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Aika Maanantai 2.3.2020, klo 9:00-11:00 
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Läsnä Otto lehtipuu  YTP 

 Lasse Pöyry  KKV 
 Pekka Vuorinen  Rakennusteollisuus RT 
 Tiina Fiskaali  Teknologiateollisuus ry 

Jyrki Peisa  Metsäteollisuus ry 
 Juha Laurila  Rakennusteollisuus RT 
 Ilkka Hippinen  Motiva 
 Juha-Heikki Tanskanen Rinki Oy 
 Marja Ola  Kaupan liitto 
 Juha-Pekka Salmi  TYNK 
 Satu Estakari  Jätehuoltoyhdistys 
 Anna Vainikainen  ETL ry 
 Malin zu Castell-Rüdenhausen VTT Oy 
 Tuula Savola  TEM 

Sanna Toivanen  Ruokavirasto 
Tuulia Innala  Kuntaliitto 
Timo Hämäläinen  Suomen Kiertovoima ry 
Teemu Virtanen  Pirkanmaan ELY-keskus 
Anna-Maija Pajukallio YM (pj.)  

 Merja Saarnilehto  YM 
 Sarianne Tikkanen  YM 
 Jussi Kauppila  YM 
 Riitta Levinen  YM 

Katariina Haavanlammi YM 
Sirje Stén  YM 
Marja-Riitta Korhonen YM (siht.) 

 

Etänä: 
 Sinikka Koikkalainen  Hämeen ELY-keskus  
 Hanna Salmenperä  SYKE 
 

 

1-2.  Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Osa jäsenistä on vaihtunut ja Business Finland, Aalto Yliopisto ja 
Suomen luonnonsuojeluliitto ovat jääneet pois ryhmästä, joten kokouksen aluksi pidettiin lyhyt 
esittäytymiskierros. Esityslistan järjestykseen tehtiin kaksi muutosta. SUP-direktiivin toimeenpanon 
tilannekatsaus sovittiin käsiteltäväksi kokouksessa heti ajankohtaisten jäte- ja kiertotalousasioiden 
jälkeen. Lisäksi jätelainsäädännön tilannekatsaus poistettiin käsiteltävistä asioista, sillä jätelaki–HE on 
edelleen poliittisessa pohdinnassa eikä aiheesta ei ollut uutta kerrottavaa. Esityslista hyväksyttiin 
muutosten jälkeen. 
 
3. Ajankohtaiset jäte- ja kiertotalousasiat / Anna-Maija Pajukallio YM 
 
Anna-Maija esitteli ajankohtaisia jäte- ja kiertotalousasioita. Esitys saatavilla hankeikkunasta. 
Betonimurskeen EoW-asetusluonnos perustuisi tulevaan jätelakiin. Näillä näkymin kyseinen 
asetusluonnos tullaan laittamaan lausunnoille vasta, kun jätelaki on ollut lausuntokierroksella. MASA-
asetus on edelleen työn alla, SYKE tekee siihen liittyvää pohjavalmistelua. Valmistelussa tarkastellaan 
mm. mahdollisuutta edetä PIMA-päätöksen mukaisella menettelyllä. Jäteverolain muutokseen liittyvä 
selvitys on käynnistymässä piakkoin. Anna-Maija pyysi ryhmäläisiä lähettämään kommentteja kyseiseen 
aihepiiriin liittyen sihteerille marja-riitta.korhonen@ym.fi mahdollisimman pian. Keskustelua herätti 
lisäksi mm. olemassa olevien tuotetietopankkien hyödyntäminen sekä erilaisten alustojen ja 
tietokantojen huomioiminen. Muun muassa etäkaupan velvoitteet tulisi olla samat huolimatta siitä, 
millä alustalla toimitaan ja mistä tuotteet EU:n markkinoille tulevat. YM tiedotti, että komissio julkaisee 
näillä näkymin kiertotalouden toimintasuunnitelman 10.3, ja että keväällä on alkamassa VN-TEAS -
hankkeet liittyen kiertotalouteen ja tuotepolitiikan ohjauskeinoihin sekä jätteenpolton ohjauskeinoihin.  
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4. Tilannekatsaus SUP-direktiivin toimeenpanoon / Katariina Haavanlammi YM 
 
Katariina esitti SUP-direktiivin toimeenpanon tilanteen. Esitys saatavilla hankeikkunasta. Esityksen 
lisäksi hankeikkunasta on saatavilla 16.1.2020 SUP-sidosryhmätilaisuudessa esitetty aineisto sekä 
joulukuussa 2019 pidetyn komission työpajan kokousraportti. SUP markkinarajoitukset ja 
merkintävaatimukset tulevat sovellettaviksi 3.7.2021 lähtien. Tähän liittyen ryhmästä esitettiin kysymys 
siitä, mitä tämä tarkoittaa varastossa tuolloin oleville SUP- tuotteille? Katariina totesi, että asiasta on 
lyhyesti keskusteltu YM:ssä ja tämän hetkisen näkemyksen mukaan varastossa tuolloin olevat tuotteet 
voitaisiin myydä ko. päivän jälkeen, sillä niiden asettaminen ensimmäistä kertaa saataville jäsenvaltion 
markkinoille olisi tapahtunut jo aiemmin. Keskustelut tästä tulevat vielä jatkumaan sekä komission 
kanssa että kansallisesti. Ryhmästä kommentoitiin, että mm. tuottajavastuukokonaisuus on erittäin 
vaikeasti hahmotettavissa. Roskaantuminen tulisi määritellä tarkasti, jotta asiasta voitaisiin keskustella 
kunnolla. Lisäksi SUP:in roskaantumisen -käsite suhteessa jätelain roskaantumispykäliin tuntui 
epäselvältä. Roskaantumisen kustannusvastuista on komissiolta tulossa täytäntöönpanosäädös, mutta 
sen julkaisuajankohtaa vielä ei tiedetä. Keskustelussa kävi ilmi, että eri maissa on eri käytäntöjä SUP:in 
toimeenpanossa. Joissain maissa säädetään tiukemmin kuin direktiivi edellyttää. Katariina totesi, että 
Suomessa lainvalmisteluuprosessin vaatimukset lausuntokierroksineen ja kääntämisineen ovat raskaat 
ja hitaat – näin ollen pelkästään direktiivin minimivelvoitteidenkin toimeenpano asetetussa aikataulussa 
on haasteellista.   
 
5. Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitys / Sirje Stén YM 
 
Sirje esitti Valtakunnallisen jätesuunnitelman (Valtsun) tulevaa päivitystyötä. Valtsun päivityksellä 
voidaan luontevasti vastata hallitusohjelman kirjaukseen jätesektorin kierrätys- ja 
kiertotaloustavoitteita tukevan vision luomisesta vuoteen 2030. Valtsun päivitys tullaan 
hyväksyttämään Valtioneuvostossa.  
 
6. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset  

 
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus kertoa / tiedottaa omista ajankohtaisista asioistaan.  
 

 PIRELY: Tuottajarekisterin raportointijärjestelmän uusiminen etenee pikkuhiljaa. 
Raportointivelvollisilta pyydetään malttia asian suhteen.  
  

 VTT: ”Early Warning” –päivitystyö vuosille 2020-2025 on aloitettu. EEA on työn toteuttajana, 
VTT:n edustaja Malin zu Castell-Rüdenhausen on mukana työssä. Jatkossa Early Warning on 
uuden jätedirektiivin mukaan pakollinen. Palautetta Early Warning -pilotista tai toiveita uutta 
varten voi antaa VTT:lle.   

 
7. Muut asiat  
 
Keväälle 2020 on suunnitteilla vielä kolme kokousta: 

 Ma 6.4 klo 9.00-11.00 YM Pankkisali 

 Ke 13.5 klo 13.00-15.00 nh. Aleksanteri, Kirkkokatu 12, Sisäministeriö 

 Ti 9.6 klo 9.00-11.00 YM Pankkisali 
 
Puheenjohtaja pyysi ryhmäläisiä lähettämään ideoita kevään kokouksissa käsiteltäviksi asioiksi. 
Halutessaan voi myös tarjoutua esiintymään tai mahdollisesti järjestämään jostain aihepiiristä teema-
kokouksen.    
 
Muissa asioissa nostettiin esiin EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen ehdotettu ns. muovi oma varan 
tilanne. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltion tulisi maksaa kierrättämättä jääneestä muovipakkausjätteestä 
80 senttiä/kg. Maksu muodostaisi osan jäsenvaltion jäsenmaksusta ja olisi laskelmien mukaan Suomelle 
eduksi. Tämän hetken arvioiden mukaan ehdotus olisi etenemässä, mutta neuvottelut ovat edelleen 
kesken. Muovi oma vara tulisi mahdollisesti noudatettavaksi vuodesta 2021 alkaen. Kyseisen maksun 
toteutuessa tiedon laatuun tulee kohdistumaan suuria vaatimuksia (ml. komission tarkastuskäyntejä 
jäsenvaltioissa). 


