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EU:n kiertotalouspaketti - pääsisältö ja viestit 
 
Kiertotalous on ollut monille yrityksille arkipäivää jo vuosia ja ne voivatkin toimia kiertotalouden 
edistäjinä. Kiertotaloutta on käsiteltävä kokonaisuutena, jotta voidaan välttää päällekkäiset ja 
keskenään ristiriitaiset säädökset. Myös sektoreiden välinen yhteistyö ja koko elinkaaren ylittävä 
tarkastelu ovat tärkeässä roolissa kiertotalouden edistämisessä. Innovaatioihin kannustamalla 
saadaan edistystä, kaikkea ei tarvitse säädellä. 

1 Taustaa 

Kiertotalous on yksi komission prioriteettihankkeista ja siinä pyritään 
edistämään ympäristö-, sosiaalisia ja talousnäkökulmia tasapainoisesti. 
Kiertotalouden lähtökohtana on varmistaa, että tuotteiden, materiaalien 
ja luonnonvarojen arvo säilytetään mahdollisimman pitkään välttämällä 
arvon hukkaamista jätteeksi, jota ei voida hyödyntää. Komissiossa näh-
dään kiertotalous megatrendinä, jossa EU haluaa johtoaseman kehittä-
mällä kestävän, vähähiilisen, resurssitehokkaan ja kilpailukykyisen ta-
lousalueen.  
Joulukuussa 2015 komissio julkisti kiertotalouspaketin, joka koostui tie-
donannon lisäksi jätesäädöspaketista ja toimintasuunnitelmasta, jossa 
on yli 50 lainsäädännöllistä ja ei-lainsäädännöllistä hanketta. Aloitteet 
koskevat mm. tuotantoa, tuotesuunnittelua, jätteitä, julkisia hankintoja 
ja kuluttajien informoimista.  

2 Keskeinen sisältö 

Elinkeinoelämän kannalta keskeisiä aiheita ovat erityisesti: 
 

 jätesäädökset 

 muovistrategia 

 kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapintatarkastelu 

 jätteiden hyödyntäminen energiana 

 Eco-design -tuotevaatimukset. 

3 Tilanne 

Jätesäädökset ovat parhaillaan käsittelyssä parlamentissa ja neuvos-
tossa, ja niistä odotetaan lopputulosta vuoden 2017 aikana (aikaisin-
taan 6/2017).  
Vuoden 2017 alussa komissio julkisti tiedonannon jätteiden energia-
käytöstä kiertotaloudessa sekä kiertotalouden täytäntöönpanokerto-
muksen, jossa on listattu prioriteetit vuodelle 2017. Tärkeimmät priori-
teetit ovat muovistrategia ja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön ra-
japintatarkastelu. Näiden lisäksi vuonna 2017 on odotettavissa veden 
uudelleenkäyttöä koskeva lainsäädäntöehdotus ja kiertotalouden seu-
rantamalli. Komissio on ilmoittanut myös rahoitusyhteistyöstä Euroopan 
investointipankin EIP:n kanssa, sekä sidosryhmien yhteistyötä helpotta-
van alustan kehittämisestä. 
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4 Elinkeinoelämän pääviestit 

 Kiertotaloutta tulee tarkastella markkinalähtöisesti, yritykset ovat tär-
keässä roolissa luomassa ratkaisuja. Kaikkeen ei tarvita lainsää-
däntöä.  

 Ei tule luoda päällekkäisiä ja ristiriitaisia säädöksiä, vaan pitää pyr-
kiä selvittämään mahdollisia ristiriitakohtia ja purkamaan niistä ai-
heutuvia ongelmia.  

 Kokonaiskuvan säilyttäminen ja eri sektoreiden välisen yhteistyön 
helpottaminen on hyvin tärkeää.  

 Jätelainsäädännössä on varmistettava, että se perustuu oikeaan ja 
kattavaan tietoon ja että lainsäädännön valvomiseen tarvittavat 
määritelmät ja menetelmät ovat yhdenmukaiset ja oikeudenmukai-
set eri jäsenmaissa. 

 Kiertotalouden seurannan mittarien tulee olla sellaisia, että ne ku-
vaavat relevantilla ja todenmukaisella tavalla kiertotalouden astetta 
ja kasvua. Tilastointi- ja laskentatavat on tärkeä yhdenmukaistaa 
EU:n sisällä ja pyrkiä siihen myös kansainvälisesti. 

 Politiikan perusteiksi on otettava elinkaaritarkastelu, sekä ajattelu, 
jossa ”jäte = resurssi”. Näin voidaan varmistaa kaikkien resurssien 
kestävä ja älykäs käyttö.  

 Pitää pyrkiä pois yksityiskohtaisesta ohjeistuksesta materiaalien 
käytön suhteen ja mahdollistaa uusien, kestävien ratkaisujen synty-
minen. 

 Kiertotalouden edellytys on, että luodaan puitteet tasa‐arvoisille ja 

toimiville raaka‐ainemarkkinoille. Elinkeinoelämän materiaalivirrat 
ovat hyvin monimutkaisia ja vaativat syvällistä ymmärrystä. On tär-
keää, että raaka-aineiden käyttöä ohjataan perustuen tietoon ja sy-
välliseen ymmärrykseen kokonaisvaikutuksista. 

 Julkisista hankinnoista ja rahoituksesta voidaan saada hyvä alku-
sysäys kiertotalouden tuomisesta käytäntöön. 

 Painopisteiksi kiertotaloudessa on otettava korkean teknologian 
osaaminen ja vienti. 
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