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• Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskenta (IA)
• ml. kotikompostoinnin ja jätteen polton metallien huomioon ottaminen 

• Pakkausjätteen kierrätysasteen laskenta (IA)

• Keskimääräisten hävikkiasteiden käyttö kierrätysasteiden laskennassa (DA)

• Elintarvikejätteen mittaaminen (DA)

• Raportointi ja laaturaportit (IA)
• Yhdyskuntajäte
• Pakkausjäte
• Elintarvikejäte
• Jäteöljy ja markkinoille saatetut öljyt
• Pakkausten uudelleenkäyttö
• Tuotteiden uudelleenkäyttö

• Jäsenmaiden asiantuntijakokoukset 18.2 (jätedirektiivi) ja 19.2 
(pakkausjätedirektiivi)
• äänestys kirjallisessa menettelyssä kokousten jälkeen

DA - delegoitu säädös

IA - täytäntöönpanosäädös



Yleisiä arvioita vaikutuksista
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 Kierrätetyn jätemäärän laskentapiste siirtyy pidemmälle jätehuoltoketjussa
• Yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätysasteiden lähtötasot 

putoavat < 1 % - 10 % (kuluttajamuovin osalta 25 %)

 Pakkausjätteen kierrätysasteen laskennassa todennäköisesti muutettava 

syntyvän pakkausjätteen arviointitapaa ja komposiittipakkausten laskentaa

 Kotikompostoinnin sisällyttäminen kierrätysasteeseen?

 Vuotuinen raportointi eri jätteistä lisää hallinnollista taakkaa varsinkin 

alkuvaiheessa (2020 ->) 

 Kokonaan uudet raportointivelvoitteet tuotteiden uudelleenkäytöstä, 

jäteöljystä ja elintarvikejätteestä 2020 ->

 Raportoinnin laatuun panostettava selvästi enemmän (ulkopuoliset 

auditoinnit ym.)



Komission käynnistämiä konsulttiselvityksiä
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Jätealan investointitarpeet ja yhdyskuntajätehuollon rahoitus Q1 2019

Maantäytön määritelmä Q2 2019 

Erilliskeräysvaatimukset (poikkeukset, kotitalouksien vaaralliset jätteet, 

tekstiilit)

Q2 2019

Tuottajavastuun vähimmäisvaatimukset (mm. mukautetut 

tuottajavastuumaksut, tuottajan kustannusvastuu)

Q4 2019

Sivutuotteen ja end-of-waste –määrittelykäytännöt jäsenmaissa Q4 2019

Pakkausten olennaiset vaatimukset Q4 2019

Jäteöljyn ja vaarallisen jätteen tiedonkeruu raportointivelvoitteiden 
täyttämiseksi

Q4 2019

Biohajoavien ja kompostoituvien pakkausten rooli kiertotaloudessa Q4 2019

Romuajoneuvodirektiivin arviointi, alkaa Q1 2020

Loppukäsittelytoimintojen (D) arvointi Q4 2020



Kansallinen täytäntöönpano
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 Lainsäädäntömuutosten valmistelu: jätelaki, jätealan 

asetukset, YSL. HE-luonnos lausunnoille syksyllä 2019 ja esitys 

eduskuntaan viimeistään vuoden 2020 alkupuolella. 

 Komission lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen

 Jätetietojärjestelmän kehittäminen: jätemateriaalivirtojen 

seurannan tehostaminen, jätetilastojen tietopohjan 

parantaminen ja jätetietojen saatavuuden parantaminen. 

Suunnitelma 2019 aikana ja järjestelmän toteutus vaiheittain 

2020-> 

 Viestintä ja vuorovaikutus ml. valistuskampanjat yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa

 Jätelain toimeenpanon ohjaus ja tuki



EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanoa 
valmisteleva työryhmä
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• Tehtävänä valmistella ehdotus tarvittavien 
lainsäädäntömuutosten keskeisistä linjauksista
• Ohjauskeinot yhdyskuntajätteiden ja pakkausjätteiden 

kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi
• Jätteen synnyn ehkäisyn ja uudelleenkäytön edistämistoimet
• Tuottajavastuun vähimmäisvaatimukset
• Sivutuote- ja EoW-menettelyjen selkiyttäminen
• Kirjanpito ja raportointivaatimukset
• Vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden jäljitettävyyden 

parantaminen
• Muut keskeiset jätelainsäädännön muutostarpeet (mahdollisuuksien 

mukaan)

• YM valmistelee työryhmän ehdotusten pohjalta lausunnoille 
lähetettävät lainsäädäntöluonnokset



Työryhmän toimikausi ja kokoonpano
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• Asetetaan viikolla 7, toimikausi 15.2.-30.6.2019
• Pj ja vpj YM
• Jäsenet 17 organisaatiosta: TEM, MMM, STM, AVIt, ELY-

keskukset, PIR-ELY, EK, Kaupan Liito, Kuluttajaliitto, MTK, 
KIVO, Kuntaliitto, SLL, SY, Pakkausten tuottajavastuun 
edustaja, Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta, YTP

• Pysyvät asiantuntijat YM, SYKE
• 2 sihteeriä YM:stä



Info- ja keskustelutilaisuus 
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15.2. klo 10-14
Unioninkadun juhlahuoneisto 
Streemaus
https://dclive.fi/YM/KiertotalousNyt15022019

https://dclive.fi/YM/KiertotalousNyt15022019
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