
Jätesuunnittelun 
eteneminen

Sirje Stén

Jätealan yhteistyöryhmä 15.4.2021

16.4.2021 1



Valtakunnallinen jätesuunnitelma 2023

• Strateginen suunnitelma jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista

tavoitteista ja toimenpiteistä Suomessa. 

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160441; 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79699

• Valtioneuvosto hyväksynyt joulukuussa 2017 ja voimassa vuoteen 2023 - valtionhallintoa 

sitova suunnitelma, tarkistettava kuuden vuoden välein.

VALTSUn päivitys vuoteen 2027 tehdään, koska

• Jätedirektiivin uudistettiin (2018/98/EY) ja siinä uusia sisältövaatimuksia.

• Jätesuunnitelma on ensimmäistä kertaa EAKR-rahoituksen perusteena.

• Hallitusohjelma: ” Luodaan jätesektorille kierrätys- ja kiertotaloustavoitteita tukeva visio, joka ulottuu 

2030-luvulle. Tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen vähintään EU:n kierrätystavoitteiden 

tasolle. ”
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Valtakunnallisen jätesuunnitelman visio 
vuoteen 2030 
1. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta. 

2. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet uudelle tasolle.

3. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.

4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin ja luovat työpaikkoja. 

5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-

aineita.

6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.

7. Alan toimijoiden yhteistyö edistää laadukkaita materiaalikiertoja. 

8. Luotettava ja kattava tieto tukee kiertotaloutta. Tieto on hyödynnettävissä digitaalisesti. 

9. Jätealalla on laadukasta tutkimusta sekä kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on korkealla tasolla. 

10. Lainsäädäntö tukee kiertotalouden innovaatioita ja toimintaedellytyksiä. 
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Miten suunnittelu edennyt

Vuosi 2020

• Ely-keskuksille kysely alueellisista jätesuunnitelmista ja tarpeista VALTSUun

• Kaikille toimijoille kysely nykyisen VALTSUn toteutumisesta

• Käsittelylaitoslistojen päivittäminen

• CIRCWASTE-hankkeen tilaisuudet maakunnissa

Vuosi 2021

- YM-SYKE-työpajoja kustakin painopisteestä

- Asiantuntijakeskusteluja eri sidosryhmien kanssa

- Ideoiden työstämistä toimenpiteiksi
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Valtsun tavoiteaikataulu ja ohjausryhmän 
kommentoinnit
Ohjausryhmänä toimii jätealan strateginen yhteistyöryhmä ja 2021 eteenpäin jätealan 

yhteistyöryhmä

Ohjausryhmälle kommenteille toimenpiteitä:

• Pakkausjätetoimenpiteet kommentoitava viimeistään 19.4. 

• Tavoite lopuille kommentoinneille viikot 16 ja 17 (SER, rakentamisen jätteet, biohajoavat 

jätteet)

• Ennen ministerityöryhmään vientiä kommenteille koko toimenpideosa.

• Ministerityöryhmälle esittely 26.5. 

• Lausunnolle kesän alussa (lausuntoaika vähintään 6 viikkoa)

• Syyskauden alussa valtioneuvostoon.
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Sisällysluetteloluonnos
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Kiitos!
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