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Kansallinen säädöstyö

• Jätelaki-HE edelleen poliittisessa keskustelussa

• HE:n eduskuntakäsittely kevätkaudella -21 → lait voimaan kesällä -21?

• komission valvontamenettely käynnistyi: virallinen huomautus 7.10 – neljä direktiivimuutosta 

toimeenpanematta

• vastine komissiolle 8.12. mennessä

• mahdollinen komission perusteltu lausunto keväällä

• Jätelain muutoksen liittyvä asetusmuutostyö (12 kpl)

• tavoitteena saada lausunnoille mahdollisimman pian HE:n valmistumisen jälkeen

• SUP-direktiivin toimeenpano myöhästynee jonkin verran jätelain muutoksen 

viivästymisen takia

• Betonimurske-EoW-VNa lähetetään lausunnoille §-käännöksen valmistuttua

27.10.2020 3



SUP-toimeenpanosta komissiossa

• Komissio valmistelee useita täytäntöönpanosäädöksiä sekä suuntaviivat muovituotteista 

SUP:n toimeenpanon tueksi:

• säädös menetelmäksi kulutuksen vähennyksen laskemiseksi ja raportoimiseksi

• säädös menetelmäksi muovipullojen erilliskeräyksen laskemiseksi ja raportoimiseksi

• säädös kalastusvälineiden raportoinnista

• säädös merkintävaatimuksista

• suuntaviivat muovituotteiden määrittämiseksi

• Luvatut aikataulut mättävät

• Viimeksi tavoitteena oli komission sisäinen konsultaatio lokakuussa, kokouksia lokakuun lopussa 

jäsenmaiden kanssa, marraskuussa säädöksien hyväksyntä kirjallisessa menettelyssä 

• luonnoksia ei ole tullut (23.10. tilanne)

• Merkintävaatimuksia koskevaan luonnokseen on todennäköisesti tulossa muutoksia 

seuraavassa versiossa ja siinä lisättäneen joustoja merkintöjen, niiden sijoittamisen ja 

kielivaatimusten osalta
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Muovitiekartta
/SUP
Yhteiskokous muovitiekartan 

yhteistyöverkoston kanssa liittyen 

SUP kulutuksen vähentämistoimiin 

järjestetään perjantaina 30.10.2020 

klo 10:00-11:30.

TERVETULOA 

KESKUSTELEMAAN
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Komission vuoden 2021 työsuunnitelmasta 
poimittua
• Akkuja koskeva asetusehdotus (Q4/2020)

• Kestävä tuotepolitiikka aloite, ml. Ecodesign-direktiivin tarkistus, säädös (Q4/2021)

• Jätteidensiirtoasetuksen tarkistus, säädös (Q2/2021)

• POPs- asetuksen tarkistus (raja-arvot jätteissä), säädös (Q2/2021)

• Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin tarkistus, säädös (Q4/2021)

• [Teollisuuspäästödirektiivin tarkistus, säädös (Q4/2021)]

• Rakennustuoteasetuksen tarkistus, säädös (Q3/2021)

• Puhdistamolietedirektiivin arviointi

• ELV (romuajoneuvodirektiivi) – siirtynee ensi vuodesta, arviointi valmistuu loppusyksystä
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Kuulemisia

• ELV-direktiivin laajaan revisioon liittyvä kuuleminen käynnissä, päättyy 11.11.

• https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12633-Revision-of-EU-

legislation-on-end-of-life-vehicles

• ELV-direktiivin liitteen II päivitys, kuuleminen käynnissä ja päättyy 8.12.

• liite II määrittelee millä poikkeuksilla ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa voidaan käyttää tiettyjä 

kiellettyjä aineita – sopeutetaan tekniseen kehittymiseen 

• https://ec.europa.eu/environment/waste/elv/events_en.htm

• Pakkausten perusvaatimukset, kuuleminen 30.9.2020-6.1.2021. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Review-of-the-

requirements-for-packaging-and-feasibility-of-measures-to-prevent-packaging-waste
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Sekalaista rahasta

• Rahoitushaku öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviin investointeihin ja 

hankkeisiin sekä öljyjätteen keräykseen liittyviin viestintäkampanjoihin – päättyy 9.11.

• https://ym.fi/-/ymparistoministerio-myontaa-oljyjatteiden-keraykseen-kuljetukseen-ja-varastointiin-

liittyvia-valtionavustuksia-1 (Pasi Iivonen)

• Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet -tukiohjelma - päättyy 30.10.

• https://ym.fi/-/muoviongelman-ratkaisuihin-voi-hakea-muovitiekartan-kokeilu-ja-pilotointihankkeiden-

avustuksia (Merja Saarnilehto)

• Kestävän elvytyksen työryhmän raportti julkaistu https://ym.fi/-/koronakriisista-toipuvaa-

taloutta-on-elvytettava-kestavasti

• taloutta elvyttävät toimet sekä kansallisella että EU-elpymisinstrumentin kautta saatavalla 

rahoituksella tulisi suunnata erityisesti kestävän elvytyksen toimenpiteisiin
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Teemaryhmät

Kiertotalousohjelman aikataulu 2020

Kick-off 

5.2. 

1. Ohry 

27.1.

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu

Visiotyöpaja 

27.3.

Verkkoaivoriihi

Kansalaisraati x 3

Valmis 

ohjelma-

ehdotus 

x.12

Sidosryhmä-

työpaja 

21.10.

Tiedepaneeli

-dialogi

Eduskunta-

seminaari

Kiinteistö- ja rakennusala (pj. Jussi Aho, Fira Group Oy)

Kunnat ja alueet (pj. Minna Arve, Turun kaupunki)

Energia- ja materiaali-intensiivinen teollisuus 

(pj. Kari Tuutti, Outokumpu Oyj) 

Nousevat liiketoimintamallit ja teknologiat 

(pj. Tero Luoma, Taaleri Oyj)



• Kiertotalous – talouden uusi perusta 

rakenteiden uudistajana  

• Luonnonvarojen käyttölinjaus 

• Digitalisaatio

• Osaaminen ja koulutus, asenne ja 

arvot 

• Kiertotalouden taloudelliset 

kannusteet 

• Lineaariselle taloudelle rakentuvasta 

lainsäädännöstä kiertotaloutta 

tukevaan lainsäädäntöön 

• Kiertotalouden markkinat 

• Rakentamisen kiertotalous

• Kunnat ja alueet 

• Asenne ja arvot  

• Kansainvälinen edelläkävijyys: 

Yhteistyö & ponnahduslauta viennille 

• Reilun siirtymän huomiointi. 

Kokonaiskestävyys.

Ohjelman teemat, joista valmistellaan 

linjauksia
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Materiaalien kiertotalousaste

• EU:n materiaalivirroista vain 

noin 12 % (globaalisti 8.6 %) 

säilyy talouden kierrossa ja 

uudelleenkäytössä.

• Suomessa n. 7 % 

materiaalivirroista säilyy 

kierrossa.

Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit. TK. Alustava 

tilasto 2020.



Kotimaan materiaalien kulutus
Kotimaan materiaalin kulutus / 

asukas [tonnia/asukas]

Lasketaan: kotimaan materiaalin 

otto + materiaalien suora tuonti -

materiaalien suora vienti

Suomi



Alankomaat

tavoitteena on vähentää tiettyjen 
neitseellisten raaka-aineiden (mineraalit, 
fossiiliset polttoaineet ja metallit) käyttöä 50 
% vuoteen 2030 mennessä.

Muiden maiden luonnonvaratavoitteita

Saksa 

tavoitteena on kaksinkertaistaa kansallisen 

tuotannon resurssituottavuus vuoden 1994 

tasosta vuoteen 2020 mennessä. 

Japani 

Ranska

30 % luonnonvarojen kulutuksen vähennys suhteessa 

BKT:hen vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 

mennessä.



Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Toiveita kokouksissa 
käsiteltäviksi aiheiksi ?!

Kiitokset!

puh. 050 461 8652

anna-maija.pajukallio@ym.fi

mailto:anna-maija.pajukallio@ym.fi

