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Kertakäyttömuovidirektiivi

• Tiettyjen muovituotteiden 
ympäristövaikutuksen vähentämisestä 
annettu direktiivi (EU) 2019/904

• Tavoitteena 
• vähentää roskaantumista merenrannoilla

• edistää kiertotaloutta

• yhtenäistää tuotesääntelyä

• Toimeenpanon määräaika päättyy 3.7.2021
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Soveltamisalasta 

• Soveltamisalassa:
• eräät direktiivissä luetellut kertakäyttömuovituotteet
• oxo-hajovasta muovista valmistetut tuotteet
• muovia sisältävät kalastusvälineet 

• Tuotteen ei tarvitse olla kokonaan muovia kuuluakseen 
soveltamisalaan 
• ks. muovin määritelmä ja kertakäyttömuovituotteen 

määritelmä
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Soveltamisalaan kuuluville eri tuoteryhmille eri 
keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi 

• Myyntikiellot
• Tuotesuunnitteluvaatimukset
• Merkintävaatimukset
• Kansalliset kulutuksen vähentämistavoitteet 
• Laajennettu tuottajavastuu
• Erilliskeräysvelvoitteita 
• valistustoimet  
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Keinot: Laajennettu tuottajavastuu 1/2

• Mukit, juomapakkaukset (max. 3 litraa), syömävalmiin ruuan 
pakkaukset ja kääreet 

• Kevyet muoviset kantokassit
• Kosteuspyyhkeet, ilmapallot, suodattimelliset tupakkatuotteet 

ja suodattimet 
• Muovia sisältävät kalastusvälineet 
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Keinot: Laajennettu tuottajavastuu 2/2

• Tuottajan kustannusvastuu jätteen keräyksen, roskaantumisen 
puhdistamisen sekä roskien kuljetuksen ja käsittelyn ja/tai 
tiedonkeruun ja raportoinnin sekä valistuksen järjestämisestä. 
• Tiedonkeruu ja raportointi edellyttää sääntelyn lisäksi myös 

tietojärjestelmien kehittämistä  

• Valistustoimet = annettava kuluttajille tietoja, jotka liittyvät ko. tuotteista 

aiheutuvan roskaantumisen ympäristövaikutuksiin sekä roskaantumisen 

ehkäisyyn

• Direktiivi mahdollistaa sopimusten hyödyntämisen muiden kuin 
suodattimellisten tupakkatuotteiden osalta  
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Konsulttiselvitys

• Toimeenpanon tukena 
konsulttiselvitys: Ari 
Ekroos, Hanna Haaksi, 
Raimo Lilja, Janne Seppälä 
ja Matias Warsta

7



Toimeenpanon 
lähtökohdat 1/2

• Direktiivin vaatimusten muotoiluun ei voi enää vaikuttaa –
direktiivitekstistä lähdetään liikkeelle 

• Tarvitaan lainsäädäntöä
• Valmistellaan uusi laki eräistä muovituotteista
• Muutetaan nykyisiä lakeja (mm. jätelaki, ehkä tupakkalaki jne.)
• Lainsäädäntömuutokset valmistellaan hallituksen esityksen muotoon
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Toimeenpanon lähtökohdat 2/2

• Toimeenpano edellyttää vauhdikasta valmistelua
• Hallituksen esitysluonnoksen valmistelua varten tarvittavat tukiselvitykset 

tulisi käynnistää viimeistään 1/2020

• Hallituksen esitysluonnos lausuntokierrokselle 10/2020

• Hallituksen esitys eduskunnalle 3/2021
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Sidosryhmätyön järjestäminen 1/3

• Sidosryhmäyhteistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia 
laajapohjaisia työryhmiä 
• Muovitiekartan yhteistyöverkosto

• Jätealan strateginen yhteistyöryhmä

• Lisäksi järjestetään erillisiä keskusteluja keskeisistä 
asiakokonaisuuksista sekä laaja lausuntokierros syyskaudella 
2020
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Sidosryhmätyön järjestäminen 2/3
• Muovitiekartan yhteistyöverkosto
Määritelmiin liittyvät tulkinnat
Kansalliset kulutuksen vähentämistavoitteet ja –keinot 

Tuotesuunnitteluvaatimukset

• Jätealan strateginen yhteistyöryhmä
Erityisesti laajennettua tuottajavastuuta 

koskevat kysymykset – ko. teemasta käynnistetään tukihanke, 
jonka valmistelun edetessä sovitaan mm. asian käsittelystä 
yhteistyöryhmässä
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Sidosryhmätyön järjestäminen 3/3

 Erikseen järjestettävät keskustelut 
Samat teemat kuin em. työryhmissä, mukaan myös sellaisia 

tahoja, jotka eivät ole edustettuina em. työryhmissä 
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Komission säädökset ja ohjeet osana 
toimeenpanoa
• Komission säädöksiä ja ohjeita tulossa lukuisia ja osa niistä 

valmistuu HE:n kannalta liian myöhään

• Esimerkiksi komission suuntaviivat direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvista kertakäyttömuovituotteista julkaistaan 3.7.2020
• Näitä ei sisällytetä lainsäädäntöön 

• Tuottajavastuuseen liittyen komissio kuulee jäsenvaltioita ja 
julkaisee suuntaviivat kriteereille, jotka koskevat 
laajennettuun tuottajavastuuseen kuuluvia roskaantumisen 
puhdistamiskustannuksia.
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Lue lisää: Kertakäyttöisten 

muovien rajoittaminen (ym.fi)

Lisätietoja
katariina.haavanlammi@ym.fi
merja.saarnilehto@ym.fi

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Kertakayttomuovien_kulutuksen_rajoittaminen
mailto:katariina.haavanlammi@ym.fi
mailto:merja.saarnilehto@ym.fi

