KOKOUSMUISTIO
16.6.2021

RUISKUVALUJAOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 19.5.2021 klo 10.00 – 11.10

Paikka

Team-kokous

Läsnä

Tom Ståhlberg
Risto Kalliainen
Mirva Ojala
Pirjo Pietikäinen
Vesa Kährä
Wille Viittanen
Sauli Eerola
Jouni Lintonen
Vesa Taitto

Oy Orthex Finland Ab (puheenjohtaja)
Leomuovi Oy
Muoviteollisuus ry
Muoviteollisuus ry (sihteeri)
Muoviteollisuus ry
Wiitta Oy
Muovipoli Oy
Plastone Oy
Muoviyhdistys ry

Kokousmuistio
1.

Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen, jaoston kokoonpano
Tom Ståhlberg avasi kokouksen klo 10.00. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

2.

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

3.

Muoviteollisuuden ajankohtaiset asiat, Vesa Kärhä
Ensimmäiseksi Vesa mainitsi työvoiman saatavuusongelman. Muovialalla on
jatkuvasti työpaikkoja auki. Rauman seudulla on menossa MuoviLove-kampanja ja
Joensuunseutu pyrkii lisäämään alan kiinnostavuutta HyväMuovi-kampanjalla.
Molemmat ovat näkyneet sosiaalisessa mediassa. Lisäksi molemmilla seuduilla on
panostettu aikuiskoulutukseen.
Uusiomuoviala on kärsinyt verottajan omavaltaisesta sähköveroluokan
korottamisesta vuodesta 2018 alkaen tapauksissa, joissa yritys tuottaa kierrätetystä
muovista granulaattia eikä esimerkiksi tuotteeksi luokiteltavaa hylsyä. Nyt
selvitellään taannehtivan korjauksen mahdollisuutta ja vähintäänkin maksuohjelmia.
EU on julkistanut käsikirjan, jossa tehdään määrittelyt siitä, mikä katsotaan kestävää
kehitystä tukevaksi liiketoiminnaksi ja mikä ei. Tämän käsikirjan mukaan tehdään
mm. avustuspäätöksiä. Vesa Kärhä ja Sauli Eerola lupasivat kertoa seuraavassa
kokouksessa lisää tästä taksonomiasta.
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Muoviteollisuus ry:llä on menossa tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon erilaisia
projekteja. Näistä LCA-hanke alkaa olla loppusuoralla ja kierrätykseen liittyvät
KiMuRa (komposiitit) ja RAMPO (rakentamisen muovit) vasta alussa.
Syksyn työehtosopimusneuvottelutilanne näyttää tässä vaiheessa hankalalta.

4.

Korona - exit mm. huoltovarmuustilanne, Mirva

Suomessa yritykset ovat selvinneet Korona-tilanteesta hyvin. Rokotukset ovat
edenneet Suomessa hyvin ja laumasuojan voi ennustaa olevan hyvä jo koko Euroopan
tasolla. Muu maailma on rokotusten/laumasuojan kannalta vielä kysymysmerkki.
Huoltovarmuuteen liittyvä tilaisuuksia/tapahtumia
26.5. klo 9-12 huoltovarmuuswebinaari
11.6. exit-tilaisuus vientiteollisuudelle
helmikuu -22 pidetään harjoitus liittyen elintarvikkeiden pakkaamiseen
Mirva on yksi Muoviyhdistyksen Ekstruusiopäivien puhujista elokuussa 2021.
5.

Erasmus UPSKIL -projektin tilanne, Pirjo Pietikäinen
UPSKILL-opetusmateriaalit on nyt valmistuneet ja julkaistu englanninkielisinä. Myös
suomennokset saadaan valmiiksi elokuun 2021 loppuun mennessä. Julkistamisen
jälkeen sekä oppilaitokset että yritykset voivat ottaa materiaaleja käyttöönsä
tarvitsemallaan tavalla. Pirjo Pietikäinen esittelee materiaaleja mielellään
kiinnostuneille yrityksille.
UPSKILL-oppimateriaalit on julkaistu projektin verkkosivuilla https://www.upskillproject.eu/ . Ne löytävät jatkossa myös Muoviteollisuus ry:n verkkosivujen kautta.
https://www.plastics.fi/fin/muoviala/upskill_erasmus/
Projektin loppuseminaari järjestettiin 15.4.2021. Suomen muoviteollisuutta
edustavan puheenvuoron käytti Vesa Kärhä.

6.

Muut asiat
Sauli Eerola toi esiin, että teknologianeuvottelukunnan raportti luovutetaan 1.6. Yksi
en 12 kohdasta liittyy huoltovarmuuteen.

7.

Seuraava kokous, päivämäärä ja alustusaiheet
Seuraava kokous pidetään Tampereella Alihankintamessuilla torstaina 23.9.21 klo 1416.

8.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 11.05.
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Pirjo Pietikäinen
Ruiskuvalujaoston sihteeri

