
JÄTEALAN STRATEGINEN YHTEISTYÖRYHMÄ (2/2019) KOKOUSMUISTIO   
 
 
Aika Torstai 4.4.2019, klo 12.45-15.00 
 
Paikka Pankkisali, YM 
 
Läsnä Laura Järvinen  Sitra 

Marja Ola  Kaupan liitto  
Otto Lehtipuu  YTP 
Camilla Wiik  JHY 
Hannele Tonteri  EK/Teknologiateollisuus ry 
Margareta Wahlström VTT 
Jaana Sorvari  Aalto YO 
Jukka Kero  Kiinteistöliitto 
Merja Helander  TYNK/Suomen Keräystuote Oy 
Mika Honkanen  TEM 
Martti Virtanen  KKV 
Sanna Toivanen  Ruokavirasto 
Ilkka Hippinen  Motiva Oy 
Jenni Lehtonen  YM 
Tarja-Riitta Blauberg YM 
Sirje Stén  YM 
Else Peuranen  YM 
Riitta Levinen  YM 
Anna-Maija Pajukallio (pj.) YM 
Marja-Riitta Korhonen (siht.) SYKE 
 

 Etänä: 
 Teemu Virtanen  PIRELY 
 Olli Dahl  Aalto yliopisto 
 Pirjo Salminen  MMM 
 Maija Heikkinen  Metsäteollisuus ry 
 Sinikka Koikkalainen HAMELY 
 
 

 

1-2.  Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin.  
 
3. Ajankohtaiskatsaukset / Anna-Maija Pajukallio ja Riitta Levinen YM 

 
Anna-Maija esitti ajankohtaisia asioita jätehuollosta sekä kiertotaloudesta, jonka jälkeen Riitta esitti 
tilannekatsauksen jätesäädöspaketin toimeenpanosta. Esitykset saatavilla Hankeikkunasta. Komissio ei 
ole saanut direktiivien edellyttämiä täytäntöönpanosäädöksiä valmiiksi direktiivin mukaisessa 
määräajassa 31.3.2019 mennessä, mutta ensimmäiset on valmistumassa huhti-toukokuussa. Riitta 
selvensi, että direktiivin mukainen raportointivelvollisuus alkaa ensimmäisestä täydestä vuodesta 
täytäntöönpanosäädösten tultua voimaan. Jos komissio antaa laskentaohjeet tämän vuoden lopussa, 
niin raportointivelvollisuus koskee jo ensi vuotta.  Tuottajayhteisöjen lukumäärä Suomessa nousi myös 
esiin. Suomessa tietyillä tuottajavastuualoilla on useampi tuottajayhteisö. Jätelainsäädännön 
uudistuksen yhteydessä on nostettu esiin kysymys, pitäisikö järjestämisvastuiden selkiyttämiseksi 
kullekin tuottajavastuualalle sallia vain yksi tuottajayhteisö. Asia nousi esiin komission Early Warning –
hankkeessa, jossa yhdeksi syyksi Suomen kierrätysasteiden hitaaseen kehitykseen pidettiin 
tuottajavastuujärjestelmän tiettyä tehottomuutta. Toimialoilta on tullut vahva näkemys, että 
vapauteen perustaa tuottajayhteisöjä ei pitäisi puuttua. 
 
Anna-Maija kertoi, että jätelainsäädäntömuutoksia valmistelevan työryhmän työn edistymisestä 
kerrotaan yleisesti tässä yhteistyöryhmässä. Tiettyjä erityiskysymyksiä voidaan kuitenkin nostaa esille 
tarkemminkin näissä kokouksissa.   
 
4. Kiertotalouden tiekartta 2.0 +13 hankkeiden esittely / Laura Järvinen Sitra  
 
Laura esitti Sitran valmisteleman kiertotalouden tiekartan 2.0 hankkeita. Esitys saatavilla 
hankeikkunasta. Lauran  kalvoja voi käyttää omissa esityksissä ja myös Sitran nettisivuilla on saatavilla 



kalvoja, joita voi hyödyntää. YM esitti Lauralle toiveen, että tiekartta olisi hyvä olla saatavilla myös pdf-
julkaisuna. Laura lupasi välittää viestin eteenpäin. Yleisöstä kysyttiin miten tiekarttatyö tulee 
jatkumaan, kun projekti loppuu lokakuussa, ja miten Sitran tiekarttatyö suhtautuu TEM:issä tehtävään 
kiertotalouden tiekarttaan. TEM rahoittaa VTT:n toteuttamaa kiertotalouden ekosysteemiselvitystä, 
jossa tehdään skenaariota kiertotalouden ekosysteemeihin pääsemiseksi. Eli kyseessä ei ole kilpaileva 
tiekartta. Tiekarttatyön jatkamisesta on käyty keskustelua eri ministeriöiden kanssa mm. 
kiertotalouden sihteeristössä.  Muissa EU maissa ministeriö on yleensä toiminut tilaajana ja tiekartan 
käynnistäjänä. Tiekarttatyö voisi luontevasti siirtyä esim. valtioneuvoston alaisuuteen. Sitra tulee 
jatkamaan kiertotalousteeman parissa vielä 2,5 vuotta eteenpäin. 
 
5. Taloyhtiöiden kiertotalouskyselyn tulokset / Jukka Kero Kiinteistöliitto  
 
Jukka esitti Kiinteistöliiton tekemän taloyhtiöille suunnatun kiertotalouskyselyn tuloksia. Esitys 
saatavilla hankeikkunasta. Esityksen pohjalta keskusteltiin mm. kyselyssä esiin tulleesta 
muovipakkausten erilliskeräyksen lisäämishalukkuudesta ja tiedottamisen tarpeellisuudesta.  

 
6. Materiaalitorin käyttöönotto / Jenni Lehtonen YM  
 
Jenni kertoi materiaalitorin käyttöönoton tilanteesta. Esitys saatavilla Hankeikkunasta. Torin käyttö on 
vapaaehtoista, paitsi silloin kun tarvitaan tsv-palvelua, jonka arvo on vähintään 2000 euroa vuodessa. 
Toiveena tietenkin on, että materiaalitorille saadaan mahdollisimman paljon käyttäjiä.  
 
7. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset  
 
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus kertoa / tiedottaa omista ajankohtaisista asioistaan.  
 
TYNK/Suomen Keräystuote Oy: 

 Keräyspaperista on tällä hetkellä pula, joudutaan tuomaan ulkomailta. Paperia olisi hyvä saada 
enemmän erilliskerätyksi kotitalouksilta.  

 
8. Muut asiat 
 
9. Kokouksen päätös  
 
 


