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Tuloksellisuustarkastus 

1/2018 Teolliset symbioosit esimerkkinä kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttamisesta  

Yhteenveto selvitysluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun selvityksen luonnoksesta palautet-
ta seuraavasti: 

 työ- ja elinkeinoministeriö 20.11.2017 

 ympäristöministeriö 20.11.2017. 
 

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

 lausua näkemyksensä selvitysluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista sekä 

 esittää selvitysluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 
 

Ennen lopullisen selvityksen antamista tarkastusvirasto on selvitystä viimeisteltäessä ottanut huo-
mioon palautteen seuraavasti: 

1. Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista  
 

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto 

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa lausunnossaan, että selvitys on hyvin laadittu ja kehittämis-
ehdotukset ovat oikean suuntaiset. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa lausunnossaan, että 
kyseessä olevan selvityksen tultua julkiseksi sillä tulee ministeriön lausunnon mukaan olemaan ”eit-
tämättä merkittävä rooli” kansallisen materiaalitehokkuusohjelman päivityksessä. Työ- ja elinkeino-
ministeriöllä ei ole selvityksen sisältöön varsinaisesti huomautettavaa, mutta työ- ja elinkeinoministe-
riö pyytää tarkastusvirastoa harkitsemaan selvityksen nimeä.  

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa selvityksen nimeksi ”Teolliset symbioosit esimerkkinä kansallisen 
materiaalitehokkuusohjelman toteuttamisesta”, mitä ministeriö perustelee sillä, että teolliset sym-
bioosit muodostavat vain rajallisen osan kansallisen materiaalitehokkuusohjelman ohjelman toimen-
piteistä. Ministeriön ehdotus on otettu selvityksen nimeksi. 

Ympäristöministeriön lausunto 

Ympäristöministeriö ilmoittaa lausunnossaan, että ministeriö pitää selvitystä tarpeellisena ja hyvänä. 
Ympäristöministeriön mukaan selvitys antaa myös näkökulmia valmisteilla olevaan materiaali-
tehokkuusohjelman päivitykseen. Lisäksi ympäristöministeriön mukaan selvityksessä on nostettu esille 
keskeiset haasteet, jotka joko hidastavat tai estävät teollisten symbioosien syntymistä. Ympäristö-
ministeriön lausunnon mukaan tarkastusviraston suositus vastuuttaa ja yksilöidä ohjelmissa toimen-
piteiden toteuttajatahot, seurattavat tuloksellisuustavoitteet sekä arvioida hyödyt ja kustannukset 
etukäteen riittävän yksityiskohtaisesti on hyvä. Ympäristöministeriön lausunnon mukaan tarkastus-
viraston suositukset siitä, että yrityksiä on saatava aktiivisemmin lähtemään mukaan FISS-toimintaan 
sekä pysymään mukana toiminnassa mukaan lukien FISS-toimintamallissa käytössä olevan tietokannan 
kehittäminen, ovat perusedellytyksenä sille, että teollisten symbioosien toimintamallia kannattaa jat-
kaa.  
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Ympäristöministeriö toi esille, että selvityksessä ei ole tarkemmin avattu, minkälaisia ongelmia yrityk-
sille on aiheutunut jätelainsäädännöstä ja ympäristölupaprosessien hitaudesta. Selvitystekstissä on 
kuitenkin käsitelty yrityskyselyn perusteella yritysten esille tuomia ongelmia siltä osin, kuin mitä vas-
tauksista voitiin lukea. 

 

2. Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 
 

Selvitysluonnosta on täydennetty vuosittaisilla FISS-toimintamallin rahoitustiedoilla. 

 

Lisätietoja: Ylitarkastaja Tiina Vihtonen, p. 09 432 5762 


