
JÄTEALAN STRATEGINEN YHTEISTYÖRYHMÄ (2/2020) KOKOUSMUISTIO   
 
 
Aika Keskiviikko 13.5.2020, klo 13:00-15:00 
 
Paikka Skype-kokous 
 
Osallistujat 
  
 Titta Berlin  MMM 
 Hanna Salmenperä  SYKE 
 Teemu Virtanen  PIRELY 
 Mika Honkanen  TEM 
 Lasse Pöyry  KKV 
 Sanna Toivanen  Ruokavirasto 
 Ilkka Hippinen  Motiva 

Tuulia Innala  Kuntaliitto 
Juha-Pekka Salmi  TYNK 
Juha Laurila  Rakennusteollisuus RT / Infra 
Juha-Heikki Tanskanen RINKI Oy 
Jukka Kero  Kiinteistöliitto 
Liisa-Marie Stenbäck TYNK 
Marja Ola  Kaupan liitto 
Satu Estakari  Jätehuoltoyhdistys ry 
Timo Hämäläinen  KIVO 
Hannele Tonteri  Teknologiateollisuus 
Aaron Vuola  Metsäteollisuus ry 
Malin zu Castell-Rudenhausen VTT 

 Sinikka Koikkalainen  ELY 
Anna-Maija Pajukallio YM (pj.)  

 Jussi Kauppila  YM 
 Sveta Silvennoinen-Hiisku YM 

Jenni Lehtonen  YM  
Merja Saarnilehto  YM 

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

 

 

 

1-2.  Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista hyväksyttiin. 
 
 
3. Ajankohtaiset kiertotalousasiat / Anna-Maija Pajukallio YM 
 
Anna-Maija esitteli ajankohtaisia kiertotalousasioita. Esitys saatavilla hankeikkunasta.  
 
 
4. Korona ja jätehuolto / Marja-Riitta Korhonen YM  
 
Marja-Riitta kertoi koronaepidemian vaikutuksista jätehuoltoon. Tarkennettiin, että YM/STM:n 
suosituksissa ei ole otettu kantaa asumisen jätemäärien lisääntymiseen ja siitä johtuvaan tarpeeseen 
tyhjentää jäteastioita useammin. Jäsenorganisaatiot ovat kuitenkin välittäneet viestiä aiheesta kentän 
toimijoille. Kysyttiin myös, onko mm. ELY-keskuksille tulossa ohjeistusta, miten jätteenkäsittelijöiden 
ympäristöluvista poikkeamiseen suhtaudutaan. Jussi Kauppila (YM) kertoi, että tähän aiheeseen liittyvää 
muistiota on valmisteltu YM:ssä ja lähtökohtaisesti toimijan tulisi hakea lupaviranomaiselta lupaa 
poiketa ympäristöluvasta. Kysyttiin myös, onko jätealan huoltovarmuustoimikunnassa 
tuottajavastuujärjestelmien edustajaa. Tällä hetkellä edustajaa ei ole, mutta edustajan nimeämisestä 
jatketaan keskusteluja TYNKin kanssa.  

 
  
 



5. Tilannekatsaus SUP-direktiivin toimeenpanoon / Katariina Haavanlammi YM 
 
Katariina esitti SUP-direktiivin toimeenpanon tilanteen. Esitys saatavilla hankeikkunasta. Kysyttiin mm. 
että onko YM:llä vielä tarkoitus vaikuttaa määritelmiin ennen 25.5 komission järjestämää kokousta. 
Katariina vastasi, että määritelmäasiasta on tarkoitus keskustella Suomen pysyvän edustuston kanssa 
ennen ko. kokousta. Tuotesuunnitteluvaatimuksien osalta on vielä pohdinnassa se, kehen 
kierrätysmuovin osuuden vaatimuksen tulisi kohdistua. Tästä toivottaisiin sidosryhmien näkemyksiä – 
niitä voi lähettää Katariinalle ja Tarja-Riitalle. Tuottajavastuuseen liittyvien siivouskustannusten osalta 
koettiin hankalaksi muun muassa se, että siivouskustannuksia koskevista kriteereistä annetaan 
komission täytäntöönpanosäädös vasta loppuvuodesta – miten tämä vaikuttaa kansalliseen 
säädösvalmisteluun? Todettiin, että YM kokee tilanteen haasteelliseksi, mutta yrittää vaikuttaa siten, 
että kansallisen säädösvalmistelun yhteydessä esiin nousevat kansalliset intressit/näkemykset 
huomioitaisiin täytäntöönpanosäädöstä valmisteltaessa. YM tavoitteena on, että 
täytäntöönpanosäädöksessä olisi kansallista liikkumavaraa. Kysyttiin myös, miten kuntia on tarkoitus 
osallistuttaa tuottajavastuukokonaisuuteen ja erityisesti siivouskustannusasiaan. Katariina totesi, että 
tähän saakka sitouttaminen on tapahtunut osana Raimo Liljan tukihanketta. Nyt kun tukihanke on 
päättymässä ja YM:n alustavia linjauksia on hahmottunut, kuntia on tarkoitus sitouttaa aktiivisemmin 
suoraan YM:n toimesta, ja 15.5 järjestettävän sidosryhmätilaisuuden jälkeen aletaan kontaktoimaan 
kuntapuolta. Kysyttiin myös sitä, miten eri jäsenmaat ovat suhtautuneet komission toimintaan, kun mm. 
komission ohjeet ja täytäntöönpanosäädökset valmistuvat osittain vasta sen jälkeen kuin luonnos HE:ksi 
on jo lausunnoilla. Katariina kertoi, että jäsenmaat eivät ole tyytyväisiä komission toimintaan tässä 
suhteessa, sillä jäsenmaita velvoitetaan pysymään direktiivissä säädetyssä aikataulussa, mutta komissio 
itse ei niissä pysy. Suomi on esittänyt, että komission tulisi sitoutua siihen, että rikkomuskanteita ei 
nostettaisi välittömästi direktiivin kansalliselle toimeenpanolle asetetun määräajan umpeutuessa.    
 
 
6. Katsaus tietojärjestelmien kehittämiseen / Jenni Lehtonen YM  
 
Jenni esitti katsauksen tietojärjestelmien kehittämiseen. Esitys saatavilla hankeikkunasta. Kysyttiin, että 
aiotaanko seurata kuinka usein materiaalitorin käyttö johtaa TSV-palveluun. Olisi hyödyllistä saada 
tietoa, miten jäte liikkuu ja miten hyvin palveluita löydetään. Jenni vastasi, että YM:llä ei ole tarvetta 
seurata kyseistä asiaa kovinkaan tarkasti, vaikka yleisesti se onkin kiinnostava asia.  
 

 
7. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset  

 
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus kertoa / tiedottaa omista ajankohtaisista asioistaan.  
 

 SYKE:  
o Ympäristönsuojelun valvonnan järjestelmään eli Ylva-tietojärjestelmään on tehty uusia 

ohjeistuksia, jotka löytyvät lyhytosoitteella https://www.ymparisto.fi/YLVA. 
Toiminnanharjoittajien sähköistä raportointia varten tehdyt ohjeet 
https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Ymparistonsuojelun_valvonnan_sahkoinen_asi
ointijarjestelma_YLVA/Toiminnanharjoittajien_sahkoinen_raportointi  

o Ohjeita on tehty tietyille toimialoille Ylva-projektiryhmän alaisissa työryhmissä. 
Jätepuolella on itse perusohjeen lisäksi laadittu muutamille eri tyyppisille toimijoille 
esimerkinomaisesti mallit lomakkeen täytöstä. Niistä ilmenevät pääasialliset ko. 
toiminnolle tyypilliset jäteluokat ja jätteen käsittelykoodit (RD).  

o Kunnille on tehty omat ohjeensa https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Ymparistonsuojelun_valvonnan_sahkoinen_asi
ointijarjestelma_YLVA/YLVA_kuntakayttajille/YLVA_kuntakayttajille(45082)  

 

 Kuntaliitto: Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu on avattu Kuntaliiton, SYKEn ja Sitran 
yhteistyönä. https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-
ymparisto/ymparisto/kiertotalous/vuoden-kiertotalouskunta-kilpailu.Hakuaika on 6.5.2020-
12.6.2020. Kilpailu koskee kuntia ja kuntayhtymiä ja tänä vuonna painopisteenä on 

https://www.ymparisto.fi/YLVA
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Ymparistonsuojelun_valvonnan_sahkoinen_asiointijarjestelma_YLVA/Toiminnanharjoittajien_sahkoinen_raportointi
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Ymparistonsuojelun_valvonnan_sahkoinen_asiointijarjestelma_YLVA/Toiminnanharjoittajien_sahkoinen_raportointi
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Ymparistonsuojelun_valvonnan_sahkoinen_asiointijarjestelma_YLVA/Toiminnanharjoittajien_sahkoinen_raportointi
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Ymparistonsuojelun_valvonnan_sahkoinen_asiointijarjestelma_YLVA/YLVA_kuntakayttajille/YLVA_kuntakayttajille(45082)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Ymparistonsuojelun_valvonnan_sahkoinen_asiointijarjestelma_YLVA/YLVA_kuntakayttajille/YLVA_kuntakayttajille(45082)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Tietojarjestelmat/Ymparistonsuojelun_valvonnan_sahkoinen_asiointijarjestelma_YLVA/YLVA_kuntakayttajille/YLVA_kuntakayttajille(45082)
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/ymparisto/kiertotalous/vuoden-kiertotalouskunta-kilpailu
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/ymparisto/kiertotalous/vuoden-kiertotalouskunta-kilpailu


rakentamisen kiertotalous. Kilpailun voittaja julkistetaan 9.9.2020 Kuntamarkkinoilla 
Helsingissä. 
 
 

8. Muut asiat  
 
Seuraava kokous pidetään tiistaina 9.6 klo 9.00-11.00 Skypen välityksellä.  
 
Sirje Stén (YM) tiedotti, että seuraavassa jätealan yhteistyöryhmän kokouksessa tullaan käsittelemään 
Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitystyötä. Lisäksi Sirje kertoi, että merenkulun 
ympäristönsuojelulakia uudistetaan parhaillaan, uudistustyöstä vastuussa on LVM. Kyseisellä 
uudistuksella on yhteys SUP:in kalastusvälineisiin. Laki pyritään saamaan lausunnoille ennen kesää.   
 
YTP kysyi, että voitaisiinko seuraavassa kokouksessa käsitellä jätevakuuksiin liittyvää tarkastelua, joka 
on käynnissä YM:ssä. Luvattiin selvittää voisiko seuraavaan kokoukseen saada YM:n edustajan 
kertomaan aiheesta. 
 
 
9. Kokouksen päätös  
 
 
 
 
 


