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MERKURIUS 
PÄHKINÄNKUORESSA

FOKUS

 Merkuriuksen fokus on liikejuridiikassa ja sen toiminta keskittyy kolmelle
ydinalueelle:

• Sopimukset ja julkiset hankinnat

• Yrityskaupat ja yhtiöoikeus

• Riitojen ratkaisu

TIIMI

 Merkuriuksessa työskentelee neljätoista asiantuntijaa, joista yhdeksän on lakimiehiä.

 Pidämme aidosti työstämme ja meillä on hyvä vire. Asetamme riman aina korkealle ja 
haluamme onnistua.

MISSIO

 Merkuriuksen missio on korkealaatuisten liikejuridisten ratkaisujen tuottaminen 
kustannustehokkaasti. Juridiikka on meille palveluammatti ja tärkeintä palvelussamme on 
lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. 

 Tämän lisäksi olemme päättäneet luoda Merkuriuksesta myös ensiluokkaisen työpaikan.



Kiertotalous-/jätepaketti: poimintoja EU:n ympäristösääntelyn uudistamisesta

 ”EU jätehuollon edelläkävijä”

 Keskeisiä jätedirektiivejä uudistetaan: jäte-, pakkausjäte-, kaatopaikka-, romuajoneuvo-, paristo- ja SER-direktiivit 
muuttuvat

o Muutokset täytäntöönpantava kansallisessa lainsäädännössä viimeistään 5.7.2020.

o Jätedirektiivien uudistuksen keskeisenä tavoitteena on asettaa uudet, nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet 
yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrätykselle sekä yhdyskuntajätteen 
kaatopaikkakäsittelyn vähentämiselle.

o Tuottajavastuujärjestelmiä harmonisoidaan   

o Jätehuoltoa pyritään parantamaan 

o Kannustetaan jätteiden sisältämien arvokkaiden materiaalien uudelleenkäyttöön 

o Jätehierarkiaa arvioitu uudelleen => pyritään löytämään lisää keinoja jätteen synnyn ehkäisyyn

o Elintarvikejätteille uusia velvoitteita

o Sivutuote- ja End-of-Waste –sääntelyä selkiytetään

• Miten voidaan vapauttaa jätestatuksesta tuotteita, jotka ovat kierrätettävissä

• Ollut tuotteiden ja jäsenvaltioiden välisiä eroja



Kiertotalous-/jätepaketti: poimintoja EU:n ympäristösääntelyn uudistamisesta

 Erilliskeräysvelvoitteita laajennetaan ja täsmennetään

o Voidaan sallia poikkeuksia erityisin perustein 

o Erilliskeräysvelvoitteita laajennetaan: vaaralliset kotitalousjätteet, biojäte, tekstiilijäte

 Ns. laajennettu tuottajavastuu

o Jätedirektiivin uusi 8a artikla (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/851 jätteistä annetun direktiivin 
2008/98/EY muuttamisesta )

o Oletettavasti tulossa muutoksia kaikkiin Suomessa käytössä oleviin tuottajavastuujärjestelmiin

• SER, akut ja paristot, ajoneuvot, renkaat, pakkaukset, paperi

o Tulossa mm. hallinnointia ja valvontaa koskevaa uutta sääntelyä

o Laajennettu tuottajavastuujärjestelmä ulotetaan kaikkiin pakkauksiin

 Ehdotus direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä (U72/2018 vp)

 Muovistrategia COM(2018) 28 

 REACH-asetuksen toinen kokonaisarviointi 

o Mm. menettelyjen joustavoittaminen ja yhteensopivuus muun ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön kanssa 
(kemikaaliasetus)

 Tiedonanto kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta: vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla 
yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi COM(2018)32/FI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528987532285&uri=CELEX:32018L0851


Kiertotalous-/jätepaketti: poimintoja EU:n ympäristösääntelyn uudistamisesta

 Tuottajiin ja kuluttajiin ulottuvia vaikutuksia

 Pyritään löytämään lisää keinoja jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätyksen lisäämiseen

 Mm. maantieteellisesti kattavat keräysjärjestelmät, omavalvontamekanismit, julkisesti saatavilla olevaa tietoa, 
tiedotusta

 Määräyksiä tuottajien kustannusvastuun vähimmäisvaatimuksista

o Tiettyjä poikkeuksia

 Tuottajavastuumaksujen porrastus?

 Valtuutettu edustaja (laajenee SER:istä myös muille tuottajavastuualoille)?

 Säännöllinen dialogi tuottajavastuujärjestelmien toimeenpanoon osallistuvien kesken?

 Tarve investoida uusiin tekniikoihin ja palveluihin kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi?



Pakkauksille tulossa uusia vaatimuksia

 Pakkausten tuottajavastuu kaikille pakkauksille viim. 31.12.2024

o 1 miljoonan euron liikevaihtoraja poistuu? 

o Mukautetut tuottajavastuumaksut?

o Tuottajien kustannusvastuun kattavuuden arviointi?

o Muita muutoksia pakkausten tuottajavastuujärjestelmään? 

 Pakkausjätteen uudet kierrätystavoitteet

o Muovin ja puun tavoitteet ja kokonaistavoite haastavimmat?

 Pakkaukset keskeisiä myös yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden saavuttamisessa tulevaisuudessa

 Valtsu ja Komission muovistrategia

 Tavoitteilla kannustetaan käyttämään kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä pakkauksia

=> uusia kierrätystekniikoita 

=> tuotekehitys, innovaatiot

 Kierrätysasteen laskentamenetelmät muuttuvat 

=> pakkausjätteen ja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen lähtötaso tulee laskemaan?

=> tietojärjestelmien kehittämistarpeita?



Mitä tämä tarkoittaa yrityksille?

 Tulossa paljon uutta sääntelyä

 Valmistautuminen kannattaa aloittaa ajoissa

 Säädösvalmistelun seuranta ja edunvalvonta

 Sopimusjärjestelyjä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken?

 Nykyisten järjestelmien ja sopimusten tarkistaminen?

=> Vastuiden täsmentämisiä, sopimusmuutoksia, yhteistoimintasopimuksia? 

 Kilpailutukset ja kilpailuoikeus?

 Tuotekehitys, pakkausvalinnat, materiaalitehokkuus, innovaatiot?

 Viestintä? Vapaaehtoiset sitoumukset? Yritysvastuu?

 Kierrätysmarkkinat; kierrätysraaka-aineiden korkeatasoinen käsittely, teknologiainvestoinnit, 
ympäristöarvot huomioivia kierrätysratkaisuja?
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