
JÄTEALAN YHTEISTYÖRYHMÄ (3/2022) KOKOUSMUISTIO   
 
 
Aika Maanantai 20.6.2022 klo 10-12.00 
 
Paikka Teams-kokous 
 
Osallistujat  

Stenbäck Liisa-Marie TYNK 
Moliis Katja  YTP 
Salmi Juha-Pekka  TYNK 
Levón Satumaija  Elintarviketeollisuusliitto ry 
Berlin Titta   MMM 
Hippinen Ilkka  Motiva 
Hämäläinen Timo  KIVO 
Innala Tuulia  Kuntaliitto 
Kurttio Tuovi  SLL 
Hunnakko Jenni  MTK 
Anttila Juha  AVI 
Wahlström Margareta VTT 
Pöyry Lasse   KKV 
Sairanen Sanna  Business Finland 
Vuola Aaron  Metsäteollisuus ry 
Kero Jukka  Kiinteistöliitto ry 
Tanskanen Juha-Heikki Suomen Pakkausyhdistys 
Kokko Nina  Jätehuoltoyhdistys 
Säilä Antro  Suomen Pakkausyhdistys ry 
Vuorinen Pekka  Rakennusteollisuus RT ry 
Myllymaa Tuuli  SYKE 
Silvennoinen-Hiisku Sveta  YM 
Saarnilehto Merja   YM 
Harinen Henriikka   YM 
Jaakkola Sirkku   YM 
Nissinen Jouni   YM 
Oikarinen Tuuli   YM 
Kauppila Jussi  YM 
Anna-Maija Pajukallio (pj.) YM 
Marja-Riitta Korhonen (siht.)  YM 

 
 
 

1-2.  Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 
 
3. Ajankohtaiset jäte- ja kiertotalousasiat / Anna-Maija Pajukallio YM 

 
Anna-Maija esitteli ajankohtaisia jäte- ja kiertotalousasioita. Esitys saatavilla hankeikkunassa. Anna-
Maija pyysi ryhmän jäseniä ilmaisemaan, jos joku tietty EU-aloite tulisi käydä syvällisemmin läpi 
yhteistyöryhmässä. Tämä sai kannatusta erityisesti EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR) tarkistuksen 
osalta.  
 
Jäteverotukseen liittyen kysyttiin, onko YM esittämässä seuraavalle hallituskaudelle jäteverotuksen 
laajentamista mm. vaarallisten jätteiden ja maa-ainesjätteiden osalta. Tätä asiaa ei ole vielä tarkemmin 
mietitty, mutta se saattaisi olla mahdollista. Alustavasti on mietitty aihetta vain selvitysmielessä. Lisäksi 
kommentoitiin, että jäteverolakiin ehdotetut muutokset kahden jätejakeen osalta tuli yllätyksenä.  
Anna-Maija selvensi, että asia on VM:n käsissä ja HE tulee budjettilakina lausunnoille pikaisella 
aikataululla. Tavoitteena ollut laajempi jäteverolain uudistus ei edennyt, sillä teetetyistä selvityksistä ei 
saatu tarpeeksi tukea sille. Näin ollen VM:n johdolla palattiin aiempiin yksittäisiin ehdotuksiin. Pian 
lausunnoille tulevassa HE:ssä esitetyillä muutoksilla vastataan hallitusohjelman kirjaukseen. Tähän 
liittyvät huolet voi esittää lausuntovaiheessa VM:lle. 

 
4. Betoni Eej / Jussi Kauppila YM 
 
Jussi esitteli betoni Eej:n tilannetta ja Jouni Nissinen täydensi Jussin esitystä. Esitys, jossa tämän muistion 
kohtien 4-6 asiat yhdistetty, on saatavilla hankeikkunassa. Betoni Eej-asetuksen voimaantuloajankohta 
siirrettiin syyskuun alkuun, jotta jäisi aikaa järjestää SYKEn kanssa pari tilaisuutta aiheeseen liittyen. 



Betoni Eej:llä ei kumota mitään asetuksia eli esim. mara-asetus jää edelleen voimaan. Betoni Eej-asetus 
voidaan nähdä pikemminkin täydentävänä työkaluna.  

 
5. Jätteenkuljetuksen kilpailutuksen tukihanke /Jussi Kauppila YM  
 
Jussi kertoi jätteenkuljetuksen kilpailutuksen tukihankkeesta.  Konsulttiyritys Kierivä Oy ja YM pitävät 
yhdessä syksyn koulutustilaisuudet. Alustavasti alueellisille tilaisuuksille on jo mietitty ajankohtia, mutta 
lopullista päätöstä ei ole vielä tehty.   

 
6. Soteuudistuksen vaikutukset hyvinvointialueiden jätehuoltoon / Jussi Kauppila YM  

 
Jussi esitteli soteuudistuksen vaikutuksia hyvinvointialueiden jätehuoltoon. Kommentoitiin, että 
siirtymäsäännökset ovat hyvin tervetulleita, sillä asia on monimutkainen. Haasteena koettiin suuri 
määrä kiinteistöjä, joiden osalta tulle käydä läpi se, pysyykö niiden jätehuollon järjestämisvastuu 
kunnilla vai siirtyvätkö hyvinvointialueiden hoidettavaksi.  Tärkeä olisi saada hyvinvointialueet toimiviksi 
vuoden 2023 alussa.  

 
7. Yhteistyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset / ryhmäläiset 
 
Kuntaliitto: 

 Kuntaliiton jätehuoltomääräysten laatimisen päivitetty opas on julkaistu 
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2151-jatehuoltomaaraysten-laatiminen 

 Taksaohjeistusopas on parhaillaan viimeistelyssä. Lausuntopalaute tullaan huomioimaan ja 
oppaan olisi tarkoitus valmistua kesäkuun lopulla. Virallinen julkistus kuitenkin vasta elokuussa.    

 SUP-jätteiden koostumustutkimuksiin liittyvä hanke on käynnissä. Kuntaliitto koordinoi 
hanketta ja lisäksi mukana mm. Ramboll, 21 suurinta kaupunkia, pakkaustuottajat sekä 
tupakkatuottajat. Hanketta voidaan esitellä syksyllä jätealan yhteistyöryhmän kokouksessa. 

 
 
8. Muut asiat  

 
Puheenjohtaja pyysi ehdottamaan aiheideoita syksyn kokouksiin. Ideoita voi lähettää marja-
riitta.korhonen@gov.fi.  Mahdollisesti voitaisiin miettiä myös retkeä johonkin mielenkiintoiseen 
kohteeseen. Syksyn kokousajat pyritään lähettämään ryhmäläisille kesä-heinäkuun vaihteessa.  
 
Pekka Vuorinen kertoi viimeisimmät tiedot taksonomian etenemisestä. Parhaillaan viimeistellään 
kiertotalouteen liittyviä kriteerejä, joissa mukana myös purkamiseen liittyviä asioita. Kaikki kriteerit 
eivät kuitenkaan ole käyttökelpoisia. Työ on viivästynyt ja tietoa seuraavasta 
kommentointimahdollisuudesta ei vielä ole. Pekka lupasi lähettää Anna-Maijalle tietoa asian 
etenemisestä. Aihe voitaisiin ottaa agendalle jossain syksyn kokouksessa.  
 
 

9. Kokouksen päätös  
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