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Sidosryhmätilaisuuden ohjelma

1. Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Anna-
Maija Pajukallio, YM

2. SUP direktiivin toimeenpanon 
eteneminen, lainsäädäntöneuvos Katariina 
Haavanlammi YM 

3. Muovia sisältävien kalastusvälineiden 
tuottajavastuun järjestäminen, 
neuvotteleva virkamies Sirje Stén YM

4. Mikä tuottajavastuussa mietityttää? 
Ympäristöministeriön ja Pirkanmaan ely:n
asiantuntijat vastaavat kysymyksiin

5. Tilaisuuden päättäminen, yksikön päällikkö 
Anna-Maija Pajukallio
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SUP direktiivin 
toimeenpanon 
eteneminen

Lainsäädäntöneuvos
Katariina Haavanlammi
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Kansallisen toimeenpanon aikatauluja
• SUP direktiivin 17 artiklan mukaan kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön tulisi olla 

kaikilta osin voimassa jo 3.7.2021, vaikka suurinta osaa vaatimuksista on alettava soveltaa 
vasta myöhemmin 
• Tästä aikataulusta ei ole Suomessa pystytty pitämään kiinni; useilla muillakin jäsenvaltioilla haasteita 

varsinkin SUP tuottajavastuuvaatimusten täytäntöönpanossa

• SUP tuotekieltoja ja SUP merkintävaatimuksia olisi alettava soveltaa jo 3.7.2021 
• Lakitason muutokset mukana HE 40/2021 
• VNA ollut lausunnoilla ja näillä näkymin saadaan VN esittelyyn 12.8.2021 voimaan 15.8.2021

• Muista direktiivin vaatimuksista, mukaan lukien SUP kalastusvälineitä koskevat vaatimukset, 
valmisteilla erillinen HE ( ja paljon uutta VNA sääntelyä); HE lähdössä lausunnoille lokakuun 
puolivälissä 2021
• HE saadaan annettua eduskunnalle vasta kevätkaudella 2022 
• SUP kalastusvälineitä koskevia tuottajavastuuvaatimuksia pitäisi alkaa soveltaa 31.12.2024 alkaen
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Komission ohjeet ja täytäntöönpanosäädökset

• SUP merkintävaatimuksia koskeva komission täytäntöönpanoasetus ja asetuksen oikaisu 
• Ei koske SUP kalastusvälineitä 
• Annettiin 12/2021 ja oikaistiin 3/2021 (myöhässä direktiivissä säädetystä aikataulusta)

• Muovin ja kertakäyttöisten muovituotteiden määrittelyä koskeva komission suuntaviivat
• Annettiin 5/2021 (myöhässä direktiivissä säädetystä aikataulusta

• SUP kalastusvälinejätteen raportointia koskeva komission täytäntöönpanopäätös
• Annettiin 5/2021 (myöhässä direktiivissä säädetystä aikataulusta)
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https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0051.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC


Muovia sisältävien 
kalastusvälineiden 
tuottajavastuun 
järjestäminen

Neuvotteleva virkamies
Sirje Stén



Direktiivin määritelmät
Kalastusvälineellä tarkoitetaan esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään 
kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai 
kasvattamiseen tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään 
houkuttelemaan tai pyytämään tai kasvattamaan tällaisia meren elollisia 
luonnonvaroja. 

• Kalastusvälineitä ovat mm. verkot, rysät, siimat, köydet, kohot, 
vieheet…

• Käytännössä on mahdotonta erottaa meren ja makean veden 
kalastusvälineitä, joten lainsäädäntö koskisi kaikkia Suomen 
markkinoille tulevia kalastusvälineitä

Kalastusvälinejätteellä tarkoitetaan jätteeksi luokiteltujen 
kalastusvälineiden lisäksi myös jätteeksi päätyneitä kalastusvälineiden 
erillisiä osia sekä hylättyjä ja kadonneita kalastusvälineitä.
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SUP-direktiivi velvoittaa järjestämään 
tuottajavastuullisen jätehuollon
• Tuottajan eli kalastusvälineen ammattimaisen valmistajan tai 

maahantuojan tulee direktiivin mukaan hoitaa 
kalastusvälineiden jätehuolto sekä siihen liittyvät velvoitteet.

• Tuottajan vaihtoehdot: 
1. perustaa tuottajayhteisö, 
2. liittyä tuottajayhteisöön, jolloin vastuut siirtyvät pääosin 

tuottajayhteisölle
3. rajatulla joukolla tuottajia on mahdollisuus hoitaa 

tuottajavastuu liittymällä Pirkanmaan elyn tuottajarekisteriin. 8



Mitä tuottajan pitää järjestää/kustantaa?
• Vastattava kalastusvälinejätteen jätehuollon kustannuksista

• Erilliskeräys ja sen jälkeinen kuljetus kierrätystä varten
• Kierrätys tai muu jätehuolto

• Kerätä ja raportoida tiedot kunakin vuonna markkinoille 
saatettujen kalastusvälineiden määrästä sekä kerätystä 
kalastusvälinejätteestä. 

• Vastattava valistustoimenpiteiden kustannuksista
• Roskaantumisen ja muovia sisältävistä kalastusvälineistä aiheutuvan 

jätteen epäasianmukaisen loppukäsittelyn vaikutuksista ympäristöön 
ja erityisesti meriympäristöön sekä jätehuoltovaihtoehdoista.
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Kalastusvälineiden 
keräysverkostovaatimusehdotus

1. Seisovat pyydykset, mukaan lukien nuotat ja troolit sekä näiden pyydysten 
yhteydessä käytettävät köydet ja kohot yms. 
• Vähintään 350 keräyspistettä, joista n. 167 kalastussatamissa ja loput 

tuottajayhteisön sovittavia kiinteitä pisteitä. Muista kun satamissa olevista kiinteistä 
pisteistä 100 voisi järjestää halutessaan kiertävänä keräyksenä.

2. Heittokalastusvälineet, mukaan lukien pilkit ja onget, sekä näiden välineiden 
yhteydessä käytettävät siimat, kohot yms. muoviset kalastusvälineet
• Jätelain reunaehdoin vapaasti sovittavissa keräysverkosto: kampanjoina, 

myyntipisteissä yms.
3. Vesiviljelyvälineet

• Mahdollista hoitaa tuottajavastuu tuottajan ja tuotteen ostajan kesken, koska rajoitettu 
ostajajoukko.

8.11.2021 10



Kalastusvälinejätteen keräys ja kierrätys
- lainsäädännön sisältöehdotus
• Direktiivin mukaan jäsenmaan tulee asettaa keräystavoite kierrätystä varten

• 10 %:n keräysastetavoite
• Tavoite tulisi tarkastaa x vuoden jälkeen, kun on saatu kerättyä tietoa 

kalastusvälinejätemääristä ja kalastusvälineiden markkinoille saatettujen 
kalastusvälineiden määristä.

• Jätettä on käsiteltävä jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti.
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Raportointi ja seuranta

• Tuottajayhteisö/tuottaja raportoi Pirkanmaan ely-keskukselle vuosittain 
markkinoille saattamiensa kalastusvälineiden määrän sekä keräämänsä 
kalastusvälinejätteen määrän.

• Myös tehdystä valistuksesta tulee samalla raportoida ely-keskukselle.
• Pirkanmaan ely-keskus seuraa ja valvoo tuottajayhteisöjen toimintaa sekä 

tuottajayhteisöihin liittymistä.
• Pirkanmaan ely-keskus raportoi tuottajayhteisöjen raportoimat luvut edelleen 

EU-komissiolle.
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Jäte pois satamista ennen tuottajavastuun 
kustannusvastuun alkamista

Kalastussataman 
järjestämisvastuu

Jäteastia 
kalastusvälinejätteelle

Kalastussatamaan 
mahdollisimman pian 
lain voimaantulosta.  

Koko jätehuollon 
kustannus olisi 

sataman vastuulla 
siirtymäajan.

(Kustannusvastuu 
täysin nykyisen 

kaltainen)

Tuottajayhteisön järjestämisvastuu

Kuljetus (kustannusvastuu siirtyisi tuottajalle 
siirtymäajan jälkeen vuonna 2029 )

Kalastusvälinejätteen 
käsittely



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

Kiitos!

Ympäristöministeriö
sirje.sten@ym.fi
katariina.haavanlammi@ym.fi
Pirkanmaan ely-keskus
teemu.virtanen@ely-keskus.fi

Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen

mailto:sirje.sten@ym.fi
mailto:katariina.haavanlammi@ym.fi
mailto:teemu.virtanen@ely-keskus.fi
https://ym.fi/kertakayttomuovien-kulutuksen-rajoittaminen-lainsaadannolla
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