JÄTEALAN STRATEGINEN YHTEISTYÖRYHMÄ (4/2018) KOKOUSMUISTIO

Aika

Tiistai 18.9.2018, klo 12.45 -15.00

Paikka

Pankkisali, YM

Läsnä

Teemu Virtanen
Hannele Tonteri
Margareta Wahlström
Hanna Salmenperä
Antti Niskanen
Sanna Toivanen
Pirjo Salminen
Katja Moliis
Antro Säilä
Kati Veijonen
Merja Helander
Timo Hämäläinen
Jaana Boëlius
Tuulia Innala
Ilkka Hippinen
Kaija Järvinen
Tarja-Riitta Blauberg
Ella Särkkä
Jenni Lehtonen
Jarmo Muurman
Riitta Levinen
Anna-Maija Pajukallio (pj.)
Marja-Riitta Korhonen (siht.)

PIRELY
EK / Teknologiateollisuus ry
VTT
SYKE
LCA-Consulting Oy
Evira
MMM
YTP
Suomen Pakkausyhdistys ry
TEM
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta
KIVO
KKV
Kuntaliitto
Motiva
YM
YM
YM
YM
YM
YM
YM
YM

Etänä:
Sinikka Koikkalainen
Jaana Sorvari
Marja Ola

Hämeen ELY-keskus
Aalto yliopisto
Kaupan liitto

1-2. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin.
3. Muutokset ryhmän kokoonpanossa ja kokousmateriaalien julkisuus
Puheenjohtaja kertoi, että pyyntöjä päästä ryhmän jäseneksi on tullut ympäristöministeriöön.
Metsäteollisuus ry on päätetty ottaa ryhmän jäseneksi. Puheenjohtaja pyysi, että kaikki ryhmän
jäsentahot
tarkistaisivat
hankeikkunasta
https://valtioneuvosto.fi/hanke//hankesivu/hanke?tunnus=YM020%3A00%2F2017 oman organisaationsa osalta ryhmän jäsenten
tiedot. Jos henkilötietoihin on tullut muutoksia, niin ryhmäläisiä pyydettään lähettämään viralliset
henkilömuutospyynnöt ryhmän sihteerille marja-riitta.korhonen@ym.fi. Sovittiin myös, että
kokouksessa esitetty materiaali viedään jatkossa edellä mainittuun hankeikkunaan pdf-muodossa, jos
esittäjä ei sitä erikseen kiellä. Myös kokouksen muistiot tullaan tästä eteenpäin viemään hankeikkunaan.
Ennen muistioiden viemistä hankeikkunaan ryhmäläisille annetaan mahdollisuus kommentoida niitä.
4. Ajankohtaiskatsaukset
Anna-Maija esitteli jätelainsäädäntöön liittyviä sekä muita ajankohtaisia asioita. Tämän jälkeen Riitta
esitteli EU:n ajankohtaiset jäteasiat. Esitykset pöytäkirjan liitteenä. Ruokajätteen ja sivutuotteen
määritelmiin liittyen Riitta selvensi, että rehuksi toimitettavat elintarvikkeet eivät ole komission mukaan
jätettä. Ruokajätteen raportoinnissa mahdollistettaisiin myös vapaaehtoinen raportointi liittyen mm.
rehu- ja lannoitekäyttöön käytettyihin elintarvikkeiden sivuvirtoihin. Seuraava jätedirektiivien uudistus
käynnistynee vuoden 2024 lopussa, jolloin komission on tarkasteltava uudelleen monia
tavoiteasetteluja. Ryhmästä toivottiin, että tulevassa muutoksessa oltaisiin aikaisin liikkeellä ja
edistettäisiin mm. uudelleenkäyttöä. Lisäksi kysyttiin jätetietojärjestelmän ja ECHAn tietokannan

yhteyksistä. Jätetietojärjestelmän kehittämisessä ei ainakaan tällä hetkellä voida ottaa huomioon ECHAn
tietokantaa, eli järjestelmät eivät tule olemaan yhteydessä toisiinsa.
5. Jätelain muutoksen toinen vaihe – markkinapaikka / Ella Särkkä / Jenni Lehtonen
Jenni esitteli valtakunnallisen jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustan (JÄSTI-alusta, entinen
markkinapaikka) kehitystyötä. Tämän jälkeen Ella kertoi jätelain muutoksen toisesta vaiheesta. Esitykset
pöytäkirjan liitteenä. Tietoalustan käyttäjäryhmän valintaperusteet ja ryhmän toimintatapa aiheuttivat
keskustelua. Ympäristöministeriö on kutsunut ryhmään eri käyttäjätahojen edustajia. Tavoitteena oli
saada mukaan henkilöitä, jotka ovat olleet aktiivisia ja kiinnostuneita osallistumaan. Yhteistyöstä on
sovittu vain neuvotteluajanjakson ajaksi ja sitä voidaan jatkossa muuttaa, jos tarvetta ilmenee.
Seuraavaa käyttäjäryhmää koottaessa tullaan pyytämään ehdotuksia myös keskeisiltä sidosryhmiltä.
Kuntaliitto jo alustavasti ilmoitti kiinnostuksensa olla jatkossa mukana käyttäjäryhmässä.
6. Jätekiva-hanke / Hanna Salmenperä SYKE / Antti Niskanen LCA Consulting
Hanna esitteli lyhyesti Jätekiva-hankkeen työpaketti 1. alustavia tuloksia ja työpaketti 2:ssa tehtäviä
tarkasteluja, jonka jälkeen Antti esitteli biojätteen erilliskeräyksen ja käsittelyn kestävyystarkasteluja.
Esitykset pöytäkirjan liitteenä. YM kommentoi hankkeesta saadun selkeitä johtopäätöksiä, joita voidaan
käyttää apuna päätettäessä, miten asiaa tullaan viemään eteenpäin. Esityksistä kävi ilmi, että alueet ovat
erilaisia ja samanlaiset mallit eivät välttämättä sovi eri puolille Suomea. Keskustelua käytiinkin
jäteastioiden tyhjennysvälistä ja siitä, tulisiko kansallisesti säätää erilliskeräysvelvoitteista. Aiheessa on
vielä paljon pohdittavaa ja hankkeen tuloksia tullaan vielä käsittelemään yhteistyöryhmässä
myöhemmin.
7. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus kertoa / tiedottaa omista ajankohtaisista asioistaan.
Sitra:



Kansallisen kiertotaloustiekartan päivitystyö on parhaillaan meneillään. Tähän liittyvä
sidosryhmätilaisuus 30.10. klo 9:30-11:30 Helsingissä. Lisätietoja tapahtumasta tulee sitra.fi sivustolle lähipäivinä.
Löydä uutta bisnestä – pääse kiertotalouden vauhtiin –kiertue. Sitran ja Business Finlandin
yhteinen viiden paikkakunnan kiertue loka-marraskuun aikana. Lisätietoa:
https://www.sitra.fi/hankkeet/loyda-uutta-bisnesta-paase-kiertotalouden-vauhtiin/

Evira:
 Evirassa on otettu käyttöön uusi juristivetoinen lähestymistapa moniongelmallisten toimijoiden
ja maatilojen ongelmia ratkaistessa. Moniongelmaisilla toimijoilla ja maatiloilla on monen eri
toimialan ja lainsäädännön ongelmia. Evira tekee asiassa yhteistyötä sekä syyttäjien että poliisin
kanssa ja pyrkii tekemään tutkintapyyntöjä laajasti.
VTT:


VTT kertoi, että komissiolla on 6 milj. euron rahoituspotti jätteitä koskevien selvitysten tekoon.
VTT on mukana kahdessa hankkeessa.

8. Muut asiat
Syyskauden aikataulua ei ole vielä laadittu. Tarkoitus on pitää kaksi kokousta syksyn aikana. YM ilmoittaa
kokouspäivämäärät lähitulevaisuudessa. Toivomuksia kokousaiheiksi voi lähettää sihteerille.
9. Kokouksen päätös

