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Työryhmä ja valmisteluaikataulu

• YM:n asettama työryhmä valmistelee lainsäädäntömuutosten 
keskeiset linjaukset 15.2.-30.6.2019
• YM (pj), TEM, MMM, STM, AVIt, ELY-keskukset, PIR-ELY, EK, Kaupan Liito, 

Kuluttajaliitto, MTK, KIVO, Kuntaliitto, SLL, SY, Pakkausten 
tuottajavastuun edustaja, Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta, YTP

Riitta Levinen YM 2

Työryhmä

2-6/19

HE 
lausunnoille 

s-2019

HE 
eduskuntaan

2/2020

Lakimuutokset 
voimaan

7/2020

Asetusvalmistelu + lausunnot

2019 – 6/ 2020

Asetukset 
voimaan

7/2020

Jätetietojärjestelmän 
suunnitelma

2019

Jätetietojärjestelmän 
vaiheittainen toteutus

2020 ->



Työryhmän tehtävänä valmistella ehdotus 
lainsäädäntömuutosten keskeisistä linjauksista

Riitta Levinen YM 3

Ohjauskeinot yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen 
kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi
• järjestämis- ja kustannusvastuut (ml. tuottajan kustannusvastuu)
• erilliskeräysvelvollisuudet, velvoiterajat ja niistä poikkeaminen, 

ilmoittaminen poikkeuksista
• erilliskeräyksen toteuttamisvaihtoehdot, kiinteistökohtaisen 

keräyksen lisääminen
• kuljetusjärjestelmät
• jätemaksut, neuvonta
Määritelmät
• Mm. vaaraton jäte, yhdyskuntajäte, rakennus- ja purkujäte, biojäte, 

elintarvikejäte, materiaalin hyödyntäminen, maantäyttö, 
laajennettua tuottajavastuuta koskeva järjestelmä



Työryhmän tehtävänä valmistella ehdotus 
lainsäädäntömuutosten keskeisistä linjauksista

Riitta Levinen YM 4

Sivutuote ja end-of-waste (EoW)
• EoW-kriteerin muutos 
• tapauskohtaisen päätöksen/ muun vahvistamistoimen edellytykset 
• ilmoittaminen tapauskohtaisista päätöksistä (mahd. sähköinen 

rekisteri)
• raportointi EoW-materiaaleista 
Jätteen vähentäminen ja uudelleenkäytön edistäminen

• elintarvikejätteen vähentäminen

• tuotteiden ja pakkausten uudelleenkäytön edistäminen 

ilmoitusvelvollisuus SVHC-aineita sisältävistä esineistä 

• roskaantumisen ehkäisy (meri- ja maaympäristö)

Tuottajavastuun vähimmäisvaatimukset 

• pakkausten tuottajavastuun liikevaihtorajan (1 M€) poistaminen

• mukautetut tuottajavastuumaksut

• valtuutettu edustaja



Työryhmän tehtävänä valmistella ehdotus 
lainsäädäntömuutosten keskeisistä linjauksista

Riitta Levinen YM 5

Kirjanpito, raportointivelvollisuudet, mahd. sähköinen siirtoasiakirja, 

jätetietojärjestelmä, kierrätysasteen laskentasäännöistä aiheutuvat 

muutokset

Muut mahdolliset keskeiset jätelain muutostarpeet

• jätesiirrot

• kuljettajien hyväksyntä jätehuoltorekisteriin

• muut mahdolliset muutostarpeet



Komission säädösten valmistelu
- direktiivin mukainen määräaika 31.3.2019

Riitta Levinen YM 6

DA - delegoitu säädös;   IA - täytäntöönpanosäädös

Säädös Tilanne

Pakkausjätteen kierrätysasteen laskenta ja raportointi 
pakkausjätteestä (ml. uudelleenkäytöstä)

Äänestyksessä hyväksytty, 
annetaan 4/2019

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskenta ja 
raportointi yhdyskuntajätteestä, öljyistä ja jäteöljyistä ja 
kaatopaikkakäsittelystä (IA)

Äänestys 29.4

Elintarvikejätteen mittaaminen ja 
laaturaportointivaatimukset (DA)

Julkinen konsultaatio
päättyy 4.4.

Raportointi elintarvikejätteestä (IA) säädösluonnos, 
valmistelussa

Keskimääräisten hävikkiasteiden käyttö 
kierrätysasteiden laskennassa (DA)

ei säädösluonnosta

Raportointi tuotteiden uudelleenkäytöstä ei säädösluonnosta


