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RUISKUVALUJAOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 23.9.2020 klo 14.00 – 16.00

Paikka

Team-kokous

Läsnä

Tom Ståhlberg
Sauli Eerola
Risto Kalliainen
Jari Ketomäki
Jouni Lintonen
Harri Mikkola
Mirva Ojala
Pirjo Pietikäinen
Vesa Taitto
Heli Vesanto

Oy Orthex Finland Ab (puheenjohtaja)
Muovipoli Oy
Leomuovi Oy
Plastep Oy
Plastone Oy
Uponor Infra Oy
Muoviteollisuus ry
Muoviteollisuus ry (sihteeri)
Muoviyhdistys ry
Plastep Oy

Timo Jääskelä

GrobalReader Oy

Kokousmuistio
1.

Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Pj. Tom Ståhlberg avasi kokouksen klo 14.05. Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella,
että Timo Jääskelän esitys on ennen Muoviteollisuuden tilannekatsausta.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka on julkaistu jaoston verkkosivulla
(https://www.plastics.fi/ruiskuvalu/ruiskuvalujaoston_kokousmuistiot/).

3.

Toimitusketjujen riskien hallinta, Timo Jääskelä GrobalReader OY
Kokousväki kuuli esityksen siitä, miten GlobalReader voi olla avuksi prosessien
mittaamisen järjestämisessä ja mittaustulosten analysoimisessa.
Timo Jääseklän kalvoesitys on liitteenä.

4.

Muoviteollisuuden ajankohtaiset asiat, Vesa Kärhän puolesta Pirjo Pietikäinen
Pirjo Pietikäinen kävi Läpi Vesa Kärhän laatiman tiedotus- ja keskustelumateriaalin.
Muoviliiketoiminnan tilanne COVID-19 aikana
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 Q1 oli vielä hieman plussan puolella
 Q2 tilanne jäi n. 2 % miinukselle
 Joillakin muovialan yrityksellä oli kova kysyntä viruspandemian alussa, mutta
tilanne on hiljentynyt heinäkuusta asti.
 Laajemminkin katsottuna tilaukset ovat heikentyneet ja tilanne on epävarma.
Muoviteollisuus ry:n hankkeita
 MT sai 94 k€ muoviteollisuuden LCA-työkalujen kehittämiseksi. Kiinnostuneita
yrityksiä pyydetään ottamaan pikimmiten yhteyttä Vesa Kärhään.
 Syksyllä 2020 toteutetaan viiden videon paneelisarja.
 TEM-hankerahaa on haettu Muovin vetyvoima-hankkeelle. Vastausta
odotetaan.
 Standardisoinnin toimialasopimus on uudistettu ja uusi sopimus
allekirjoitusvaiheessa.
 MT:n hallitus on antanut jaostoille tehtäväksi kiteyttää alansa 1-2 Must Win
Battlea liittyen siihen, mitä pitää lähivuosina saada hoidetuksi ja voittaa, että
ala pärjää.
Jätelain uudistus on menneillään ja se sisältää pakkausmuovien kierrätyksen kannalta
hankalan kohdan, joka yhdistää kaikki materiaalit yhteen.
Joensuun ja Rauman seuduilla on olemassa esimerkkejä koulutusyhteistyöstä, jonka
tavoitteena on kouluttaa uusia muovialan ammattilaisia. Koulutuksen kautta
vahvistetaan myös muoviteollisuuden vetovoimaa ko. alueilla.
Vesa Kärhän kalvoesitys on liitteenä.
5.

Erasmus Upskill -projektin tilanne
Pirjo Pietikäinen totesi, että Upskill-projekti on syksyllä 2020 pilotointivaiheessa.
Lopulliset versiot koulutusmateriaaleista sekä opiskelijoille että opettajille julkaistaan
projektin verkkosivuilla kevään 2021 aikana. Materiaalit ovat sen jälkeen kaikkien
halukkaiden vapaasti käytettävissä. Materiaali julkaistaan Englannin kielen lisäksi
myös kaikkien projektimaiden omilla kielillä.
Pirjo Pietikäinen esittelee materiaaleja mielellään syksyn aikana kiinnostuneille
yrityksille, sillä palautteen antamisella voidaan vielä vaikuttaa oppimateriaaleihin
niiden viimeistelyvaiheessa.
Ohjelman verkkosivut https://www.upskill-project.eu/
Upskill-projektista löytyy tietoa myös Muoviteollisuus ry:n verkkosivuilta.
https://www.plastics.fi/fin/muoviala/upskill_erasmus/
Pirjo Pietikäisen kalvoesitys on liitteenä.

6.

Muut asiat
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Ideoitiin kehittämisen pohjaksi lista Must Win Battleja. Jaosto jatkaa keskusteluja
aiheesta seuraavassa kokouksessa.
 Uusasiakkuuksien hankinta poikkeusaikoina
 Kuinka säilyttää kilpailukyky alanevassa markkinassa?
 Etätyötä tekevien toimintatehon varmistaminen
 Kiertotalouden edistäminen
 Miten eri firmoissa varaudutaan edistämään automaatiota ja digitalisaatiota
 Suora vaikuttaminen kansallisiin vaikuttajiin. Erityisesti liittyen EU-päätöksiin.
 Vastuullisuus ja kierrätettävyys
 Muoviveron vaikutuksiin valmistautuminen, ettei olla maksajan roolissa
 Osaavien henkilöiden löytäminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen
Teknologiateollisuuden järjestämät Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät
pidetään 28.-29.1.2021 Hotelli Flamingossa Vantaalla. Niiden teemana on
toimitusketjujen riskien hallinta.
Muoviyhdistys järjestää Work Shopin aiheena muoviteollisuusyritysten
tuotantotehokkuus 3.-4.11.2020 Hämeenlinnassa ja Ruiskuvalupäivät 2.-3.12.2020
Helsingissä.
7.

Seuraava kokous, päivämäärä ja alustusaiheet
Seuraava kokous pidetään Teams-kokouksena 19.11. klo 9.30-11.30. Kokouksessa
jalostetaan Muoviteollisuus ry:n hallitukselle ruiskuvalujaoston Must Win Battle lista. Alustusta toivotaan siitä, miten EU:n koronaviruksesta toipumiseen tarkoitettua
tukea saadaan alan käyttöön.

8.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.35.

Pirjo Pietikäinen
Ruiskuvalujaoston sihteeri

