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Esityksen rakenne
• Jätesäädöspaketin täytäntöönpanon ja asetusten
valmistelun tilanne
•Jätelaissa säädetyt uudet vaatimukset tuottajavastuulle
•

ml. asetusluonnoksissa ehdotetut uudet vaatimukset ja
niistä annettu lausuntopalaute

•Muutokset pakkausten tuottajavastuussa
•Tuottajavastuumuutosten siirtymäajat
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Jätesäädöspaketin
täytäntöönpanon ja
asetusten valmistelun
tilanne
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EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano
• EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanon määräaika 7/2020

• Rikkomusmenettely käynnissä
• Edennyt jo komission perusteltuun lausuntoon 6/2021
• Vastauksessaan perusteltuun lausuntoon Suomi on luvannut, että lakeja täydentävät asetukset
tulevat voimaan marraskuussa 2021.

• Lakipaketti tuli voimaan 19.7.2021 ja on notifioitu komissiolle
• Muutokset jätelakiin (714/2021), ympäristönsuojelulakiin (715/2021), kemikaalilakiin (716/2021),
rikoslakiin (717/2021) sekä elintarvikelakiin (718/2021)

• Notifiointi on puutteellinen, koska osa direktiivien velvoitteista pannaan täytäntöön asetuksilla.
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Lakeja täydentävien asetusten valmistelutilanne
Valtioneuvoston asetus
SUP-tuotteista 771/2021

uusi

Voimaan 23.8.2021

jätteistä

uusitaan kokonaan

Lausunnoilla 23.6.-27.8

pakkauksista ja pakkausjätteistä

uusitaan kokonaan

kaatopaikoista

muutos

paristoista ja akuista

muutos

romuajoneuvoista

muutos

sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

muutos

renkaista

muutos

ympäristönsuojelusta

muutos

SOVAsta

muutos

PCB-jätteestä

muutos

keräyspaperista

muutos

Lausunnoille ja voimaan 2022

juomapakkausten palautusjärjestelmästä

muutos

(ei merkitystä jäte- pakkausjätedirektiivien täytäntöönpanon kannalta).
Vastaavat horisontaalit muutokset, kuin
muissa tuottajavastuuasetuksissa 28.9.2021

Valmistelutilanne: Asetukset
käännetty, laintarkastus osittain
kesken
Tavoitteena VN esittely 18.11.2021,
direktiivien täytäntöönpanon
notifiointi komissiolle välittömästi
tämän jälkeen
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Uudet tuottajavastuusäännökset

28.9.2021
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Tuottajan tiedotus- ja neuvontavelvollisuus
(JL 51 §)
• Uutena tuottajille velvoite tiedottaa ja neuvoa jätteen erilliskeräys- ja palautusjärjestelmien
lisäksi myös jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä ja uudelleenkäyttöä ja
uudelleenkäytön valmistelua koskevista toimista sekä roskaantumisen ehkäisemisestä

• Tarvittaessa tiedottaminen ja neuvonta yhdessä kunnan ja muiden jätehuollon toimijoiden
kanssa.
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Uudelleenkäytön valmistelun edistäminen
(JL uusi 11 a §)
• Kaikkien jätteen ammattimaista keräystä harjoittavien velvollisuus, vastaava velvollisuus ollut
aiemmin sähkö- ja elektroniikkalaitteilla:
• Varattava uudelleenkäyttöä harjoittaville yrityksille ja yhteisöille tasapuolinen mahdollisuus saada
uudelleenkäyttöön soveltuva jäte osoittamastaan vastaanottopaikasta, jos ei itse järjestä

• Jätteen keräyksessä ja vastaanotossa otettava uudelleenkäytön valmistelu huomioon

• Luovuttamisesta uudelleenkäytön valmisteluun on tehtävä kirjallinen sopimus
• Kustannustehokkaasta keräyksen ja varastoinnin kustannukset voidaan periä
• Vastaanottajalla oltava tarvittavat hyväksynnät ja valmiudet järjestää uudelleenkäytön
valmistelu asianmukaisesti
• Asetuksenantovaltuus sopimuksen sisällöstä ja kustannusten perusteista: toistaiseksi ei
nähty tarpeelliseksi säätää tarkemmin asetustasolla

28.9.2021
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Tuottajavastuujärjestelmiin muutoksia
• Tuottajille pakollinen liittyminen tuottajayhteisöön (JL 62 §)
• Poikkeusmahdollisuus rajattu lähinnä ns. business to business tuotteiden tuottajille

• Tuottajayhteisön on oltava voittoa tavoittelematon yhteisö (JL 63 §)
• Kevennetyt kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteet pienille tuottajille
• Julkinen luettelo omistajista, tuottajista ja näiden markkinoille saattamista tuotteista sekä
tuottajilta perittävistä maksuista (kappale- tai tonniperusteisesti) (JL 63 §)
• Yhden luukun periaate (JL 65 §)
• tuottajayhteisöjen edistettävä tuottajien mahdollisuutta hoitaa eri tuotteita koskevat velvoitteet
keskitetysti yhden toimijan kautta

• Pakkaukset: tuottajayhteisön on katettava kaikki materiaalit (62 §)
• PIRELY:n tulee yhteistyössä tuottajien kanssa asettaa yksi tai useampi laaja-alainen
yhteistyöryhmä (JL 66 c §)
28.9.2021
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Mukautetut tuottajavastuumaksut (JL 63 a §)
Maksut tulee mukauttaa

• tuotteiden kestävyyden, korjattavuuden, uudelleenkäytettävyyden ja kierrätettävyyden sekä
vaarallisten aineiden esiintymisen mukaan (63 a §)
• asetustasolla tarkennetaan maksuperusteita tuoteryhmäkohtaisesti

• jaettava tuottajien kesken tasapuolisesti suhteessa niiden markkinoille saattamiin tuotteisiin
• tarkennettaisiin asetustasolla: Tästä voidaan poiketa hallinnollisten maksujen osalta. Niiden osuus ei
kuitenkaan saa olla kohtuuton verrattuna tuottajien markkinoille saattamien tuotteiden määrään
• YmVM 3/2021 kiinnitettiin huomiota siihen, ettei pienille tuottajille aiheudu kohtuutonta
sääntelytaakkaa: ”Jos hallinnolliset kustannukset esimerkiksi perittäisiin täysimääräisinä vain
muutaman tuotteen vuodessa markkinoille saattavilta tuottajilta, voitaisiin ne katsoa direktiivin
tarkoittamalla tavalla kohtuuttomiksi.” -> Kehitettävä menettelyjä, joilla voidaan keventää pienten
tuottajien hallinnollista taakkaa.

Lausuntopalautteessa ehdotettiin
• poistamaan maksuperusteista viittaukset ympäristömerkki-, standardointi- ja sertifikaatiojärjestelmiin
28.9.2021
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Tuottajan omavalvonta (JL 53 a §)
• Säännöllisesti ja suunnitelmallisesti valvottava velvoitteiden toteutumista sekä sitä koskevan
tiedon luotettavuutta

• Tarvittaessa teetettävä säännöllinen tarkastus riippumattomalla ja ammattitaitoisella
henkilöllä
• Lausuntopalaute asetusluonnoksista: lausuntoversiossa ehdotettu kerran kolmessa vuodessa
tehtävä ulkopuolisen riippumattoman tarkastajan auditointi on liian raskas ja jäykkä

• ->asetusehdotuksiin tulossa muutoksia saadun palautteen johdosta

• Omavalvonnasta laadittava suunnitelma, joka on liitettävä hakemukseen tuottajarekisteriin
hyväksymiseksi

• Tiedot suunnitelman mukaisista toimista toimitettava vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
PIRELYlle

28.9.2021
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Omavalvontasuunnitelman sisältö
• Kirjanpidon toteuttaminen ja sitä koskevien tietojen luotettavuuden arviointi ja kehittäminen
• Seurantatiedoista säädetään tarkemmin asetuksissa
• Riippumattoman tarkastajan vaatimuksista säädetään asetuksissa

• Tuottajan kustannusvastuun täyttymisen arviointi
• Mukautettujen maksujen seuranta ja kehittäminen
• Mukauttamisen perusteiden säännönmukainen uudelleenarviointi ja kehittäminen

• Suunnitelma omavalvonnan toteuttamisesta ja organisoinnista sekä omavalvonnan tueksi
tehtävistä tarkastuksista
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Seurantatietojen ilmoittaminen (JL 54 §)
• Yhdenmukaistetaan kaikkien tuottajavastuualojen raportoinnin määräaika asetuksissa
• Asetuksissa tarkemmin säädetyt seurantatiedot toimitettava kesäkuun loppuun mennessä

• Pakkausten tuottajayhteisön toimitettava kesäkuun loppuun mennessä PIRELY:lle
yhteenveto kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista ja niiden toimeenpanosta (ml. Kiinteistöiltä
ja alueellisista vastaanottopaikoista kerätyn pakkausjätteen määrät) JL 49 d §
• ml. riippumattoman tarkastajan arvio tuottajan kustannusvastuun toteutumisesta

• Tuottajan on vuosittain julkaistava tietoverkossa tiedot jätteen erilliskeräystä ja
hyödyntämistä koskevien velvollisuuksiensa täyttymisestä
• PIRELY:n koottava ja toimitettava seurantatiedot Euroopan komissiolle vuosittain 18 kk
kuluessa seurantatietojen kokoamisvuoden päättymisestä + valvovalle viranomaiselle
lisäresursseja tilastointiin ja raportointiin
28.9.2021
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Tuottajavastuu ja etämyynti
• Tuottajavastuu koskee myös ulkomaisia etämyyjiä, jotka myyvät tuotteita Suomeen suoraan
käyttäjille (JL 46 §)
• Suomalainen toimija, joka myy etäkaupalla suoraan käyttäjille toiseen valtioon
tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita, on vastattava velvoitteiden täyttämisestä kyseisessä
valtiossa (JL 66 a §)
• Asetusluonnokset: tuottajan rekisteröintihakemuksessa esitettävä luettelo niistä
jäsenvaltioista, joihin tuottaja myy tuotteita etäkaupalla

• Valvovalla viranomaisella oikeus saada tarpeelliset tiedot Suomesta käsin toimivalta
etämyyjältä tämän toiseen valtioon myymistä tuottajavastuunalaisista tuotteista ja
velvoitteiden hoitamisesta ko. maassa (JL 122 §) + lisäresurssit valvovalle viranomaiselle
• Tullin roolin täsmentämistä valvonnassa selvitetään

• VNTEAS hanke (KITUPO Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot)
• Komissio käynnistänyt selvityksen tuottajavastuusta ja etämyynnistä
• Tuottajarekisteriä koskeva tietopalveluhanke käynnistynyt osana jätetietojärjestelmien
kehitystyötä
28.9.2021
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Valtuutettu edustaja (JL 66 a ja 66 b §)
• SE-laitteiden (ja jatkossa myös SUP tuotteet) etämyyjän nimettävä valtuutettu edustaja.
Muilla tuottajavastuualoilla etämyyjällä mahdollisuus liittyä joko suoraan tuottajayhteisöön tai
nimetä valtuutettu edustaja
• Ulkomaille sijoittautunut tuottajaa vastaava toimija (muu kuin etämyyjä) voi nimetä
valtuutetun edustajan tai tehdä sopimuksen tuottajayhteisön kanssa vastaamaan
suomalaisen tuottajan (maahantuojan) velvollisuuksista

• Suomessa valtuutettuna edustajana toimiminen: kirjallinen valtuutus (myös tuottajayhteisö
voi olla valtuutettu edustaja)
• Verkkokaupan alustan ylläpitäjä voi nimetä valtuutetun edustajan tai tehdä sopimuksen
tuottajayhteisön kanssa vastaamaan alustallaan toimivan etämyyjän
tuottajavastuuvelvoitteista
• Valtuutettua edustajaa koskevat samat velvoitteet kuin tuottajaa, ei kuitenkaan oikeutta
perustaa tuottajayhteisöä
28.9.2021
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Valtuutetun edustajan
tiedottamisvelvollisuus (JL 66 b § ja asetukset)
• Tiedotettava viivytyksettä saamastaan valtuutuksesta ja hyväksymisestään tuottajarekisteriin
sekä sen muuttamisesta tai peruuttamisesta tuottajille ja tuottajayhteisöille, jotka muutoin
vastaisivat velvoitteista

• Täsmennetään asetuksissa: Valtuutetun edustajan on tiedotettava markkinoille saattamiensa
tuotteiden lajista, laadusta ja määrästä sekä esitettävä, miten tuottajavastuuvelvoitteiden
täyttäminen on järjestetty
• Tuottajayhteisölle lisäksi tiedotettava, kuka olisi ilman saatua valtuutusta vastannut
tuottajavastuuvelvoitteista
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Muutokset pakkausten
tuottajavastuuseen
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Kuntien ja tuottajien yhteistoiminta
pakkausjätehuollossa (JL 49 a-d §)
• Kunta järjestää pakkausjätteiden erilliskeräyksen ja kuljetuksen tuottajan järjestämään
jätehuoltoon
• Erilliskeräysvelvoite täsmennetään jäteasetuksessa (kaikilta taajamissa sijaitsevilta vähintään 5
asunnon kiinteistöiltä ja muilta kiinteistöiltä, joilla syntyy pakkausjätettä tietty määrä/
pakkausmateriaali (muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte: 5 kg/viikko; lasi ja metalli: 2 kg/viikko)

• Tuottajat maksavat kunnille erilliskeräyksestä siten, että jätedirektiivissä säädetty vähintään
80 %:n kustannusvastuu täyttyy
• Korvaukset maksetaan vuosittain tuottajayhteisön ja kuntien välisen pakollisen sopimuksen
perusteella (korvausten määräytymisen perusteista säädetään tarkemmin laissa
• Jos sopimusta ei synny -> YM:n sovittelu max 6 kk
• Jos sovittelun jälkeenkään ei synny sopimusta ->yhteistoimintavelvoitteesta poiketaan ja
tuottajan on järjestettävä pakkausjätehuolto koko maassa kolmen vuoden kuluttua sovittelun
päättymisestä.
28.9.2021
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Pakkausten tuottajien järjestämä aluekeräys (1)
• Asetuksessa säädetään alueellisista vastaanottopisteistä asumisessa syntyvälle jätteelle
(alueilla, joilla ei ole kiinteistökeräystä)
• Nykyvaatimus: 1850 vastaanottopistettä (Huom! Nykyisin ei lainkaan kiinteistökeräysvelvoitetta.)
• Lausuntoversio: lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräystä varten on
vähintään 1 000 vastaanottopaikkaa siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin kiinteistöjä, jotka
jäävät jäteasetuksen 19 §:n tai jätelain 91 §:n 3 momentin nojalla tapahtuvan kiinteistöittäisen
erilliskeräyksen ulkopuolelle, ja että jokaisessa yli 500 asukkaan taajamassa oltava vähintään yksi
vastaanottopaikka ja taajamien ulkopuolisilla alueilla vähintään kauppapaikkojen määrää vastaava määrä
vastaanottopaikkoja
• Lausuntopalaute: pakkaustuottajat kritisoivat edellä alleviivattua kohtaa
• Asetusehdotuksessa tullaan joustamaan lausuntojen perusteella
• HUOM! Kuntien ja pakkausten tuottajayhteisön on yhteistoimintasopimuksessaan huolehdittava siitä, että
kiinteistöittäinen keräys ja alueellinen vastaanotto muodostavat kattavan ja kiinteistön haltijoita hyvin palvelevan
keräysverkoston (jätelain 49 a §).
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Pakkausten tuottajien järjestämä aluekeräys (2)
• Alueelliset vastaanottopisteet yritysten pakkausjätteelle ja asuinkiinteistöiltä
kerättävälle pakkausjätteelle
• Pakkausjäteasetuksen lausuntoversio: nostetaan vastaanottopisteiden määrää 30:sta 60:een
• Tuottajien lausuntopalaute: ei perusteita nostaa 60:een, johtaa tehottomuuteen

• YM:n tilaaman taustaselvityksen (LCA Consulting Oy) selvitys ei tue määrän radikaalia nostoa →
asetusehdotuksessa tullaan ehdottamaan joustoa vastaanottopisteiden määrään ja sijoitteluun
palautteen perusteella

28.9.2021
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Tuottajavastuumuutosten
aikataulu
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Säännösten voimaantuloaikataulu
Vaatimus

Aikataulu

Tuottajayhteisöön kuulumattoman tuottajan on liityttävä
tuottajayhteisöön tai perustettava tuottajayhteisö

31.12.2021

Tuottajayhteisön tai juomapakkausten palautusjärjestelmän
30.6.2022
ylläpitäjän tehtävä hakemus tuottajavastuurekisteriin hyväksymiseksi
- Pakkausten tuottajayhteisön katettava kaikki materiaalit
Omavalvontavelvollisuus

1.1.2023

Tuottajien maksujen mukauttamisen velvollisuus

1.1.2023

Kuntien järjestämä pakkausjätteen erilliskeräys 5 huoneiston
taajamakiinteistöissä ja pakkausjätehuollon
yhteistoimintavelvollisuus tuottajien ja kuntien kesken
+ tuottajan vastaanottopaikkoja koskevat vaatimukset
+ korvausten maksu kunnille erilliskeräyksestä

1.7.2023
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Kiitos paljon
mielenkiinnosta!
tarja-riitta.blauberg@gov.fi
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