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Valtsun päivityksen eteneminen

- Ehdotusten ja kommenttien käsittely – marraskuu

- CIRCWASTE-alueelliset työpajat

- Tulleet ehdotukset ja tämän kokouksen jälkeen tulevat kommentit

- Mahdolliset toimenpiteiden lisäideoimistyöpajat joulu-tammikuu

- Onko ohjausryhmällä tarvetta työpajoihin? 

- Vaikutusten arviointi ja taustatietojen päivitys tammi-helmikuu
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Tavoitetilaan tähtäävät yleiset 
toimenpiteet
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1. Tavoite: Yleiset toimenpiteet

1.1. Luodaan jätetietojärjestelmä jätteiden jäljitettävyyden ja tilastoinnin parantamiseksi

Kehitetään jäte- ja tuotetietojärjestelmää tiedon hyödynnettävyyden, seurannan ja 

järjestelmän käytettävyyden parantamiseksi

Vastuutaho: YM, VM, Tilastokeskus, Syke, 

1.2. Perustetaan jätteiden ja sivuvirtojen sähköinen markkinapaikka 

Kehitetään Materiaalitoria ja lisätään sen käyttöä

Vastuutaho: YM, TEM, KKV, Sitra, Motiva Oy

1.3. Otetaan käyttöön vapaaehtoisia sopimuksia valtion ja eri toimialojen yritysten 

kesken Mitä asioita edistämään tarvittaisiin sopimuksia?

Vastuutaho: YM, TEM, STM, MMM, VNK, Motiva Oy, toimialajärjestöt, yritykset 

Tilanne:
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1. Tavoite: Yleiset toimenpiteet

1.4. Varmistetaan materiaalikatselmusten rahoitus ja laajentaminen uusille toimialoille

Vastuutaho: TEM, YM, Motiva Oy

Tilanne: Rahoitusta siirretty BF:lle, otetaanko toimenpide pois vai keitetäänkö?

1.5. Julkinen hallinto sitoutuu vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta omassa 

toiminnassaan Mihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota?

Vastuutaho: VNK, ministeriöt, maakunnat, kunnat

1.6. Julkiset organisaatiot hankkivat ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja ratkaisuja

Vastuutaho: TEM, YM, VM, LVM, Julkisista hankinnoista vastaavat, KEINO, Pohjoismainen 

ympäristömerkki ja EU-ympäristömerkki
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1. Tavoite: Yleiset toimenpiteet

1.7. Edistetään perus- ja toisen asteen opetussuunnitelmissa sekä 

korkeakoulutuksessa kiertotalouden perusteiden ymmärtämistä ja soveltamiskykyä 

Vastuutaho: OKM, Opetushallitus, kunnat, ammattikorkeakoulut, yliopistot

1.8. Selvitetään valtakunnallisen yrityksille suunnatun jäteneuvontapalvelun toteutus- ja 

rahoitusmahdollisuuksia

Vastuutaho: YM, TEM

1.9. Tehostetaan materiaalitehokkuuden huomioon ottamista ympäristöluvissa/ 

Otetaan materiaalitehokkuus valvontateemaksi ympäristöluvissa

Vastuutaho: YM, AVIt, ELYt, kunnat
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1. Tavoite: Yleiset toimenpiteet

1.10. Selvitetään kiertotalouden asettamat vaatimukset kaavoituksessa ja laaditaan 

ohjeistus kaavoittajille

Vastuutaho: YM, maakunnat, kunnat, rakennuttajat

Tilanne: https://www.syke.fi/hankkeet/kitara

1.11. Selvitetään orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoituksen toimivuutta ja mahdollisia 

lisätoimia kierrätyskelpoisen jätteen ohjaamiseksi pois kaatopaikkasijoituksesta

Vastuutaho: YM, SYKE, jätteen käsittelijät, lupa- ja valvontaviranomaiset
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1. Tavoite: Yleiset toimenpiteet

1.12. Selvitetään maaympäristössä olevien roskien lähteitä sekä kulkeutumista maa-

alueella ja vesiin Toteutetaan merenhoidon toimenpideohjelman toimia roskaantumisen 

ehkäisemiseksi

Vastuutaho: YM, kunnat, kuntaliitto, metsähallitus, kansalaisjärjestöt…

EU vaikuttaminen:

1.13. Vaikutetaan EU-komission kestävien julkisten hankintojen suositusten 

kehitysprosessiin edistäen tuotteiden ja materiaalien kierrätystä ja uusiokäyttöä tukevia 

yhtenäisiä kriteereitä ja toimintamalleja

Vastuutaho: YM
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Uudet ehdotukset

1. Tehdään selvitys kaivannaistoiminnassa syntyvän jätteen hyödyntämisestä ja 

hyödyntämisen esteistä ja mahdollisuuksista

2. SUP-direktiivin toimenpiteitä (tilaisuus 30.10.)

3. Toteutetaan muovitiekartan toimenpiteitä

4. Tekstiilijätteelle uusi tavoite- jos niin mikä?

5. Suomen edustustojen ja lähetysten toimiminen esimerkkinä kiertotaloudessa

6. Uusien energiamuotojen aurinko- ja tuulivoimaloiden jätteiden kierrätyksen/jätteen 

synnyn ehkäisyn edistäminen 
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