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Tulevia jätelain muutoksia 2021-2022 
I. Rekistereitä koskevat muutokset 
• jätehuoltorekisteriä koskevien viranomaistehtävien keskittäminen
• ulkomaisten kuljettajien hyväksyminen ja EU-rekisteröinnin vastavuoroinen tunnustaminen, kuljettajien hyväksymistä 

koskevien edellytysten muuttaminen, jätehuolto- ja tuottajarekistereitä koskevat tietopalvelut jne. 
→ HE-luonnos lausunnoille 10/2021, eduskuntaan talvella 2022  

II. SUP-direktiivin toimeenpano, mm:
• Tuotekiellot ja merkintävaatimukset annettu jo 23.8.2021 VNA 771/2021
• Kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähentämistä koskevat toimet; GD vai lainsäädäntö?
• Eräiden kertakäyttöisten tuotteiden tuottajien vastuu jätehuollosta ja roskaantumisen puhdistamisesta

→ HE-luonnos lausunnoille loppuvuodesta 2021, eduskuntaan keväällä 

III. Hallitusohjelma: ”kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntiraja pidetään 10 prosentissa myös 
1.1.2030 alkaen”
• KKV:n selvitys kilpailuneutraliteettivaikutuksista syksyn 2021 aikana, HE-luonnos  lausunnoille kevät 2022?
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Jätesäädöspaketin lakimuutokset tulivat  
voimaan 19.7.2021

• Muutokset jätelakiin (714/2021), ympäristönsuojelulakiin (715/2021), kemikaalilakiin 
(716/2021), rikoslakiin (717/2021) sekä elintarvikelakiin (718/2021).

• Uudella lainsäädännöllä 
• pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä (EU:n jätealan direktiivien muutokset, SUP-direktiivin eräitä 

muovituotteita koskevat tuotekiellot ja merkintävaatimukset, POP-asetusta täydentävät säännökset)
• toteutetaan Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksia, joilla lisätään kierrätystä ja vahvistetaan 

Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä

• Hallituksen esitys HE 40/2021 vp https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2021/20210040
• Hankeikkuna https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM003:00/2019
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Asetusten valmistelu

Valtioneuvoston asetukset 
• jätteistä (uusitaan kokonaan)
• kaatopaikoista
• pakkauksista ja pakkausjätteistä (uusitaan 

kokonaan)
• paristoista ja akuista
• romuajoneuvoista
• sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
• renkaista
• ympäristönsuojelusta
• SOVAsta 
• PCB-jätteestä
• keräyspaperista
• juomapakkausten palautusjärjestelmästä
• SUP-tuotteista (uusi) 771/2021

Keskeiset säännökset
• Yhdyskunta- ja pakkausjätteen 

kierrätystavoitteet, rakennus- ja purkujätteen 
hyödyntämistavoitteet 

• Eri toimijoita koskevat erilliskeräysvelvoitteet
• Yksityiskohtaiset kirjanpito- ja 

tiedonantovelvoitteet
• Tuottajavastuun vähimmäisvaatimukset

Aikataulu
• 10 asetusluonnosta lausunnoilla 23.6. – 27.8.
• Linkki lausuntopalveluun ja 

lausuntoyhteenvetoon
• Tavoitteena antaminen ja voimaantulo 

marraskuussa 2021
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Kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetus

• Kunnan on järjestettävä erilliskerättävien jätteiden kuljetus kiinteistöiltä (JL 36 ja 37)
• kuljetusjärjestelmä muuttuu suoraan lain nojalla niissä kunnissa, joissa jätteiden kuljetus on nyt 

kunnan päätöksellä siirretty kiinteistön haltijan vastuulle

• Jos kyseessä sekajäte tai saostus- ja umpisäiliöliete, kunta voi siirtää jätteen kuljetuksen 
kiinteistön haltijalle JL 37 §:ssä säädetyin edellytyksin 
• Uusia päätöksiä ei tarvita KHJK-alueilla

• Siirtymäajat: kunnan on järjestettävä
• biojätteen kuljetukset aikaisintaan 19.7.2023 ja viimeistään 19.7.2024 lukien
• pienmetallijätteen ja pakkausjätteen kuljetukset 1.7.2023 lukien
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Kunnan järjestämä kuljetus (JL 36 §)
Uusi laki (2 mom)
Kunnan on jätteenkuljetusten hankintoja suunnitellessaan 
tehtävä markkinakartoitus. Tarjouspyynnössä 
jätteenkuljetuspalvelujen kesto on määriteltävä sekä hankinnat 
ajoitettava siten, että kaiken kokoisilla yrityksillä on 
mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin. Kuljetushankinnat 
on kilpailutettava osiin jaettuina siten, että useampi kuin yksi 
yritys voidaan valita palvelun tuottajaksi. Jakamisvelvoitteesta 
voidaan poiketa vain, jos jakaminen heikentäisi merkittävästi 
hankinnan kustannustehokkuutta tai muusta vastaavasta, 
hyvin perustellusta syystä. Poiketen siitä, mitä julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 §:n 
2 momentin 2 kohdassa säädetään, edellä tässä pykälässä 
tarkoitettu hankinnan jakamatta jättäminen voidaan saattaa 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella. 
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Vanha laki (3 mom)
Hankkiessaan palveluja jätteenkuljetusta varten 
kunnan on noudatettava, mitä julkisista 
hankinnoista annetussa laissa (348/2007) 
säädetään. Hankinnassa on huolehdittava siitä, 
että palvelujen alue ja kesto määritellään sekä 
hankinnat ajoitetaan ottaen huomioon mainitun lain 
2 §:ssä säädetyt periaatteet.

• Siirtymäsäännös: kunnan velvollisuutta tehdä markkinakartoitus sovelletaan 1 päivästä 
heinäkuuta 2022 → tarjouspyyntöä ei voi julkaista ellei markkinakartoitusta ole tehty



YmVM 3/2021 lausumat
1) Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa järjestelmällisen arvioinnin lain toimivuudesta 
keskittyen erityisesti yhdyskuntajätteen kierrätysasteen, jätteenkuljetuksen hintojen sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuaseman kehittymiseen esittäen valiokunnalle arvioinnin 
tulokset vuoden 2025 loppuun mennessä.
2) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet säätää kevyempi, erityisesti 
jätteeksi luokittelun päättymiseen sovellettava uusi menettely, jossa toimivalta keskitetään 
yhdelle viranomaiselle.
3) Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa riittävän tuen hallituksen esityksessä mainitulle 
toimeenpanohankkeelle, jonka tarkoituksena on edistää kuljetusten kilpailuttamista jätelain 36 
§:n mukaisesti siten, että myös pienemmät kuljetusyritykset voivat osallistua kilpailutuksiin ja 
saada kuljetusurakoita. Toimeenpanohanke on toteutettava tiiviissä yhteistyössä 
ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, kuljetusyritysten, kuntien ja niiden 
jätelaitosten välillä.
4) Eduskunta edellyttää, että hallitus tukee hankintaosaamisen kehittämistä ja parhaiden 
käytäntöjen tehokasta jakamista osana edellä mainittua toimeenpanohanketta tavoitteena 
varmistaa myös pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuaseman turvaaminen.
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Pakkausjätehuolto (1)

• JL 49 a – 49 d §: Kuntien ja tuottajien yhteistoiminta
• Järjestettävä erilliskeräys yhteistoiminnassa vähintään 2/3 Suomen asukkaista kattavalla 

sopimuksella. Kunnat järjestävät asumisessa syntyvän pakkausjätteen kiinteistöittäisen 
erilliskeräyksen. Tuottajat maksavat kunnille korvauksia keräyskustannuksista laissa säädetyin ja 
sopimuksella tarkemmin määriteltävin perustein. 

• Tuottajan maksamat korvaukset
• Pakkausten tuottajien vastattava vähintään 80 prosentista erilliskerätyn pakkausjätteen koko 

jätehuollon (ml. neuvonnan, tiedonkeruun ja raportoinnin) kustannuksista.
• Tuottajan kustannusvastuu kattaa asetuksen ns. ”velvoiterajan” mukaisen erilliskeräyksen, ei kunnan 

jätehuoltomääräysten perusteella laajennettua erilliskeräystä. 
• Kunnan hyvitettävä tuottajalta saamansa korvaukset asukkaalle jätemaksussa täysimääräisesti ja 

pakkausmateriaalikohtaisesti.
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Pakkausjätehuolto (2)

• Tuottajien takaportti (JL 49 c §) 
• Jos sopimusta ei sovittelunkaan jälkeen synny, tuottajat järjestävät itse erilliskeräyksen; ts. 

siirrytään käytännössä ”täyteen tuottajavastuuseen”
• 3 vuoden siirtymäaika

• Siirtymäsäännökset
• Tuottajien ja kuntien tehtävä yhteistyösopimus 31.12.2021 mennessä
• Tuottajien on maksettava korvauksia 1.7.2023 alkaen

• Aluekeräys tuottajan järjestämisvastuulla
• Vastaanottopaikkojen vähimmäismäärästä säädetään (pakkaus)asetuksella ja siinä otetaan 

huomioon lisääntyvä keräys kiinteistöiltä. 
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Tuottajavastuujärjestelmä: 
eräitä muutoksia (1) 

• Tuottajavastuu ulotetaan kaikissa tuoteryhmissä 
kansainväliseen etäkauppaan (46 §) 

• Tuottajien omavalvonta (53 a §); 
omavalvontasuunnitelma

• Velvollisuus liittyä tuottajayhteisöön, 
poikkeusmahdollisuudet niukat (JL 62 §) → viimeistään 
31.12.2021 

• Pakkausten tuottajayhteisön on katettava kaikki 
materiaalit (JL 62 §) 

• Tuottajayhteisön oltava voittoa tavoittelematon yhteisö: 
tarkoitus hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet.
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Tuottajavastuujärjestelmä: 
eräitä muutoksia (2) 

• Tuottajamaksut tukemaan entistä vahvemmin kestävää 
tuotesuunnittelua – mukautetut maksut 63 a §. 

• Tuottajarekisteriin hyväksytyn tuottajan tai 
tuottajayhteisön toiminnan turvaaminen − tarkennuksia 
vaadittaviin taloudellisiin järjestelyihin 64 §.

• Tuottajan tai muun vastaavan toimijan valtuutettua 
edustajaa koskeva sääntely 66 a §-66 b §.

• Tuottajavastuujärjestelmien yhteistyöryhmä 66c §.
→ hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi tehtävä 
viimeistään 30.6.2022
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Tehokas erilliskeräys kierrätysasteen 
nostamiseksi
• Kaikilla toimijoilla velvollisuus lajitella ja 

kerätä erikseen lajiltaan ja laadultaan 
erilaiset jätteet kierrätystä tai muuta 
hyödyntämistä varten (JL 15 §). 

• Kunnille, jätteen haltijoille ja pakkausten 
tuottajille nykyistä selvästi tiukemmat 
velvoitteet yhdyskunta-, pakkaus- ja 
rakennus- ja purkujätteiden 
erilliskeräykseen. 

• Erilliskerättyä jätettä ei saa viedä 
kaatopaikalle eikä poltettavaksi (JL 15 a 
§).

• Uudelleenkäytön valmistelun edistäminen 
(JL 11 a §).
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Toteutuma 2006-2019 perustuu vanhaan laskentamenetelmään. Tavoite vuodesta 2025 alkaen perustuu uuteen laskentamenetelmään. 



JL 15 §: Jätteiden erilliskeräysvelvollisuus

Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on etusijajärjestyksen toteuttamiseksi kerättävä toisistaan 
erillään, eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai materiaaleihin.
Jätteiden erilliskeräyksestä voidaan poiketa vain, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
1) erilaisten jätteiden yhteiskeräys ei heikennä niiden laatua eikä vähennä mahdollisuuksia valmistella 
ne uudelleenkäyttöön, kierrättää ne tai hyödyntää ne muulla tavoin etusijajärjestyksen mukaisesti; 
2) erilliskeräys ei johda parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen, kun otetaan huomioon jätteen 
jätehuollon kokonaisvaikutukset ympäristöön;
3) erilliskeräys ei ole teknisesti toteutettavissa, kun otetaan huomioon jätteen keräyksen hyvät 
käytännöt;
4) erilliskeräyksen kustannukset olisivat kohtuuttomia ottaen huomioon mahdollisuudet parantaa 
erilliskeräyksen kustannustehokkuutta, erilliskerätyn jätteen ja siitä jalostetun uusioraaka-aineen 
myynnistä saatavat tulot sekä kustannukset, jotka syntyvät lajittelemattoman jätteen keräyksen ja 
käsittelyn kielteisistä ympäristö- ja terveysvaikutuksista.
3 mom: valtuussäännökset valtioneuvoston asetusten antamiselle
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Asumisessa syntyvän jätteen erilliskeräys 
kiinteistöiltä: kunnan toimivalta

• JL 91 §: Kunta voi jätehuoltomääräyksillä poiketa valtioneuvoston 
asetuksesta
• ankarampaan suuntaan siten, että asetuksessa määritettyä erilliskeräystä 

(velvoiterajaa) laajennetaan, tai
• jos jokin JL 15 §:ssä säädetyistä poikkeusperusteista täyttyy, lievempään suuntaan 

siten, että asetuksessa määritettyä erilliskeräystä supistetaan; korkeintaan 5 
vuoden määräajaksi kerrallaan; 
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Kiinteistön haltijan järjestämä täydentävä 
keräys (JL 41.3 §)

• Kiinteistön haltija voi järjestää (täydentävää) pakkausjätteen ja biojätteen 
erilliskeräystä, jos kiinteistö ei kuulu valtioneuvoston asetuksen tai kunnan 
jätehuoltomääräyksen perusteella erilliskeräyksen piiriin.

• Huom! Kunta voi jätehuoltomääräyksissä määrätä ja järjestää erilliskeräyksen 
kiinteistön haltijalle pakollisena tai vapaaehtoisena palveluna
• Vapaaehtoinen erilliskeräys = kunnan järjestettävä, jos kiinteistö haltija tai haltijat pyytävät
• Jätehuoltomääräyksissä kiinnitettävä huomiota selkeyteen ja tarkkarajaisuuteen
• Palveluista tiedotettava riittävästi ja selkeästi
• edellä mainituin edellytyksin myös kunnan järjestämä vapaaehtoinen erilliskeräys sulkee 

pois kiinteistön haltijan järjestämän täydentävän keräyksen
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Asumisessa syntyvän yhdyskunta-
ja pakkausjätteen erilliskeräys
- velvoitteet säädetään asetuksilla

• Biojätteen erilliskeräys alkaisi kaikissa taajamien vähintään 
viiden huoneiston asuinkiinteistöissä viimeistään heinäkuussa 
2022 ja pienmetalli- ja pakkausjätteen erilliskeräys 
heinäkuussa 2023. 

• Lisäksi biojätteen erilliskeräys laajenisi yli 10 000 asukkaan 
taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään heinäkuussa 2024.  

• Kunta voisi jätehuoltomääräyksillä laajentaa tai supistaa 
kiinteistöittäistä erilliskeräystä. 

• Asumisessa syntyvän tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto 
alkaisi viimeistään vuonna 2023.

• Tuottajan järjestämiä pakkausjätteen (ml. muovi) alueellisia 
vastaanottopaikkoja vähintään 1000 kpl (nyt 1850).
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Hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvän 
jätteen erilliskeräysvelvoitteet  
- säädetään asetuksilla

• Jätteen haltijan on järjestettävä taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, 
matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä bio-, pienmetalli- ja pakkausjätteen 
erilliskeräys 1.7.2022 alkaen, jos jätettä syntyy velvoiterajan ylittävän määrän (biojäte 10, 
muovi/kartonki 5, lasi/metalli 2 kg/vko). 

• Pakkausjäte toimitetaan tuottajan järjestämään jätehuoltoon (vastaanottoterminaalien 
määrä 30 → 60 kpl)

• Muun kuin em. yhdyskuntajätteen erilliskeräys mahdollisuuksien mukaan. 
• Myös muun jätteen kuin yhdyskuntajätteen (esim. bio- ja tekstiilijäte) erilliskeräys 

järjestettävä, velvollisuudesta voi poiketa jätelain 15 §:ssä säädetyin edellytyksin. 
• Samassa kiinteistössä olevat jätteen haltijat voivat järjestää erilliskeräyksen yhdessä.
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Rakennus- ja purkujätteen 
hyödyntäminen ja erilliskeräyksen 
velvoitteet  
- säädetään jäteasetuksella (luonnos)
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• Materiaalina hyödyntämistä koskeva tavoite 70 % (pl. 
maa- ja kiviainesjäte, 2020→) säilyisi toistaiseksi 
ennallaan.

• Toteutuma Suomessa ollut noin 50-60 %
• Jätteen haltijan erilliskeräysvelvollisuudet tiukentuisivat, 

uusina jätelajeina asfaltti, bitumi ja kattohuopa, 
mineraalivillaeriste 

• Velvollisuudesta voi poiketa jätelain 15 §:ssä säädetyin 
edellytyksin 

• esim. yhteiskeräys ja keskitetty lajittelu mahdollista, jollei 
kerätyn jätteen laatu heikenny



Muuta erilliskeräyksestä ja jätehuollosta
• Tasalaatuinen huomattavan suurina määrinä syntyvä jäte on lajiteltava erikseen, jos se mm. 

kierrätyksen edistämisen kannalta perusteltua.
• Erilliskerätty jäte on toimitettava käsittelyyn, jossa mahdollisimman suuri osa siitä valmistellaan 

mahdollisimman korkealaatuiseen uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen.
• Pakkausjäte mahdollisuuksien mukaan kerättävä yhdessä muun samaa materiaalia olevan jätteen 

kanssa – ei kuitenkaan saa heikentää laatua.
• Hyödyntämiskelpoisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle on vältettävä.

• Vaarallisen jätteen sekoittamiskiellon tiukennus (JL 17 §)
• Kiellon vastaisesti sekoitettu vaarallinen jäte on eroteltava, jos erottelu tarpeen terveys- ja 

ympäristövaaran tai haitan ehkäisemiseksi ja teknisesti mahdollista (ei enää kustannusperustetta)
• Jätteen hyödyntäjän on poistettava jätteestä vaaralliset aineet, seokset tai osat, jos se on tarpeen 

jätteen käsittelemiseksi etusijajärjestyksen mukaisesti tai terveys- tai ympäristövaaran poistamiseksi 
(JL 15 b §).
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Jätevirtojen 
tehokkaampi seuranta 
ja jätealan digitalisaatio
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• Eri toiminnanharjoittajien kirjanpito- ja 
tiedonantovelvollisuuksiin tiukennuksia. 

• Vaarallisten ja eräiden muiden jätteiden (ml. 
uutena POP-jätteet) kulun seurantaan 
sähköiset siirtoasiakirjat.

• Myöhemmin säädetään velvollisuudesta 
toimittaa siirtoasiakirjan tiedot 
siirtoasiakirjarekisteriin (2022).

• Jätealan tietojärjestelmiä uudistetaan 
vastaamaan tietotarpeisiin. 



Yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätysasteen 
laskentasäännöt muuttuvat
• Kierrätetyksi yhdyskunta- ja pakkausjätteeksi saa 

laskea vain tosiasiallisesti kierrätetyn jätteen määrän.
• Kierrätysasteeseen ei saa laskea

• esikäsittelyssä poistettuja tai kierrätyksessä 
syntyneitä jätteitä (rejektit), 

• ulkomailta tuotua jätettä.
• Kierrätysasteeseen saa laskea

• ns. kotikompostointi,
• jätteenpolton pohjatuhkasta ja -kuonasta kierrätetyt 

metallit,
• toisessa maassa asianmukaisesti kierrätetyn 

jätteen.
• Pakkausjätteen määrän arvioinnissa on otettava 

huomioon myös tuottajavastuutilastoinnin 
ulkopuolelle jäävien markkinoille saatettujen 
pakkausten määrä.
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� EU-raportoinnissa tapahtuneet muutokset heijastuvat 
toiminnanharjoittajien kirjanpito- ja 
tiedonantovelvoitteisiin



Uutta kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteissa (1) 

• Toiminnanharjoittajilta edellytetään jatkossa kirjanpitoa myös 
• POP-jätteestä (POP-asetuksen liitteessä IV mainitut yhdisteet) 
• Elintarvikejätteestä, ml. arvio syömäkelpoisen elintarvikkeen määrästä (keskeiset elintarvikealan toimijat) 
• Jätteen uudelleenkäytön valmistelussa, kierrätyksessä tai muussa hyödyntämisessä syntyvistä tuotteista ja 

materiaaleista
• Jäteöljyn käsittelystä ja siinä syntyneistä tuotteista
• Paikoista, joissa yhdyskuntajätevesilietettä hyödynnetään maanviljelyksessä

• Jätteen hyödyntämisen tarkempi erittely: uudelleenkäytön valmistelu, kierrätys, hyödyntäminen 
maantäytössä, muu materiaalina hyödyntäminen (R-koodien täsmennykset)

• Jätteen alkuperän tarkempi seuraaminen jätehuoltoketjussa (erityisesti yhdyskuntajätealkuperä)
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Uutta kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteissa (2)

• YSL-luvanvaraisten toiminnanharjoittajien toimitettava yhteenveto kirjanpitotiedoista 
valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

• Eräitä jätteitä toiseen maahan siirtävän kirjanpito- ja tiedonantovelvoite (JL 117 c §)
• Yhdyskuntajäte, rakennus- ja purkujäte, jäteöljy; tiivistelmä kirjanpitotiedoista SYKElle vuosittain

• Ilmoitusvelvollisuus ns. kotikompostoinnista kunnan jätehuoltoviranomaisen rekisteriin (JL 41.3 §)
• Tietojen päivitys 5 vuoden välein

• Esineen toimittajan ilmoitusvelvollisuus erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) sisältävistä 

esineistä ECHAn SCIP-rekisteriin (kemikaalilain 22 b §), direktiivin mukaan voimassa 5.1.2021 

alkaen 

• Koskee jakeluketjun kaikkia toimijoita (pl. suoraan kuluttajalle myyvät jakelijat)

• Tavoitteena parantaa jätteen käsittelylaitosten ja kuluttajien tiedonsaantia SVHC-aineista.

• valvontaviranomainen TUKES, lisätietoa linkistä

• Pääosa velvoitteista ehdotettu tulemaan voimaan 2022 alusta
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https://tukes.fi/kemikaalit/reach/luvanvaraiset-aineet/erityista-huolta-aiheuttavat-aineet/scip-ilmoitus-esineista


Siirtoasiakirja – uudet vaatimukset ja 
digitalisointi
JL 121, 121 a §, jäteasetus (luonnos)

• Siirtoasiakirja tehtävä myös POP-jätteestä.
• 2022 alkaen siirryttävä lähtökohtaisesti 

sähköisten siirtoasiakirjojen käyttöön; paperinen 
siirtoasiakirja mahdollinen, jos ei edellytyksiä 
sähköisen siirtoasiakirjan laatimiseen.

• Täsmennyksiä tietovaatimuksiin ja 
vahvistusmenettelyihin .

• Valmisteilla lakiesitys* velvollisuudesta toimittaa 
siirtoasiakirjan tiedot SYKEn ylläpitämään 
rekisteriin 1.9.2022 lähtien.
• Sähköisestä siirtoasiakirjasta tiedot siirrettävä 

rekisteriin välittömästi ja paperisesta 3 kk:n kuluessa 
siirron päättymisestä.

• Siirron osapuolet ja tietyt viranomaiset saavat tietojen 
katseluoikeuden rekisteriin

• Tavoitteena parempi jäljitettävyys koko 
jätehuoltoketjussa. 
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SYKEn ylläpitämä rekisteri valmisteilla ja otetaan 
käyttöön 9/2022 mennessä

* Lakiesitys on tulossa lausunnoille 10/2021



Jätetietojärjestelmän kehittäminen: 
visio ja tavoitteet

1. Uusien tietojen keruu lainsäädännön 
muuttuessa

2. Luotettavampi jäte- ja tuotetieto
3. Tiedon saatavuuden parantaminen
4. Käytettävyyden parantaminen
5. Sähköisen tiedonsiirron edistäminen
6. Käyttöoikeuksien ja salassa pidettävän 

tiedon hallinta
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”Käyttäjäystävällisestä, digitaalisesta järjestelmästä on saatavilla luotettavaa ja kattavaa jäte- ja tuotetietoa, 
jonka avulla voidaan seurata ja kehittää jätehuoltoa, vastata raportointivaatimuksiin sekä edistää 
kiertotaloutta.”
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