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Esityksen sisältö

• Mikä on Jätealan huoltovarmuustoimikunta?

• Miten koronaepidemia näkyi jätehuollossa?

• Miten jätehuollon huoltovarmuus paremmaksi? 
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Mitä tarkoittaa jätehuollon huoltovarmuus?

• Huoltovarmuus tarkoittaa yhteiskunnan kykyä toimia häiriötilanteissa ja kriisioloissa 
mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin ja haitoin 
• mahdollisten riskien ja niiden vaikutusten kartoitus 

• kriittisten toimialojen, toimijoiden (yritysten), toimintojen ja resurssien tunnistaminen

• tarpeellisten ja aiheellisten toimenpiteitten suunnittelu ja toteuttaminen

• lisätietoa https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia/

• Jätehuollon näkökulmasta huoltovarmuus tarkoittaa sitä, että 
• yksityiset ja julkiset jätehuoltoyritykset kykenevät ylläpitämään jätehuoltopalveluitaan myös 

häiriötilanteissa 

• esim. elintarviketeollisuuden, terveydenhuollon ja kotitalouksien jätehuolto

• yhteiskunnan häiriötilanteissa muodostavan jätteen asianmukainen huolehtiminen on mahdollista

• esim. eläintautiepidemiassa, alusöljyonnettomuudessa muodostuvien jätteiden keräys, kuljetus ja 
käsittely
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Huoltovarmuusorganisaatio – Jätehuolto osana terveydenhuoltoa

Jätealan huolto-
varmuus-
toimikunta
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Jätealan huoltovarmuustoimikunta
• Toimii huoltovarmuusorganisaatiossa terveydenhuoltosektorin alaisuudessa

• Puheenjohtajana Marja-Riitta Korhonen, ympäristöministeriö ja sihteerinä Timo Hämäläinen, KIVO

• Mukana viranomaisia, jätealan yrityksiä, KIVO, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry,  Kuntaliitto, 
Huoltovarmuuskeskus

• Jätehuollon varautumisen tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan edellyttämän 
jätehuoltopalveluiden toimivuus ja riittävyys vakavissa häiriötilanteissa. 

• Tehtävänä kehittää jätealan valmiutta toimia häiriötilanteissa
• jätealan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitäminen 

• vakaviin häiriötilanteisiin varautuminen

• jätehuoltoyritysten jatkuvuudenhallinnan ja valmiussuunnittelun tukeminen ja kehittäminen
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Tammikuu

2020

Maaliskuu Huhtikuu Syyskuu

Ensikosketus

KIVO/TTL-
ohjeistus
Toimikunta aktivoituu – Jätehuollon tilannekuvan muodostaminen ja ylläpitäminen 

Jäteala kriittiseksi 
toimialaksi

YM/STM-ohjeistus

Kansainvälinen 
tiedonvaihto 

Eri säädösten mahdollistamien 
toimien kartoitus

Jätekuljettajien riittävyys

Jätevoimalakapasiteetin 
turvaaminen

Hengityssuojainten 
riittävyys

THL/TTL-ohjeistukset

Välitilinpäätöksen 
tekeminen 

Toinen aalto

Ulkomaisten ylläpito-, ja 
rakennushenkilöiden pääsy maahan

Vaikutukset yritystoiminnan 
jatkuvuudelle 

Vaikutukset jätemääriin

Toukokuu

Miten koronaepidemia näkyi jätehuollon 
huoltovarmuustoimikunnassa?

Suojainten lajittelu
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Yhteenveto koronaepidemian vaikutuksista 
jätehuoltoon

• Viruksen ei todettu leviäminen jätteen tai jätehuollon välityksellä. 

• Kotitalouksien lajittelukäytäntöihin ei tarvinnut tehdä muutoksia. 

• Yhdyskuntajätehuolto pystyttiin turvaamaan koronan aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta 
hyvin. 

• Julkiset ja yksityiset jätehuoltoyritykset toteuttivat tarkoituksenmukaisia ja toimivia 
työturvallisuustoimenpiteitä, joilla työntekijöiden sairastuminen kyettiin välttämään. 

6.10.2020



Johanna Alakerttulan selvitys valmistumassa

Lisätietoa: johanna.alakerttula@tuni.fi, 
050 5497275
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Miten jätehuollon huoltovarmuus paremmaksi?
• Julkisten ja yksityisten jätehuoltoyritysten 

jatkuvuuden hallinnan kehittäminen
• tulossa opas valmiussuunnitelmien laatimiseen 

• Jätealan huoltovarmuustoimikunnan työn 
kehittäminen 
• yhteistyön tiivistäminen jätehuoltoyritysten         

kanssa

• Säädösympäristön kehittäminen 
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Linkkejä viranomaisten koronasuosituksiin/-ohjeisiin

YM https://ym.fi/koronavirus-usein-kysytyt-kysymykset

STM https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa

TTL https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-jatehuollon-tyontekijat-henkilosuojain;   
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle

YM, STM, THL, TTL https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/jatehuolto_taydentavat_ohjeet

Lisätietoa Jätealan huoltovarmuustoimikunnasta: Timo Hämäläinen, timo.hamalainen@kivo.fi
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