueelliset 

olosuhteet huomioon ottaen.  

 

Tutkimuksen luotettavuus ja laadukkuus tulee aina varmistaa ja tuoda se 

myös tutkimusraportissa selkeästi esille. Luotettavuuden kriittiseen arviointiin 

tulee valmistautua jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, sillä kun aineisto on 

kerätty, käsitelty ja analysoitu luotettavuutta on enää vaikea sen jälkeen 

parantaa. (Kananen 2010, 68.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan parantaa tarkalla selos-

tuksella tutkimuksen toteuttamisesta sen kaikissa vaiheissa. Olosuhteet 

joissa aineistoa on tuotettu, tulee kertoa selvästi ja totuuden mukaisesti. 

Haastattelututkimuksen teosta tulee kertoa minkälaisissa olosuhteissa ja 

paikoissa aineistoa on kerätty, niihin käytetty aika, häiriötekijät, virhetulkinnat 

haastattelussa sekä tutkijan itsearviointi tilanteesta. Tulosten tulkinta vaatii 

tutkijalta kykyä puntaroida vastauksia ja verrata niitä tietoperustaan. Tark-

kuutta vaaditaan tässäkin, eli tutkijan tulee pystyä perustelemaan tulkinto-
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jaan, ja mihin päätelmänsä perustaa. Tässä voidaan auttaa lukijaa varusta-

malla tutkimusraportti suorilla lainauksilla haastattelusta ja samalla rikastute-

taan raportin selostavaa ilmettä. (Hirsijärvi ym. 1997, 231–233.)  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole Sarajärven ja Tuo-

men mukaan olemassa mitään yksiselitteistä ohjeistusta, vaan tutkimuksen 

luotettavuutta arvioidaan aina kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen johdon-

mukaisuus korostuu. Ei riitä että eri osa-alueet on tutkimusraportissa vain 

tuotu esille, vaan niiden tulee olla myös keskenään johdonmukaisia. Tutki-

musraportista tulee käydä selville tutkimuksen kohde ja tarkoitus eli mitä 

ollaan tutkimassa ja miksi. Tutkijan omat sitoumukset on syytä käydä läpi, eli 

miksi tutkimus on tutkijan mielestä tärkeä, mitä tutkija on olettanut tutkimusta 

aloittaessaan, ja ovatko ajatukset muuttuneet tutkimuksen aikana. Aineiston-

keruun osalta tulee käydä selväksi, niin käytetty menetelmän (haastattelu) 

kuin käytetty tekniikka (nauhoitus) sekä aineiston keräämiseen mahdollisesti 

liittyvät erityispiirteet ja muut merkitykselliset seikat. Tutkimuksen tiedonanta-

jien valinta, viestintä ja lopullinen lukumäärä tulisi käydä raportista myös ilmi. 

Tutkijan ja tiedonantajan välistä suhdetta on hyvä analysoida, miten haastat-

telu sujui ja minkälaisessa ilmapiirissä keskustelua käytiin. Haastatteluiden 

kesto ja aineiston määrän kuvailua on hyvä tuoda myös esille. Aineiston 

analyysi on syytä esittää, miten se tehtiin ja miten tuloksiin päädyttiin. (Sara-

järvi–Tuomi 2004, 137–138.) 

 

Tässä tutkimuksessa Sarajärven ja Tuomen edellä peräänkuuluttamat osa-

alueet on hajautettu osaksi tutkimusraporttia eri lukuihin. Tällä on pyritty 

yhdenmukaiseen kuvaukseen raportin ja tutkimuksen rakenteesta, ja asiako-

konaisuudet on käsitelty niissä yhteyksissä, missä ne loogisesti tulevat esiin. 

Tutkimusmenetelmän valintaa oli raportin alussa perusteltu luvussa 1.5 ja 

siihen syvennyttiin tarkemmin luvussa 4. Palvelutoiminnan ja sen kehittämi-

sen tietoperustaa tuotiin esille luvussa 0 ja toimialakohtaiseen tietoperustaan 

syvennyttiin luvussa 0. Luvussa 0 käytiin vielä seikkaperäisesti tutkimuksen 

toteutus aivan käytännön tasolla. 

 

Luvussa 5 käsittelin tutkimuksen tuloksia niiden teemojen pohjalta, joiden 

perusteella aineistoa hankittiin. Uusia teemoja ei haastattelujen aikana varsi-



105 

naisesti noussut esiin, vaikka sellaisia ehkä vähän odotin. Tutkimuksen luo-

tettavuuden kannalta sain mielestäni riittävän aineiston kerättyä, sillä jo toi-

sesta haastattelusta lähtien tietyt asiat alkoivat teemojen sisällä eri 

haastateltavien vastauksissa toistua. 

 

Tutkimuksen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi pidin tietynlaista 

itsekriittisyyttä yllä koko ajan aineiston hankinnasta aina tulosten analysointiin 

asti. Itselläni on hyvinkin tiedossa omat mielipiteeni ja näkemykseni tutkimuk-

sen aiheeseen liittyvän problematiikan suhteen, mutta tämän tietoisuuden 

hylkäsin taka-alalle aina tehdessäni tutkimusta. Pidin siis tavallaan itseni 

poissa mielestä tutkimuksen aikana, ja pyrin saavuttamaan mahdollisimman 

objektiivisen näkökulman niin aineiston käsittelyssä kuin sen analysoinnissa-

kin. Toki on myönnettävä, että tutkimushaastattelun rungon muodostavien 

teemojen valinta perustuu minun omaan asiantuntemukseeni, mutta haastat-

telutilanteessa teemojen olemassaoloa ei korostettu, joten haastateltavat 

saattoivat tarinoida ihan vapaasti aiheesta ja välillä vähän sen vierestäkin. 

 

Jo alkuvaiheessa laadullinen tutkimusote valikoitui menetelmien joukosta sen 

vuoksi, että koin teemahaastattelun tämän tutkimusasetelman kannalta te-

hokkaimmaksi aineistonhankinta keinoksi, sen tilannejoustavuuden ja haas-

tatteludialogin monimuotoisuuden vuoksi. Teemahaastatteluilla mielipiteiden 

perustelut ja näkemyksien taustat tulivat erittäin hyvin esille, mikä ei olisi ollut 

mielestäni mahdollista määrällisellä tutkimusotteella. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella on kunnallisen jätehuollon palvelutoimin-

nassa edelleen paljon kehitettävää, mutta rehellisyyden nimissä se ei taida 

olla mikään yllätys. Ei liene olemassa yhtään toimialaa, josta kehitettävää ei 

löytyisi, tai mikäli sitä ei löydä, on ehkä paras vaihtaa alaa. Työskenneltyäni 

jätehuollon parissa nyt 7 vuotta, koen kehittämishaasteet edelleen pelkäs-

tään positiivisena asiana. Jatkuvassa muutoksessa elävä toimintaympäristö 

pitää huolen siitä, että mikään järjestelmä tai menettely ei ole lopullinen tai 

pysyvä, vaan mikä tahansa pitää olla muutettavissa tarpeen mukaan. Tarve 

voi olla joko ulkoista tai sisäistä. Toimialan ulkoisia vaikutteita voi olla valtio-

hallinnon, lainsäätäjän tai EU:n taholta johtuva pakottava tai ohjaava tarve. 

Valtiohallinnon vaikutteista voi mainita esimerkiksi oletettavissa olevan kun-
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tauudistuksen, joka tulee muuttamaan joissakin tapauksissa merkittävästikin 

alueellisten jätelaitosten toimialueita ja toimintaperiaatteita. Toimialan sisäistä 

painetta muutoksille tuo jäteyhtiöiden tai niiden omistajien asettamat strategi-

set tuloksellisuuden tai taloudellisuuden parantamisen tavoitteet, toimialan 

palvelurakenteessa tapahtuvat muutokset uusien palveluntarjoajien ilmaan-

tuessa alalle, tai asiakaskunnan puolelta tulevat vaikutteet muuttuneiden 

ympäristöasenteiden tai kulutustottumusten kautta. 

 

Asiakkaiden esittämää reklamaatiota tai kritiikkiä kannattaa aina käsitellä 

positiivisella asenteella, vaikka se esitettäisiinkin negatiiviseen sävyyn jopa 

hieman epäasialliselle käytöksellä maustettuna. Jo asiakkaan ryhtyminen 

epätyytyväisyyttään ilmaisemaan tai raportoimaan poikkeamasta, on selvä 

signaali epäkohdasta palvelutoiminnassa johon pitää puuttua. Epäkohta voi 

olla jokin pieni yksittäiseen palvelutapahtumaan liittyvä ristiriita tai se voi olla 

suurempaan kokonaisuuteen, kuten tiettyyn menettelytapaan tai sen perus-

teisiin liittyvä ristiriita, joka vaatii suurempaa muutosta ja pysyvämpää ratkai-

sua. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksilla ja ehdotuksilla ei yksin pystytä maailmaa pelas-

tamaan hukkumasta jätteisiin, mutta niistä on uskoakseni hyötyä kunnallisen 

jätehuollon palvelutoiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä Napapiirin 

Residuum Oy:n toimialueella. Tutkimuksen näkökulma on siis asiakaslähtöi-

nen ja siten ei varmasti kata kaikkia eri osatekijöitä jotka eri ehdotusten to-

teuttamisen kokonaisuuteen vaikuttaa. Huomioimalla tämän tutkimuksen 

tulokset osana kehittämistoimintaa, voi ainakin varmistua siitä, että se on 

asiakaslähtöistä. Vaikka tutkimuksen kohderyhmänä oli kotitaloudet, muo-

dostavat myös yritysasiakkaat merkittävän asiakaskunnan kunnallisessa 

jätehuollossa. Myös heidän tyytyväisyyteensä on syytä kiinnittää huomiota 

myös jatkossa. Yritykset katsovat jätehuoltoa vähän eri näkökulmasta kuin 

yksityinen kotitalous, ja taloudellisen ohjauksen merkitys on yritysmaailmassa 

ehkä helpommin sisäistettävissä. Olipa asiakas sitten yksityinen tai yritys, 

hänen roolinsa liiketoiminnan menestyksekkäässä lopputuloksessa on kiista-

ton. 
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Janne Alkki, 599Y10  OPINNÄYTETYÖ Liite 1 

Rovaniemen ammattikorkeakoulu  HAASTATTELUTEEMAT 

Teknologiaosaamisen johtamisen  

koulutusohjelma  21.3.2012 

 

HAASTATTELUTEEMAT JA APUVIITTEET OPINNÄYTETYÖN HAASTATTE-

LUOSUUTEEN 

 
Teema: KUNNALLINEN JÄTEHUOLTO 

• mitä teidän jätehuoltoon kuuluu 
• maksurakenne 
• nykyjärjestelmän asiakaslähtöisyys 
• tuleeko mieleen jotain, mikä on ollut jo pitkään hampaankolossa 
• miten tuttuja ovat jätehuollon määräykset 

 Teema: ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖ 

• suhtautuminen energiahyötykäyttöön kaatopaikkakäsittelyn sijaan 
• suhtautuminen kustannusmuutoksiin kuljetuksen lisääntyessä 

Teema: SYNTYPAIKKALAJITTELU 

• lajittelutottumukset ja ajankäyttö, jäteastiat, kompostointi 
• jätelajit joita kotona lajitellaan (sekajäte, biojäte ja ekopiste, hyötyjät-

teet) 
• lajittelevatko kaikki perheenjäsenet, miten onnistuu 
• osaaminen ja tiedottaminen; onko tietoa riittävästi, saako helposti, mi-

ten vaikuttaa 
• kiinteistökohtaisen jäteastian punnitus; muuttaisiko lajittelua 
• biojätteen erilliskeräys ja omatoiminen hyödyntäminen 

Teema: KERÄYSPISTEET 

• sijoittelu; Onko pisteet saavutettavissa ja käytettävissä 
• pakkausjätteen tuottajavastuun aiheuttamat muutokset 
• ekomaksuilla vähimmäistasoa parempi palvelutaso pakkausjätteille 

Teema: ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

• Miten tulisi mitata 
• Kuinka usein 
• Minkälainen otos 
• Miten osallistaa 
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