
JÄTEALAN STRATEGINEN YHTEISTYÖRYHMÄ (5/2019) KOKOUSMUISTIO   
 
 
Aika Torstai 12.12.2019, klo 12:45-16:00 
 
Paikka Pankkisali, Ympäristöministeriö 
 
Läsnä  

Satu Estakari  Jätehuoltoyhdistys 
Olli Alanen  TYNK 
Antro Säilä   Suomen Pakkausyhdistys 
Riku Eksymä  Suomen Kiertovoima ry 
Hannele Tonteri  EK / Teknologiateollisuus ry 
Hanna Salmenperä  Suomen ympäristökeskus 
Tuulia Innala  Kuntaliitto 
Jukka Kero  Kiinteistöliitto 
Juha Laurila  Rakennusteollisuus RT 
Maija Rantamäki  Metsäteollisuus ry 
Kirsti Huovinen  MMM 
Martti Virtanen   KKV 
Otto Lehtipuu  YTP 
Margareta Wahlström VTT 
Tuuli Teittinen  VTT 
Marja Ola  Kaupan liitto 
Jani Salminen  SYKE 
Sirje Stén  YM 
Kaija Järvinen  YM 
Jenni Lehtonen  YM 
Else Peuranen  YM 
Jussi Kauppila  YM 
Riitta Levinen  YM 
Anna-Maija Pajukallio (pj.) YM 
Marja-Riitta Korhonen (siht.) YM 
 

 Etänä: 
 Sinikka Koikkalainen  HAMELY  
 Auri Koivuhuhta  YM 
 Mervi Sivula   PIRELY   
 Sanna Toivanen  Ruokavirasto 
 

 

1-2.  Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin.  
 
3. Ajankohtaiset jäte- ja kiertotalousasiat / Anna-Maija Pajukallio YM 

 
Anna-Maija esitteli ajankohtaisia jäte- ja kiertotalousasioita. Esitys saatavilla hankeikkunasta. 
Kiertotalouden strategisen edistämisohjelman kick off –tilaisuus järjestetään 5.2.2020. Kutsu 
tilaisuuteen laitetaan koko ryhmälle. Keskustelussa nousi tarve tiedottaa eri sidosryhmille vuoden 
vaihteessa voimaan tulevista lainsäädännön muutoksista liittyen materiaalitorin käyttövelvoitteeseen.  
 
4. Jätelainsäädännön uudistus / Riitta Levinen YM 
 
Riitta kertoi sanallisesti jätelainsäädännön uudistuksen tilanteesta. 16.9.2019 julkaistun työryhmän 
mietinnön pohjalta on valmisteltu hallituksen esitystä. HE:ssä on työstetty jatkoselvittämistä vaatineita 
kysymyksiä sekä lisätty säännöksiä työryhmätyön toimeksiannon ulkopuolelta, eli yksittäisiä säännöksiä 
direktiiveistä sekä muita kansallisista tarpeista nousseita muutostarpeita. Pykälät ovat lähes valmiita, 
muutoksia tehtiin noin 80 pykälään, joista osa kokonaan uusia. Muutoksia tehdään myös muihin lakeihin 
esim. ympäristönsuojelu- ja kemikaalilakiin. Tavoitteena saada HE lausunnoille ennen joulua, mutta sitä 
ei voida kuitenkaan luvata. Jos haluttaisiin pysyä direktiivin määräajassa, HE pitäisi saada eduskuntaan 
maaliskuun loppuun mennessä. LCA Consulting tekee vaikutustenarviointia erilliskeräyksen 
vaihtoehdoista. Työ valmistuu vuodenvaihteessa ja se tulee nettiin tammikuussa kaikkien saataville.  
 
 
 



 
 
Tiedonkeruu- ja raportointivaatimusten toimeenpanoa valmistellaan työryhmässä (SYKE, TK, YM, 
PIRELY). Asiasta tullaan olemaan yhteydessä keskeisiin sidosryhmiin ja tiedon toimittajiin. Jos HE 
saadaan lausunnoille ennen joulua, tullaan 15.1.2020 klo 9-12.30 järjestämään jätelain 
keskustelutilaisuus Unioninkadun juhlahuoneistossa. Tilaisuus streemataan live-tilassa, mutta streemia 
ei tallenneta. Tietoa tilaisuudesta laitetaan lausuntopyyntöön. Suunnitellun aikataulun toteutuessa 
lausuntojen määräaika olisi 31.1.2020. 
 
Lisäksi Riitta esitteli komission säädösten valmistelun tilanteen yhdellä kalvolla, joka on saatavilla 
hankeikkunasta.  
 
5. SUP-direktiivin toimeenpano / Katariina Haavanlammi YM 
 
Katariina esitti SUP-direktiivin toimeenpanoa. Esitys saatavilla hankeikkunasta. Jätealan strategista 
yhteistyöryhmää ja muovitiekartan yhteistyöverkostoa tullaan hyödyntämään direktiivin toimeenpanon 
sidosryhmätyössä. Tässä yhteydessä puheenjohtaja mainitsi, että komissiolta on tullut pilottikysely 
koskien muovikassisopimusta. Tällä voi olla mahdollisia vaikutuksia muihin valmisteilla oleviin green 
dealeihin sekä SUPin toimeenpanossa mahdollisesti mietittäviin green dealeihin.    
 
6. Baselin sopimuksen muovinimikkeiden muutokset – OECD / Else Peuranen, YM 
 
Else esitti Baselin sopimukseen tehtyjen muovinimikkeiden muutosten sisällyttämistä OECD päätökseen. 
Esitys saatavilla hankeikkunasta. Nimikkeiden sisällyttämiseksi OECD:n päätökseen on perustettu ad-hoc 
työryhmä, jonka työ tullee jatkumaan vielä pitkälle ensi vuoteen.  
 
7. End-of-Waste -kuulumisia 
 
EoW-teemassa kuultiin useita esityksiä liittyen jätteeksi luokittelun päättymiseen. Ensin Jussi Kauppila 
YM:stä kertoi EoW:stä uudistuvassa jätelainsäädännöstä. Jussin jälkeen Jani Salminen SYKEstä kertoi 
tulevasta kansallisesta betoni EoW-asetuksesta sekä EoW:n mahdollisuuksista mekaanisen 
muovinkierrätyksen edistämisessä. Lopuksi Tuuli Teittinen VTT:ltä kertoi ChemPlast hankeesta, jossa 
selvitettiin kansallisen EoW-asetuksen mahdollisuutta muovin kemiallisen kierrätyksen edistämisessä. 
Esitykset saatavilla hankeikkunasta.   
 
Ryhmäläisiä mietitytti, miten tieto tapauskohtaisista EoW-päätöksistä kootaan, kun sekä kunta että AVI 
voivat tapauskohtaisia päätöksiä tehdä. Tähän ei valitettavasti ole ratkaisua valmiina, mutta asiaa 
mietitään rekisterien kehittämisen yhteydessä. Keskustelua heräsi myös muovien standardoinnista. 
Standardointi nähtiin nousevana asiana muovihaasteen ratkaisemiseksi. Mekaaniselle muoville 
toivotaan tasokasta jatkokäyttöä ja nähtiinkin, että mekaanisella puolella on muovilajeja, jotka jo nyt 
mahdollistavat laadukkaan kierron. Tavoitetason määrittäminen nähtiin myös tärkeäksi. Tätä 
keskustelua on jo käyty muoviraaka-aineiden ja –tuotteiden valmistajien kanssa. EoW-asetusvalmistelun 
ja siihen liittyvän keskustelun nähtiin vievän toiminnanharjoittajien keskuudessa prosessia eteenpäin.   
 
Esiin nousi myös kysymys, miten EoW suhtautuu kierrätysprosenttien laskentaan. Todettiin, että 
jätedirektiivin EoW-artiklassa sallitaan sekä kierrätys että muu hyödyntäminen. Jätteen hyödyntäminen, 
jonka seurauksena jätteen jätteeksi luokittelu päättyy, lasketaan kierrätykseksi, jos hyödyntämistoimi 
täyttää jätelain 6 §:n 14 kohdan mukaisen kierrätyksen määritelmän. Kierrätyksen määritelmän 
mukaisesti kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen valmistamista 
polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi. Jätteiden lisäksi jätteen hyödyntämistoimissa 
syntyvistä EoW-materiaaleista tulee jätedirektiivin mukaisesti raportoida komissiolle, mistä tulee 
seuramaan tulevaisuudessa vaatimuksia myös toiminnanharjoittajille. 
 
8. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset  

 
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus kertoa / tiedottaa omista ajankohtaisista asioistaan.  
 



KIVO:  

 Jätealan huoltovarmuustoimikunta järjestää jätehuollon valmiusseminaarin 24.1.2020 
Helsingissä. Lisätietoa toimikunnan sihteeriltä timo.hamalainen@kivo.fi.  

 
SYKE: 

 Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen FINIX -hanke 
on saanut Suomen Akatemian rahoitusta vuosille 2019-2025. Monitieteinen FINIX-projekti 
kehittää Suomeen tekstiilituotannon ja -kulutuksen järjestelmää, joka edistää kestävää 
kehitystä maailmanlaajuisesti. Lisätietoa: https://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-
rahoitus2/ohjelmat-ja-hankkeet/innovatiiviset-materiaalit-ja-palvelut-resurssiviisauden-ja-
kestavan-kehityksen-edistajina-20192025/FINIX/  

 
 

 

9. Toimikauden päättyminen, eväät seuraavalle  
 
Jätealan yhteistyöryhmän jäsenet näkivät ryhmän toiminnan tarpeellisena. Sovittiin, että toimikautta 
jatketaan vuodella. Asettamiskirjeessä ryhmälle asetetut tavoitteet ja tehtävät ovat edelleen ajan 
tasalla, joten niitä ei päivitetä. Ryhmän jäseniin on kuitenkin tullut muutoksia, joten yhteistyöryhmän 
jäsenten henkilömuutokset tullaan tarkistamaan erillisellä kyselyllä.  
 

10. Muut asiat  
 
Puheenjohtaja kiitti ryhmäläisiä hyvästä yhteistyöstä kuluneen toimikauden aikana! 
 
11. Kokouksen päätös  
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