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1. Kokouksen avaaminen ja 
esityslistan hyväksyminen
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2. Edellisen kokouksen 
kokousmuistion hyväksyminen
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3. Väliraporttiluonnoksesta 
keskustelu
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Väliraportin työstämissuunnitelma

• 20.4. UTU-työryhmän kokous – keskustelua vaihtoehdoista ja niiden arvioinnista

• Tarkoitus ei ole vielä tässä kokouksessa käydä keskustelua siitä, mitä kehittämisvaihtoehtoa 

työryhmäläiset kannattavat jatkotarkastelun pohjaksi

• Mahdollisuus antaa kirjallisia kommentteja Tiimerissä 30.4. mennessä

• 12.5. sidosryhmätilaisuus – raporttiluonnoksen esittely ja ajatustenvaihtoa

• Ohjelma: sihteeristön alustus ja 4-5 lyhyttä kommenttipuheenvuoroa (Kuntaliitto, YTP, AVI…)

• Lyhyt taustapaperi etukäteen osallistujille

• Viimeistään 8.6. UTU-työryhmäläisille toimitetaan väliraportin seuraava versio 

• 20.6. UTU-työryhmän kokous – keskustellaan väliraportista ja päätetään 

johtopäätöksistä

• Varakokouksen ajankohdasta sopiminen

• 30.6. UTU-työryhmä luovuttaa lopullisen väliraportin
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Varakokousajankohdasta sopiminen

• Kesäkuulle jo sovittu UTU-työryhmän kokousajankohta 20.6. klo 13-15

• Mahdollinen lisäkokouksen ajankohta:

• To 16.6. klo 9-11

• To 16.6. klo 13-15

• Pe 17.6. klo 9-11

• Ke 22.6. klo 13-15
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Vaihtoehto VE1

• Ei päätöksenteon keskittämistä eikä erillistä uutta menettelyä

• Päätöksiä tekeville viranomaisille mahdollisuus/velvollisuus asiantuntijalausuntoon 

lisäämällä SYKEn tai asiantuntijalaitoksen resursseja + tarvittavat muutokset 

lainsäädäntöön 

• Päätöstietokannan perustaminen ja ylläpito, tietojen toimittaminen tietokantaan + 

tarvittavat muutokset lainsäädäntöön

• Riskinarvioinnin systemaattinen kehittäminen

• Ympäristöministeriön ohjeen (2019) päivittäminen 
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Vaihtoehto VE2a ja VE2b

• Päätöksenteon keskittäminen

• vaihtoehdon VE1 toimenpiteet, pois lukien asiantuntijalausunto

• päätösten keskittäminen yhdelle viranomaiselle (AVI) tarvittavin lainsäädäntömuutoksin

• vaihtoehdossa VE2a keskitetään kaikki sivutuote- ja EEJ-asiat

• vaihtoehdossa VE2b keskitetään vain EEJ-asiat ja sivutuoteasiat ratkaistaan 

pääsääntöisesti ympäristöluvan yhteydessä
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Vaihtoehto VE3a ja VE3b

• Uuden päätösmenettelyn luominen sivutuote/EEJ-asioille

• vaihtoehdon VE1 toimenpiteet, pois lukien asiantuntijalausunto

• päätöksenteon keskittäminen (AVI, ELY, SYKE) ja kokonaan ympäristöluvasta irrotetun 

päätösmenettelyn luominen uudella lainsäädännöllä

• vaihtoehdossa VE3a keskitetään kaikki sivutuote- ja EEJ-asiat

• vaihtoehdossa VE3b keskitetään vain EEJ-asiat ja sivutuoteasiat ratkaistaan 

pääsääntöisesti ympäristöluvan yhteydessä
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4. EU:n sivutuote- ja EEJ-
valmistelun tilanne
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EU EEJ-/sivutuoteasetusvalmistelun 
aikataulu

• Liityntä kiertotalouden toimintasuunnitelmaan (COM/2020/98, 11.3.2020)

• Työpaja keväällä 2020

• Sidosryhmäkonsultaatio vuodenvaihteessa 2020-2021

• Syksyllä 2021 EEJ- ja sivutuotetyöpaja ja kirjallinen konsultaatio 

• Vuoden 2021 loppuun mennessä priorisoitu materiaali

• Arviointikriteerit priorisoidulle jätevirralle vuoden 2023 puoleen väliin mennessä

• Yhteensä noin 2-3 vuotta valmiiseen komission asetukseen
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JRC:n raportti EU-tason EEJ- ja 
sivutuotesääntelyn kehittämisestä

• Komissio aloittaa EEJ-kriteeristön valmistelun muovi- ja tekstiilijätteelle:

1. Plastics:

• polyethylene terephthalate recovered/recycled from plastic waste;

• low- and high-density polyethylene recovered/recycled from plastic waste;

• mixed plastics waste recovered/recycled from plastic waste;

• polystyrene and expanded polystyrene recovered/recycled from plastic waste; and

• polypropylene plastic recovered/recycled from plastic waste.

2. Textiles:

• separately collected clothes and other textiles prepared for re-use;

• cellulosic fibres recovered/recycled from textile waste; and

• mixed fibres recovered/recycled from textile waste

• Valmistelu alkaa muovin EEJ-kriteeristön osalta Q2/2022 ja tekstiilijätteiden osalta 2023

• JRC Publications Repository - Scoping possible further EU-wide end-of-waste and by-product criteria (europa.eu)

20.4.2022 12

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128647


5. Muut esille tulevat asiat
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6. Kokouksen päättäminen
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