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1. Yleistä

Jätehuoltoyhdistys on perustettu 1987 ja yhdistyksen tarkoituksen on edistää jätehuoltoa
ja jätteiden hyödyntämistä Suomessa sekä alalla toimivien ammattitaitoa ja toimia
yhdyssiteenä jätehuollossa ja sitä sivuavissa toimivien henkilöiden ja yhteisöjen välillä.
Toiminnan merkittävin kulmakivi on vuosittain järjestettävä jätehuoltopäivät sekä aktiivinen
tiedotus alan asioista.

Vuoden 2021 toiminnassa ja taloudessa näkyi koronapandemian vaikutus. Kevätkokous
järjestettiin etäyhteydellä ja syyskokous järjestettiin hybridikokouksena. Jätehuoltopäivien
suunnittelu aloitettiin normaalisti, mutta koronapandemian vuoksi tapahtuma muutettiin
hybriditapahtumaksi.

Jätehuoltoyhdistys on panostanut viime vuosina toiminnan uudistumiseen, joka on
vaikuttanut taloudelliseen tilanteeseen kertaluontoisina menoina edellisinä vuosina.
Toiminnan viestinnän uudistusta on toteutettu ja vuonna 2021 ensimmäisen kerran
tuotettiin JätePlus-lehti digiversiona.

Hallitus piti toiminnan ideointityöpajan toukokuussa, jossa linjattiin suunnitelmia tulevien
vuosien toiminnan painopisteistä. Jätehuoltopäivien järjestäminen on edelleen yhdistyksen
tärkein panostus sekä opiskelijoiden tukeminen ja alan ajankohtaisten asioiden viestintä
jäsenistölle.

2. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 

Jätehuoltoyhdistyksen hallitus valitaan edeltävän vuoden sääntömääräisessä
syyskokouksessa. Toimintavuoden 2021 hallitus valittiin 6.10.2020 Jätehuoltopäivien
päivän päätteeksi olleessa syyskokouksessa, joka toteutettiin verkkoyhteydellä.
Hallitustoiminnan jätti Risto Saarinen. Hallitukseen valittiin Sanna Alaruikka Rovaniemeltä.
Taulukossa 1 esitetään hallituksen kokoonpano toimintavuodelle 2021.



Taulukko 1. Jätehuoltoyhdistyksen hallitus vuodelle 2021
Puheenjohtaja Satu Estakari (2021 - 2022)
Varapuheenjohtaja Johanna Alakerttula (2020 – 2021)

Jäsenet: Varajäsenet:
Jenni Rahkonen (2020 – 2021) Eija Jokela (2021 – 2022)
Mika Horttanainen (2020 – 2021) Hanna-Liisa Järvinen (2020 – 2021)
Mikko Ahokas (2021 – 2022) Nina Kokko (2020 – 2021)
Marko Prinzt (2021 – 2022) Sanna Alaruikka (2021 – 2022)

Tilintarkastajiksi vuodelle 2021 syyskokous valitsi Arto Sopanen ja varatilintarkastajaksi
Kiri Sopanen. Yhdistystä edustavaksi toiminnantarkastajaksi valittiin Antti Karlin ja hänen
varamiehekseen Margareta Wahlström.

Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Taloudenhoidosta vastasi vuonna 2021 Eelis Paukku.
Hallituksen sihteerinä ja jäsensihteerinä on toiminut Hanna Tukiainen.

Jätehuoltoyhdistyksen tiedotus- ja viestintäkumppani on Noon Viestintä Oy:n.
Viestintäkumppani toteuttaa viestinnän kehittämistä viestintäryhmän kanssa ja ylläpitää
arkiviestintää sisältäen jäsenlehden, nettisivujen päivityksen ja jäsenkirjeen sekä erikseen
sovittavat työt.  Oulun seudun aluetoiminnan yhteyshenkilönä jatkoi Mikko Ahokas.

Jätehuoltoyhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2021 kymmenen (10) kertaa ja lisäksi
hallituksella oli kolme (3) sähköpostikokousta. Lisäksi Jätehuoltopäiviä valmisteleva
ohjelmatoimikunta kokoontui useita kertoja. Viestintäryhmän toiminta jatkui vilkkaana
yhteistyökumppanin kanssa.

Yhdistyksen edustajana ympäristöministeriön Jätealan yhteistyöryhmässä toimi Marko
Printz ja hänen varajäsenenään Nina Kokko. Yhteistyöryhmän aiheet käsittelivät vuonna
2021 jätelain uudistusta, valtakunnallista jätesuunnitelmaa sekä muita ajankohtaisia
asioita.

3. Viestintä

Yhdistyksen jäsenlehti JätePlus ilmestyi toimintavuonna 2021 kolme kertaa: kahdesti
painettuna versiona ja kerran digitaalisesti jäsenten sähköposteihin jaettuna. Lehden
sisältö on tyypillisesti yksi laajempi artikkeli, henkilökuva ja muutamia suppeampia
artikkeleita, jotka käsittelevät alan ajankohtaisia asioita. Lehden yhteydessä julkaistaan
myös pääkirjoitus, JäteMiinus-pakina sekä jäseniä koskettavia uutisia. Lehden sisältöjä
julkaistaan myös verkossa ja jaetaan sosiaalisessa mediassa.

Jätehuoltoyhdistyksellä on viestintäryhmän ylläpitämä aktiivinen Twitter-tili (@JHY_fi), jolla
on noin 750 seuraajaa. Lisäksi yhdistyksen viestinnän suunnittelija ylläpitää LinkedIn-sivua
(Jätehuoltoyhdistys ry), jolla on 400 seuraajaa, sekä Facebook-sivua (Jätehuoltoyhdistys),
jolla ei ole mainittavaa kattavuutta. Etenkin LinkedIniin kohdistui toimintavuonna kovia
kasvupaineita, ja seuraajamäärä kasvoi usealla sadalla.



Henkilö- ja yhteisöjäsenille lähetettiin vuoden 2021 aikana kahdeksan sähköistä
uutiskirjettä sekä digitaalinen JätePlus-lehti. Lisäksi Jätehuoltopäivien osallistujista
koostuvalle yhteystietolistalle lähetettiin muutama erillinen uutiskirje osana
Jätehuoltopäivien markkinointia.

Ilmoitusyhteistyön merkittävin kohde oli edelleen Uusiouutiset.

4. Koulutus-, alue- ja jäsentoiminta

Yhdistyksen koulutus-, alue- ja jäsentoimintaan vaikutti vuonna 2021 koronapandemia.
Pandemian vuoksi jouduttiin hyvinkin nopeasti muuttamaan toimintamalleja ja jopa
perumaan jäsenille tärkeitä tapahtumia. Kotimaan aluetapahtumaa ei järjestetty.

Kevätkokous 6.5.2021

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Teams-kokouksena 6.5.2021.

Opintomatka 2021

Jätehuoltoyhdistyksen opintomatka onnistuttiin järjestämään ke 17.11- pe 19.11.2021
Saksaan Baijeriin yhteistyössä FinDera Consulting Oy:n kanssa. Opintomatkan fokus oli
eloperäisten/orgaanisten jätteiden keräily, käsittely, yhteistyömallit ja neuvonta. Matkalle
osallistui 6 henkilöä.

Jätehuoltopäivät 2021 Oulussa 

34.  Valtakunnalliset Jätehuoltopäivät järjestettiin ensimmäistä kertaa Oulussa
hybriditapahtumana 6.-7.10.2021. Jätehuoltopäivillä saatiin kattava katsaus uudistuvaan
jätelainsäädäntöön ja kiertotalouden tulevaisuuteen sekä selvitettiin, mitä globaaleilla
jätemarkkinoilla seuraavaksi tapahtuu.

Ohjelmassa oli myös ekskursio Kiertokaari Oy:n Ruskon jätekeskukseen sekä
ohjelmallinen illallinen. Jätehuoltopäivillä oli mukana 13 alan yritystä kertomassa omasta
toiminnastaan näytteilleasettajina seminaaritiloissa.

Jätehuoltopäiville osallistui 185 henkilöä Oulussa ja etäyhteyksillä mukana oli 101 henkilöä
ympäri Suomen. Jätehuoltopäivät toteutettiin koronaturvallisesti viranomaisten ohjeiden
mukaisesti.

Jätehuoltopäivien yleisöpalautteessa kiitettiin hybriditapahtuman toteuttamista ja sitä
toivottiin myös tulevina vuosina. Palautteessa korostui myös aiempien vuosien tapaan
päivien merkitys alan keskeisenä verkostoitumistilaisuutena.

Jätehuoltoyhdistyksen syyskokous 6.10.2021 

Jätehuoltoyhdistyksen syyskokous pidettiin jätehuoltopäivien seminaaripäivän päätteeksi
6.10.2021. Kokoukseen pystyi osallistumaan paikan päällä Oulussa mutta myös etänä. 



Vuoden 2021 syyskokouksessa päätettiin tulevan vuoden 2022 hallituksen kokoonpano. 
Hallituksen kokoonpanosta jäi pois Mika Horttanainen. Hallitukseen valittiin uutena
jäsenenä Jouni Havukainen. Taulukossa 2 esitetään hallituksen kokoonpano
toimintavuodelle 2021.

Taulukko 2. Jätehuoltoyhdistyksen hallitus kalenterivuodelle 2022

Puheenjohtaja Satu Estakari (2021 - 2022)
Varapuheenjohtaja Johanna Alakerttula (2022 – 2023)

Jäsenet: Varajäsenet:
Nina Kokko (2022 – 2023) Eija Jokela (2021 – 2022)
Hanna-Liisa Järvinen (2022 – 2023) Jouni Havukainen (2022 – 2023 )
Mikko Ahokas (2021 – 2022) Jenni Rahkonen (2022 – 2023)
Marko Prinzt (2021 – 2022) Sanna Alaruikka (2022 – 2023)

Syyskokouksessa valittiin kolme kunniajäsentä Auli Westerholm, Risto Pohjanpalo ja
Markku Illikainen. Tällä hetkellä kunniajäseniä on valittuna 18 henkilöä. 

Tilintarkastajaksi syyskokous valitsi Arto Sopasen ja varatilintarkastajaksi Kiri Sopasen.
Yhdistystä edustavaksi toiminnantarkastajaksi valittiin Antti Karlin ja varalle Margareta
Wahlström.

Stipendit vuonna 2021

Yhdistys pyrkii jakamaan kertynyttä varallisuuttaan alan hyväksi. Stipendien jakamisen
tavoitteena on tukea jätehuollon tutkimusta ja etenkin alan opinnäytetöiden ja väitöskirjojen
tekemistä. Stipendihakemuksille on jatkuva hakuaika ja hallitus päättää stipendien
myöntämisestä tapauskohtaisesti. Stipendien myöntöperusteet on kuvattu
Jätehuoltoyhdistyksen nettisivuilla. 

Vuonna 2021 stipendit myönnettiin viidelle (5) henkilölle. Stipendejä maksettiin yhteensä
9300 euroa.

Vuoden 2021 stipendinsaajat

Tapio Vänniä, Satakunnan AMK:” Metallipakkausten osuus elinkeinoelämän
jätteissä”

John Bachér, Lappeenrannan-Lahden teknillinen Yliopisto LUT:” Generation and
managing of losses through dust in waste electrical and electronic (WEEE)
recycling

Frans Duldin, Lappeenrannan-Lahden teknillinen Yliopisto LUT: “Laboratory plastics
recycling potential in hospital conditions”

Mira Prykhodko, Hämeen AMK: ”Satamien jätehuollon nykytila ja tulevaisuuden
tarpeet”



Mukesh Basnet, Lappeenranta- Lahti University of Technology (LUT); Circular
Economy in Brewery with Agritech Solutions

5. Jäsenistö

Toimintavuoden 2021 lopussa yhdistyksessä oli yhteensä 562 (vuonna 2020: 540) jäsentä,
joista 452 (vuonna 2020: 450) oli henkilöjäseniä. Yhteisöjäseniä oli 117 (vuonna 2020: 90).
Jäsenmäärän kehitys vuosina 2011–2021 esitetään kuvassa 1.

Kuva 1. Jätehuoltoyhdistyksen jäsenmäärä kehitys vuosina 2011–2021.

Tilasto kuvastaa jäsenrekisteriin kirjattuja jäseniä 31.12. Jäsenmäärä nousi 4 % vuodesta
2020. Vuonna 2022 panostetaan Flowmembers-jäsenrekisterin käyttöönottoon ja
jäsentiedon hallintaan.

Kunniajäsenet

Jätehuoltoyhdistyksellä on vuoden 2021 päättyessä 18 kunniajäsentä. Kunniajäsenen
etuoikeutena on osallistua maksutta Jätehuoltopäivien ohjelmaan ja illalliselle.
Kunniajäseniä ovat: 

1. Heikki Saarento (edesmennyt), 13. Markku Salo,
2. Leo Helminen, 14. Sakari Salonen,
3. Juha Kaila, 15. Tuuli Myllymaa,
4. Matti Vehkalahti, 16. Auli Westerholm,
5. Seija Paajanen, 17. Risto Pohjanpalo,
6. Esa Tommila, 18. Markku Illikainen,
7. Tapani Flaaming, 
8. Mauri Marttila, 
9. Simo Isoaho, 



10.Esa Mäkelä, 
11. Anja Hakkarainen, 
12.Veikko Salli,  

7. Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen varainhankinnassa keskeisellä sijalla ovat vuosittaiset Jätehuoltopäivät ja
jäsenmaksut. 

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa 7682,02 € ylijäämää. Tilikaudelle budjetoitu
alijäämä oli 26 857 €. Jätehuoltopäivien tulos oli noin 27 000 euroa.

Jäsenmaksut pidettiin vuoden 2020 tasolla.
Jäsenmaksut olivat

● henkilöjäsen 30 €
● yhteisöjäsen 300 €
● opiskelijajäsen 15 €

Vuoden 2021 jäsenmaksutuotot olivat vuonna 32 430,00 euroa jääden 30 % budjetista (45
990 €)

Viestintä kokonaisuutena on yhdistyksen tärkein tehtävä ja vuoden 2021 aikana
yhdistyksen viestinnän kehittämistä jatkettiin verkkosivujen päivittämisellä ja tehostamalla
viestintää.  Viestintäkustannukset alittivat budjetin.

Ulosottosaamisia yhdistys sai säännöllisesti lähes kuukausittain. Vuoden aikana niitä
saatiin yhteensä 3039,02 euroa. Ne on kirjattu tilinpäätökseen vuoden 2021 tuloksi. 

Yhdistyksen sijoitukset ovat OP-Private Strategia 25 A -sijoitussalkussa. 
Rahasto-osuuden arvo oli 31.12.2021 yhteensä 167301,08 €. Vuodenvaihteessa
korkosijoitusten osuus oli 58,4 %, osakesijoitusten osuus 30,4 %, kiinteistösijoitusten
osuus 3,8 % ja muiden vaihtoehtoisten sijoitusten osuus 4,4  %.

Vuoden 2021 lopussa hallitus päätti 15 000 euron käyttöpääoman nostosta
rahastosalkusta. 



Rahastosalkun tarkoitus on taata yhdistykselle toimintaan käyttöpääomaa toiminnallisten 
tilanteiden muutoksiin, joihin ei taloudellista varausta ole tehty tai tilanteisiin, joissa
varainhankinnassa on häiriöitä.

Yhdistyksen taloudellinen tulos ja rahoitusasema selviävät oheisena olevista
tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhdistyksen laskujen maksun ja kirjanpidon on hoitanut Eelis
Paukku.

Jätehuoltoyhdistyksen hallitus


