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Sisältöä
• Pari sanaa yleisesti kiertotaloudesta
• Jätelaki-HE:n vaiheistukset
• Jätelaki-2 / Sirkku Jaakkola

• EoW-kuulumisia
• Työryhmä
• Betoni / Ella Särkkä

• Akkuasetusneuvottelut / Jouni Nissinen
• Lyhyesti sekalaista
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Jätelain 2. vaihe
• Tavoiteaikataulu: lausunnolle kesäkuun lopussa, eduskuntaan 10/2021 (liityntä
talousarvioon). Jäteasetusmuutokset lausunnolle, kun 1. vaiheen asetuspaketti hyväksytty
(10/2021). Voimaan 1.1.2022 + tarvittavat siirtymäajat.
• HE sisältää jätelain 1. vaiheesta siirretyt siirtoasiakirja- ja jätehuoltorekistereitä
koskevat muutokset.
• Otetaan käyttöön uusi siirtoasiakirjarekisteri. Toiminnanharjoittajille velvollisuus viedä
sähköiset siirtoasiakirjat rekisteriin. Rekisterinpitäjä SYKE. Rekisteri parantaa jätteiden
jäljitettävyyttä ja valvontaa, taustalla jätedirektiivin sekä POP-asetuksen vaatimukset.
• Jätehuoltorekisterin osalta jätteen kuljettajien ja välittäjien hyväksymisen edellytyksiä
muutetaan. Vakuuksista luovuttaisiin. Uutena edellytyksenä liikennelupa, jos toiminta
edellyttää liikennelupaa. Näille kuljetusyrityksille tehty taustantarkistukset (rikostausta,
taloud. luotettavuusselvitys) liikenneluvan myöntämisen yhteydessä. Omaan lukuun
tehtävät jätteenkuljetukset, traktorikuljetukset ja jätteen välittäminen ei edellytä
liikennelupaa. Taustantarkistukset tarpeen?
• Uutta ulkomaisten kuljettajien hyväksyminen jätehuoltorekisteriin.
• Otetaan käyttöön jätehuoltorekisteriä koskeva julkinen tietopalvelu.
• Lisäksi tehtävien keskittämistä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.
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Uusiomateriaalien tuotteistamista
käsittelevä työryhmä UTU (alustavaa)
• Aikataulut:
• Nimeämispyynnöt liikenteeseen viikolla 23?
• Varsinainen työ käyntiin lomien jälkeen
• Toimikausi x.6.2021 -31.12.2023 - väliraportti 30.6.2022 mennessä

• Tavoite: edistää jätteeksi luokittelun päättymistä ja sivutuotteita koskevan sääntelyn ja
päätöksenteon sujuvuutta, yhdenmukaisuutta ja ennakoitavuutta. Sääntelyn on edistettävä
uusiomateriaalien eli jätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen tuotteistamista siten, että
ympäristön- ja terveydensuojelun korkea taso säilyy. Lisäksi työryhmän tavoitteena on
seurata EU:ssa tapahtuvaa EoW-kehitystyötä ja edistää Suomen osallistumista siihen.
• Kokoonpano:
• YM (laajasti osastot ja yksiköt?), MMM, TEM, AVI, ELY, Kuntaliitto, SYKE, Kemianteollisuus ry,
Muoviteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry, INFRA ry, Teknologiateollisuus ry,
YTP ry
7.6.2021

4

UTU-työryhmän tehtävät (alustava)
Tehtävänä erityisesti:
• kartoittaa nykyiseen jätteeksi luokittelun päättymistä ja sivutuotteita koskevaan tapauskohtaiseen
päätöksentekoon liittyviä kokemuksia ja seurata tapauskohtaisten jätteeksi luokittelun päättymistä ja
sivutuotteeksi luokittelua koskevaa hallintokäytäntöä

• tarkastella tapauskohtaisen jätteeksi luokitellun päättymistä ja sivutuotteeksi luokittelua koskevan
päätöksenteon menettelyllisiä kehittämisvaihtoehtoja ja tehdä esitys tätä koskevista
lainsäädäntömuutostarpeista
• arvioida tarvetta ja toimintatapoja kansallisten jätelajikohtaisten EoW-asetusten säätämiselle
• lisäksi seurata EU:ssa tapahtuvaa kehitystä ja tarvittaessa tunnistaa vaikutuskohteita (esimerkiksi
liittyen jätelajeihin, joiden osalta EU-harmonisointi olisi tarpeen tai hyödyllinen)
Työryhmä ottaa työssään huomioon myös jätteeksi luokittelun päättymiseen ja sivutuotesääntelyyn
liittyvän tuote- ja kemikaalilainsäädäntönäkökulman.
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Betoni-EoW -asetusvalmistelu
• Asetuksessa säädettäisiin arviointiperusteet sen määrittelemiseksi, milloin betonijätteestä valmistettu
betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Asetukseen sisältyisivät betonijätteen käsittelyvaatimukset,
betonimurskeen hyväksytyt käyttötarkoitukset sekä käyttötarkoituskohtaiset laatuvaatimukset.
• Käynnissä asetuksen jatkovalmistelu lausuntopalautteen perusteella (lausuntoja annettiin n. 50 kpl).
Erityisesti tarkistetaan ja/tai selvennetään:
• asetuksen liitteiden (EoW-arviointiperusteet, laadunvarmistusjärjestelmän ja
vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisältövaatimukset) vaatimuksia
• asetuksen soveltamisalan rajaus luvanvaraiseen toimintaan

• asetuksen mukaiset viranomaistehtävät ja viranomaisten toimivallanjako
• Tavoitteena saada asetus notifioitavaksi komissiolle kesällä 2021 (3 kk odotusaika) ja voimaan syksyllä
2021

• Betoni-EoW:n ohella käynnissä on jätteenpolton kuonan ja muovijätteen EoW-asetusvalmistelu
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Akkuasetusneuvottelut
Käsittelytilanne europarlamentissa: vastuuvaliokuntana ympäristövaliokunta. Lausuntovaliokuntina teollisuus-,
sisämarkkina- ja liikennevaliokunnat. Raportoijana ital. Simona Bonafé (S&D). Vasemmistoryhmän varjoraportoija
Silvia Modig. Liikennevaliokunnan mietinnön varjoraportoija Elsi Katainen (Renew Europe).
Europarlamentti äänestänee kannastaan helmikuussa 2022.

10.6. ympäristöneuvoston käsittelyssä pj-Portugalin edistymisraportti. Yhteenvetona siinä esitetään mm. seuraavat
jatkotyöstöä vaativat asiat:
• kevyiden sähkökulkuneuvojen akkujen luokittelu ja niille erikseen asetettavat kierrätystavoitteet. Komission
tutkimuskeskus JRC selvittelee.

• vaarallisten aineiden hallintaan liittyvät säädökset. Tarvitaanko omat artiklat (6 ja 71) vai mennäänkö REACHilla?
• kestävyys- ja turvallisuusvaatimusten käyttöönoton tavoiteaikataulu, kun huomioidaan yksityiskohtaisemman
täydentävän sääntelyn tarve
• keräystavoitteiden kunnianhimoisuus

• akkusääntelyn suhde muuhun jätesääntelyyn. Sovelletaanko jätedirektiivin 8 ja 8 a –artikloita akkujen
tuottajavastuuseen vai miten maakohtaiset tarpeet huomioidaan?
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Sekalaista lyhyesti
VALTSU (valtakunnallinen jätesuunnitelma)
• Aikalisä päivityksen valmistelussa
• Kesäkuussa yhteistyöryhmän kommenteille kaksi painopistettä: rakennusjätteet ja biohajoavat jätteet
• Tavoite - lausunnoille loppukesällä/alkusyksystä

KONSULTAATIOITA
• Tekstiilistrategia – päättyy 4.8.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EUn-strategia-kestavia-tekstiilejavarten_fi

• Kestävä tuotepolitiikka – päättyy 9.6.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative_en
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Kiitokset!
anna-maija.pajukallio@ym.fi
sirkku.jaakkola@ym.fi
ella.sarkka@ym.fi
jouni.nissinen@ym.fi

Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

