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YM:n viestintämateriaalit

• Jätelaki ja asetukset – mikä muuttui, miten toimin? https://ym.fi/jatteet/jatelaki

(päivittyvä)

• Taustatietoa lainsäädännön valmistelusta https://ym.fi/jatesaadospaketti ja hankeikkuna 
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM003:00/2019

• Linkit lainsäädäntöön ja asetusten perustelumuistioihin https://ym.fi/jatelainsaadanto

• Infotilaisuus kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteista 11.11.2021 
https://nextcloudym.webo.hosting/s/RaBnnNYBFrMZFR8

• Jäte- ja tuotetietojärjestelmän koodistot https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=jttj

• Päivitetty YLVA-ohjeistus: toiminnanharjoittajien sähköinen raportointi https://www.ely-

keskus.fi/web/ylva

14.12.2021

Millaiselle viestintämateriaalille olisi tarvetta ja mistä teemoista? Minkä 

tyyppistä viestintää toivotaan (netti-infoa, esitteitä, videoita tms.)?

https://ym.fi/jatteet/jatelaki
https://ym.fi/jatesaadospaketti
https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM003:00/2019
https://ym.fi/jatelainsaadanto
https://nextcloudym.webo.hosting/s/RaBnnNYBFrMZFR8
https://www.ely-keskus.fi/web/ylva


Ohjeistuksia valmisteilla

14.12.2021

Ohjeistus aikataulu

Jätelain soveltaminen. Siirtoasiakirjavelvollisuus päivitys Q1/22

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia päivitys Q2/22

Jätelakiopas (ns. JOPAS-opas) päivitys Luonnos 22

POP-jätteen tunnistamisopas (uusi, lausunnoilla) 2022

Jätteen keräystoiminnan merkitseminen jätehuoltorekisteriin päivitys Q1/22

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon soveltaminen päivitys Q1-2/22

Kaivetut maa-ainekset – jäteluonne ja käsittely päivitys Q1-2/22

Elintarvikejätettä koskevat vaatimukset, uusi Q2/22

• Julkaistaan YM:n verkkosivulla https://ym.fi/jatelainsaadanto -

jätelainsäädännön ohjeita ja oppaita

Ehdotuksia ohjeistusta kaipaavista teemoista voi toimittaa YM:lle

https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Siirtoasiakirjavelvollisuus_paivitetty11062014-3D1D2E64_CFB4_495B_B5D2_4187EB8F0C63-105968.pdf/8e54bf15-1615-9415-75a6-54b9c326b327/Siirtoasiakirjavelvollisuus_paivitetty11062014-3D1D2E64_CFB4_495B_B5D2_4187EB8F0C63-105968.pdf?t=1603260902362
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/J%C3%83%C2%84TELAIN-TULKINTAMUISTIO_19122014Fin-CD7F8935_DBAB_46D0_B606_4DF92D0F82DA-106176.pdf/3a85b732-7073-c80f-a6ad-9c5468c5c7d9/J%C3%83%C2%84TELAIN-TULKINTAMUISTIO_19122014Fin-CD7F8935_DBAB_46D0_B606_4DF92D0F82DA-106176.pdf?t=1603260904831
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10138/158367
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=f285214e-8d68-4eeb-9128-3d52ea8ef405
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Jatteen-keraystoiminnan-merkitseminen-jatehuoltorekisteriin.-Muistio-5.4.2013-226429F4_0E8E_423C_8A60_C9FC4C5EC973-32818.pdf/5434fc0e-0ce9-4736-5edb-5c435f866cfa/Jatteen-keraystoiminnan-merkitseminen-jatehuoltorekisteriin.-Muistio-5.4.2013-226429F4_0E8E_423C_8A60_C9FC4C5EC973-32818.pdf?t=1603260903567
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Orgaanisen-jatteen-kaatopaikkakiellon-soveltaminen-3BBE6023_43F0_44D0_BEFE_AAF4AE464968-138515.pdf/1f31fd19-504d-1f23-d46a-aa34b1fe7e08/Orgaanisen-jatteen-kaatopaikkakiellon-soveltaminen-3BBE6023_43F0_44D0_BEFE_AAF4AE464968-138515.pdf?t=1603260910164
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/YM_Maa-ainesmuistio_FINAL_03072015-5E488047_B25B_45E4_AAE2_6495FBB53B5B-110447.pdf/aa0eabe6-e39e-8efd-ea31-ca44915333d7/YM_Maa-ainesmuistio_FINAL_03072015-5E488047_B25B_45E4_AAE2_6495FBB53B5B-110447.pdf?t=1603260906297
https://ym.fi/jatelainsaadanto


Hankkeita (1)

EV 112/2021 vp

Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa 

järjestelmällisen arvioinnin lain toimivuudesta 

keskittyen erityisesti yhdyskuntajätteen 

kierrätysasteen, jätteenkuljetuksen hintojen sekä 

pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuaseman 

kehittymiseen esittäen valiokunnalle arvioinnin 

tulokset vuoden 2025 loppuun mennessä.

• Jätelain vaikutusten ja vaikuttavuuden 

jälkiarviointi 2022-2025

• Tutkijatyöpaja: jätesäädöspaketin 

yritysvaikutusten jälkiarvioinnin 

suunnittelutyöpaja 13.1.2022 (muistio)

• Hankkeen käynnistys k-2022

• Keskeisiä teemoja: erilliskeräyksen ja 

kierrätyksen lisääminen, tuottajavastuu, 

kunnan vastuulla olevan jätteen 

kuljetusjärjestelmä, kirjanpito- ja 

tiedonantovelvoitteet, ennakoimattomat 

vaikutukset

14.12.2021

https://ym.fi/documents/1410903/38678498/Muistio+j%C3%A4tes%C3%A4%C3%A4d%C3%B6spaketin+yritysvaikutusten+j%C3%A4lkiarvioinnin+suunnitteluty%C3%B6paja.pdf/76152664-b100-6154-2798-d9b359e6f09a/Muistio+j%C3%A4tes%C3%A4%C3%A4d%C3%B6spaketin+yritysvaikutusten+j%C3%A4lkiarvioinnin+suunnitteluty%C3%B6paja.pdf?t=1642753854855


Hankkeita (2)

EV 112/2021 vp

Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa riittävän 

tuen hallituksen esityksessä mainitulle 

toimeenpanohankkeelle, jonka tarkoituksena on edistää 

kuljetusten kilpailuttamista jätelain 36 §:n mukaisesti 

siten, että myös pienemmät kuljetusyritykset voivat 

osallistua kilpailutuksiin ja saada kuljetusurakoita. 

Toimeenpanohanke on toteutettava tiiviissä yhteistyössä 

ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, 

kuljetusyritysten, kuntien ja niiden jätelaitosten välillä. 

Eduskunta edellyttää, että hallitus tukee 

hankintaosaamisen kehittämistä ja parhaiden 

käytäntöjen tehokasta jakamista osana edellä mainittua 

toimeenpanohanketta tavoitteena varmistaa myös 

pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuaseman 

turvaaminen.

• Jätteenkuljetusten kilpailutusten 

tukihanke  2022

• Suositukset hyvistä käytännöistä tilaajille ja 

tuottajille (1-3/2022)

• Hankkeen lopputulosten viestintä ja jalkautus 

(4-6/2022)

• Valmistelu tiiviissä yhteistyössä kunnallisten ja 

yksityisten toimijoiden (Kuntaliitto, KIVO, YTP, 

SY, SKAL, kuljetusyritykset, kunnalliset 

jätehuoltoyhtiöt) kanssa: 3 työpajaa ja 

kirjallisia konsultointeja

• konsulttina Kierivä Oy

14.12.2021



EU:ssa meneillään

• Komission päätösluonnos keskimääräisistä hävikkiasteista – uutta 

päätösversiota odotetaan edelleen 

• Komission varhaisvaroituskertomukset (Early Warning) yhdyskuntajätteen ja 

pakkausjätteen kierrätystavoitteiden sekä yhdyskuntajätteen kaatopaikkakäsittelyn 

vähentämistavoitteiden saavutettavuudesta valmisteilla – maakohtaiset 

konsulttiraportit valmistuvat keväällä, komission toimenpidesuositukset ”riskimaille” 

syksyllä 2022

Suomi saanee toimenpidesuosituksia ainakin yhdyskuntajätteen 

kierrätystavoitteen saavuttamiseksi

14.12.2021



Jätedirektiivin uudistaminen (1)

• Komissio käynnistänyt jätedirektiivin uudistuksen valmistelun

• Jätedirektiivin mukaan komission on 2024 loppuun mennessä tarkasteltava ja 

annettava EP:lle ja neuvostolle kertomus, jonka liitteenä tarvittaessa 

lainsäädäntöehdotus seuraavista seikoista:
• Uudelleenkäyttöön kannustavat toimet, ml. määrälliset tavoitteet

• Jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat toimenpiteet, ml. vähentämistä koskevat 

tavoitteet

• Uudelleenkäyttöön valmistelua ja kierrätystä koskevat tavoitteet rakennus- ja 

purkujätteelle sekä sen materiaalikohtaisille jakeille, tekstiilijätteelle, kaupan jätteelle, 

vaarattomalle teollisuusjätteelle ja muille jätevirroille; uudelleenkäyttöön valmistelua 

koskevat tavoitteet yhdyskuntajätteelle ja kierrätystavoitteet yhdyskuntabiojätteelle.

• Loppukäsittelytoimien sääntelyä ja mahdollista rajoittamista, ml. loppukäsittelyn 

vähentämistavoitteita.

• Jäteöljyn uudistamista vahvistavat toimet, ml. Jäteöljyn uudistamista koskevat määrälliset 

tavoitteet

14.12.2021



Jätedirektiivin uudistaminen (2)

• Lisäksi taustalla

• Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sitoumukset: jätehuollon yksinkertaistaminen kansalaisille, 

puhtaiden uusiomateriaalinen varmistaminen

• Kiertotalouden toimenpideohjelma (CEAP) sitoumukset: jätteen määrän merkittävä vähentäminen, 

kierrättämättömän jätteen määrän puolittaminen 2030 mennessä, jätteiden ympäristöystävällinen 

käsittely, uusiomateriaalien parempi hyödyntäminen

• Keskeiset tavoitteet:

• Jätteen, erityisesti yhdyskuntajätteen määrän vähentäminen

• Erilliskeräyksen parantaminen optimaalisen kierrätystuloksen saavuttamiseksi ja kierrätyksen laadun 

turvaamiseksi 

• Jäteöljyn keräyksen ja etusijajärjestyksen mukaisen käsittelyn lisääminen

14.12.2021



Jätedirektiivin uudistaminen (3)

• Vaihtoehtoisia toimia: 

1. nykyisten säännösten toimeenpanon edistäminen, 

2. lisäohjeistusten laatiminen, 

3. Sääntelytoimet, esim: jätteen vähentämistavoitteet, erilliskeräyspoikkeusten rajoittaminen, 

erilliskeräyksen minimivaatimukset, tuottajavastuun laajentaminen, jäteöljyn keräys- ja 

uudistamistavoitteet 

Aikataulu

• Komission julkinen kannanottopyyntö 25.1- 22.2.2022 saakka

• Komission konsulttiselvitys meneillään (Ramboll Deutschland GmbH); työpajoja tulossa 

jäsenmaiden asiantuntijoille ja sidosryhmille kevätkauden 2022 aikana)

• Julkinen kuuleminen (12 viikkoa) tulossa Q2/22

• Direktiiviehdotus Q2/23

14.12.2021

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Jatehuollon-ymparistovaikutukset-EUn-jatepuitedirektiivin-tarkistaminen_fi
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