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Jätelakityöryhmän mietintö (1/2)
• YM:n työryhmän ehdotus lainsäädäntömuutosten keskeisistä
linjauksista valmistui 16.9.2019
• https://www.ym.fi/jatesaadospaketti
Työryhmän mietinnön teemat
‐ Määritelmät
‐ Sivutuotteet ja jätteeksi luokittelun päättyminen (EoW)
‐ Jätteen synnyn ehkäisy ja uudelleenkäytön edistäminen
‐ Tuottajavastuu
‐ Kunnan vastuulla olevan jätteen kuljetuksen järjestäminen
‐ Yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätystavoitteet ja muut
tavoitteet
‐ Yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen erilliskeräysvaatimukset
‐ Muut ohjauskeinot kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi
‐ Selvilläolo-, tiedonanto-, kirjanpito-ja raportointivelvollisuudet
‐ Jätteen kuljettajien ja välittäjien hyväksyminen jätehuoltorekisteriin

Riitta Levinen YM
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Jätelakityöryhmän mietintö (2/2)

Riitta Levinen YM

Työryhmän 18 jäsenestä
• 3 jätti eriävän mielipiteen: TEM, SY, YTP
• 3 jätti eriävän mielipiteen ja täydentävän lausuman: Kaupan liitto,
KIVO, RINKI Oy
• 6 jätti täydentävän lausuman: STM, PIR-ely, EK, Kuntaliitto, SLL,
TYNK

Keskeisimmät erimielisyyksien aiheet:
• Jätteen kuljetusjärjestelmä
• pakkausten erilliskeräysvastuut,
• tuottajavastuun erityiskysymykset (etäkauppa, pakkausten
tuottajavastuun liikevaihtoraja, pakollinen liittyminen
tuottajayhteisöön)
• sivutuote- ja EoW-menettelyt

3

Erilliskeräyksen merkittävä lisääminen välttämätöntä
kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi
Paperi/
kuitu

Metalli

Lasi

Muovi

Biojäte

Tekstiili
2023->

Vaarallinen
jäte

Rakennusjätteelle lisäksi: puu, mineraalifraktiot, kipsi

• Biojäte ja pakkausjätteet: pakollinen kiinteistökohtainen keräys
vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistöiltä taajamissa;
vastaavantasoinen vaatimus myös hallinto-, palvelu- ja
elinkeinotoiminnalle; poikkeamismahdollisuus.
• Biojätteen erilliskeräysvaatimuksen laajentaminen kaikkiin
kiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa 4 vuoden kuluttua
• Muovipakkausjätteen aluekeräysvaatimus samalle tasolle muiden
pakkausmateriaalien kanssa; muun muovijätteen keräys
mahdollisuuksien mukaan yhdessä muovipakkausjätteen kanssa
Riitta Levinen YM
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Selkeä ja toimiva vastuunjako ja kuljetusjärjestelmä
tarpeen kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi
• Perusvastuisiin ei muutoksia
• Kuntien ja pakkausten tuottajien
yhteistoimintavelvoite
pakkausjätteen kiinteistökohtaisessa
erilliskeräyksessä
• Kunnan vastuulla olevan jätteen
kuljetuksen nykyisen
kaksoisjärjestelmän poistaminen
 Kiinteät jätteet: kunnan
järjestämä kuljetus
 Saostus- ja umpisäiliölietteet:
lähtökohtaisesti kiinteistön
haltijan järjestämä kuljetus

Riitta Levinen YM
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Em. toimien tueksi tarvitaan monipuolinen
ohjauskeinojen kokonaisuus kierrätyksen
edistämiseksi
ErillisYhteistoiminta

Vastuiden
selkeys

keräys
Lajittelutehokkuus

Jätteen
kierrätyksen
tehostaminen

Kierrätyskelpoisuus

Kiellot/

rajoitukset
Taloudelli
nen
ohjaus
Riitta Levinen YM
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Muita keskeisiä ehdotuksia EU:n jätesäädöspaketin
täytäntöönpanemiseksi
Sivutuotteet ja jätteeksi luokittelun päättyminen
• Tapauskohtaisen päätöksentekomenettelyn selkiyttäminen
• Työryhmän perustaminen seuraamaan toimeenpanoa ja arvioimaan
tarvetta erityiseen kevennettyyn menettelyyn
Tuottajavastuu
• Tuottajien kustannusvastuu erilliskeräyksestä (väh. 50/ 80 %)
• Mukautetut tuottajavastuumaksut mm. tuotteiden kestävyyden,
korjattavuuden, uudelleenkäytettävyyden ja kierrätettävyyden mukaan
• Pakollinen tuottajavastuu kaikille pakkauksille; 1 miljoonan euron
liikevaihtorajan poistaminen, pakollinen liittyminen tuottajayhteisöön
• Tuottajavastuun ulottaminen (osin) kansainväliseen etäkauppaan
Jätteen kuljettajien ja välittäjien hyväksyminen jätehuoltorekisteriin
• keventäminen, ulkomaisten toimijoiden hyväksymismahdollisuus,
tehtävän keskittäminen yhteen ELY-keskukseen
Paljon uusia kirjanpito-, seuranta- ja raportointivelvoitteita
Riitta Levinen YM
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Aikataulu
• YM valmistelee hallituksen esityksen ja asetusmuutokset työryhmän
ehdotuksen pohjalta
• EU:n jätesäädösten täytäntöönpanon määräaika 5.7.2020

Työryhmä
2-9/19

HE
lausunnoille

HE
eduskuntaan

Lakimuutokset
voimaan

s-2019

2/2020

7/2020

Asetusvalmistelu + lausunnot
2019 – 6/ 2020

Asetukset
voimaan
7/2020

Jätetietojärjestelmän
suunnitelma

Jätetietojärjestelmän
vaiheittainen toteutus

2019

2020 ->
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Komission säädösten valmistelu
- direktiivin mukainen määräaika 31.3.2019
Säädös

Tilanne

Pakkausjätteen kierrätysasteen laskenta ja
raportointi pakkausjätteestä (ml.
uudelleenkäytöstä)

KOM päätös 2019/665
hyväksytty ja julkaistu

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskenta KOM päätös 2019/1004
ja raportointi yhdyskuntajätteestä, öljyistä ja hyväksytty ja julkaistu
jäteöljyistä (IA)
Yhdyskuntajätteen kaatopaikkakäsittelyn
laskenta ja raportointi (IA)

Hyväksytty komitean äänestyksessä,
julkaistaneen 10/2019

Elintarvikejätteen mittaaminen ja
laaturaportointivaatimukset (DA)

EP:n ja neuvoston reagointiaika päättyi
15.9; julkaistaneen syksy -19

Raportointi elintarvikejätteestä (IA)

Tulee komitean äänestettäväksi syksyllä
-19, julkaistaan vuoden 2019 aikana.

Keskimääräisten hävikkiasteiden käyttö
kierrätysasteiden laskennassa (DA)

Säädösluonnos komitean käsiteltävänä
11.9

Raportointi tuotteiden uudelleenkäytöstä

non-paper komitean käsiteltävänä 11.9

Riitta Levinen YM
DA - delegoitu säädös; IA - täytäntöönpanosäädös
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Lisätietoa
jätelainsäädännön
uudistuksesta:
www.ym.fi/jatesaadospaketti

