JÄTEALAN STRATEGINEN YHTEISTYÖRYHMÄ (5/2020) KOKOUSMUISTIO
Aika

Maanantai 26.10.2020, klo 9:00-11:30

Paikka

Skype-kokous

Osallistujat

Mika Honkanen
Kirsti Huovinen
Eevaleena Häkkinen
Sinikka Koikkalainen
Lasse Pöyry
Merja Torniainen
Teemu Virtanen
Tiina Fiskaali
Ilkka Hippinen
Tuulia Innala
J-P Salmi
Juha Laurila
Juha-Heikki Tanskanen
Jukka Kero
Katja Moliis
Liisa-Marie Stenbäck
Marja Ola
Marko Printz
Riku Eksymä
Margareta Wahlström
Aaron Vuola
Pekka Vuorinen
Merja Saarnilehto
Sini Pietilä
Jouni Nissinen
Sirkku Jaakkola
Riitta Levinen
Sirje Stén
Anna-Maija Pajukallio
Marja-Riitta Korhonen

TEM
MMM
SYKE
ELY-keskus
KKV
Ruokavirasto
PIRELY
Teknologiateollisuus
Motiva
Kuntaliitto
TYNK
Infra ry
Suomen Pakkausyhdistys ry
Kiinteistöliitto ry
YTP
TYNK
Kaupan liitto
Jätehuoltoyhdistys ry
KIVO
VTT
Metsäteollisuus ry
Rakennusteollisuus ry
YM
YM
YM
YM
YM (vara-pj.)
YM
YM (pj.)
YM (siht.)

1-2. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin.
3. Ajankohtaiset jäte- ja kiertotalousasiat / Anna-Maija Pajukallio YM
Anna-Maija kertoi ajankohtaisista jäte- ja kiertotalousasioista. Esitys saatavilla Hankeikkunasta. SUPdirektiivin implementoinnin aikataulusta (3.7.2021) joudutaan näillä näkymin joustamaan, sillä jätelain
muutoksen 1. vaiheen tulee olla hyväksytty eduskunnassa ennen kuin jätelain 2. vaihetta koskeva
hallituksen esitys voidaan antaa.
Puheenjohtaja pyysi ehdottamaan seuraavien kokousten aiheita. Saatiin seuraavia ehdotuksia:
 Kiertotalousohjelman konkreettinen sisältö (mm. indikaattoreiden haasteet) ja seuraavat
askeleet
 Suomen kestävän kasvun ohjelman teema ”Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta”.
Miten asia/teema etenee EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman koordinaatioryhmässä.
4. Jätevakuudet / Sini Pietilä YM
Sini kertoi jätevakuuksien tarkistamisen tilanteesta. Esitys saatavilla Hankeikkunasta. Siniltä
tiedusteltiin, että onko tässä yhteydessä pohdittu vakuusvelvoitteen ulottamista muihin kuin
jätetoimijoihin. Esimerkkinä kerrottiin, että mm. pintakäsittelylaitoksille on konkurssin jäljiltä jäänyt
mittava määrä vaarallista jätettä ja jätteitä on jouduttu toimittamaan käsittelyyn valtion varoilla. Sini
totesi vakuuden ulottamisen kattamaan myös esim. kemikaalit olisi iso kysymys nykyisen vakuuden
kattavuuteen nähden. TOVA-hankkeessa teetetään vakuussääntelyä koskeva selvitys, jossa selvitetään
mitä jätevakuuden laajentaminen voisi käytännössä tarkoittaa. Selvitys koskee pääasiassa jo
tapahtuneiden tova-tapausten analysointia tova-lainsäädäntöhanketta varten, mutta sitä voidaan

hyödyntää myös jätevakuussääntelyn vaihtoehtojen tarkastelussa. Jo aiemmassa toissijaisten
ympäristövastuujärjestelmien kehittämistä koskeneessa selvityksessä (ympäristöministeriön raportteja
23/2014) on ilmennyt, että kemikaalien runsaudesta johtuen asia on haasteellinen. Jätevakuuksien
sääntelyn tarkistaminen toteutetaan osana parhaillaan valmisteltavaa YSL:n muutosta, HE:n aikataulu
kevät 2021.
5. Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitystyö – yleiset toimenpiteet / Sirje Stén YM
Aluksi Sirje kertoi Valtakunnallisesta biojätekampanjasta ”Rakasta joka murua”. Kampanjaa tehdään
pääosin eri some-kanavilla. Viestiä toivotaan jaettavan. Jos on vielä kiinnostusta osallistua kampanjaan,
niin tästä voi olla yhteydessä YM:n viestintään Ulla Ahoseen. Tässä kohdassa puheenjohtaja joutui
poistumaan kokouksesta, joten varapuheenjohtaja Riitta Levinen toimi loppukokouksen
puheenjohtajana.
Kampanjan esittelyn jälkeen Sirje esitti tilannekatsauksen Valtsusta sekä käytiin läpi yleiset
toimenpiteet. Ohjausryhmän halutessa voidaan järjestää virtuaalityöpaja, joissa ideoitaisiin uusia
toimenpiteitä Valtsuun. Valtsun voimassaoloaika on pidentynyt 4 vuotta, joten uusille toimenpiteille olisi
tarve. Valtsun Tiimeri-tilassa on nyt kaksi excel-taulukkoa, johon ohjausryhmäläiset ovat kirjoittaneet
kommenttejaan. Sirje yhdistää taulukot ja lisätä taulukkoon vielä Circwaste-hankkeesta saadut
alueelliset toimenpide-ehdotukset. Tämän jälkeen ohjausryhmälle ilmoitetaan kommentoinnin
määräaika. Tässä kokouksessa esitetyt kommentit kirjattiin ylös ja ne tullaan huomioimaan Valtsun
valmistelussa.
6. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus kertoa / tiedottaa omista ajankohtaisista asioistaan.
Rakennusteollisuus:
 Rakentamisen muovien green deal etenee, allekirjoitustilaisuus 8.12.2020.
 Rakennustuoteasetuksen revisio on käynnissä.
SYKE:




SYKE ja YM valmistelevat Muovi LIFE IP -hanketta, jonka tavoitteena on muovitiekartan
toimeenpanon edistäminen. Valmistelu käynnistetään työpajalla 11.11. klo 13-15. Halukkaat
voivat ilmoittautua mukaan työpajaan ottamalla yhteyttä SYKEn Helena Dahlbohon tai Waltteri
Heikkilään.
SYKE aikoo julkaista Circwaste-hankkeessa kootut tiedot kotitalouksien kierrätysasteista ja
sosiaalisista indikaattoreista vuoden loppuun mennessä. Julkaisemisen yhteydessä tehdään
yhteistyötä Tilastokeskuksen kanssa.

Kuntaliitto:
 Kuntaliitossa on pohdiskeltu SUP-direktiivin toimeenpanoa. KL tekee taustaselvitystä yleisiltä
alueilta kerättävien roskien jätehuollon kustannuksista ja roskaamisen siivouksen
kustannuksista. Haasteena on, että peruskunnat eivät tunnista rooliaan liittyen SUPtoimeenpanoon.
Jätehuoltoyhdistys:
 JätePlus -lehti on valmistelussa. Jätehuoltopäivät 2020 toimi hyvin verkossa.
 Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtuu. Risto Saarisen seuraajaksi on valittu Satu Estakari.
7. Muut asiat
Seuraava kokous pidetään perjantaina 4.12 klo 9.00-11.30. Aihe-ehdotuksia voi lähettää marjariitta.korhonen@ym.fi.

8. Kokouksen päätös

