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Jäte- ja tuotetietojärjestelmä -hanke

• Ympäristöministeriön hanke jäte- ja tuotetiedon 

keräämiseen käytettävien tietojärjestelmien 

kehittämiseksi

• Kesto 2021-2022

• Kehitetään nykyjärjestelmiä ja uusia osia

• Päivitetään raportointiohjeita

• Hyödynnetään Yhteentoimivuusalustaa (Suomi.fi)

• Budjetti 2 miljoonaa euroa 

• Pysyvää rahoitusta järjestelmien ylläpitoon

• Julkisen talouden suunnitelmassa varattu rahoitusta jäte-

ja tuotetietojärjestelmän kehittämiseen vuosille 2023-

2025
• Rahoituksen toteutuminen epävarmaa

Jäte- ja tuotetiedolla tarkoitetaan

• Tietoa syntyvistä, siirretyistä ja 

käsitellyistä jätteistä 

• Tietoa tuottajavastuun piiriin kuuluvista 

tuotteista, SUP-tuotteista* sekä jätteen 

käsittelyssä syntyvistä tuotteista

• Tietoa jätteen kuljettajista, välittäjistä ja 

muista toiminnanharjoittajista

* SUP-tuote = Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen 

vähentämisestä annetun direktiivin (EU) 2019/904 soveltamisalaan 

kuuluva tuote (esim. kertakäyttömuovituotteet)



Kehitettävät järjestelmät

• Ympäristöluvanvaraisen toiminnan jätetiedot

• Valtion ja kuntien luvittamat toiminnot

• Ylläpitäjä Hämeen ELY-keskus (KEHA)

Jätehuoltorekisteri

• Tiedot jätteen kuljettajista ja välittäjistä

• Tiedot jätteen keräystoiminnasta

• Ylläpitäjäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus (KEHA)

Tuottajarekisteri 

• Tiedot tuottajavastuun alaisista jätteistä ja tuotteista

• Ylläpitäjä Pirkanmaan ELY-keskus (KEHA)

Maaperän tilan tietojärjestelmä 

• MARA- ja PIMA-ilmoitukset ja loppuraportit

Ympäristöasioiden lupapalvelu, eLupa

• Tiedot ympäristöluvista

• Ylläpitäjä Itä-Suomen AVI (KEHA)

Kansainväliset jätesiirrot -järjestelmä

• Tiedot luvan vaativista kansainvälisistä jätesiirroista

• Ylläpitäjä SYKE

Siirtoasiakirjarekisteri UUSI!

• Tiedot eräiden jätteiden Suomen sisäisissä 

kuljetuksissa käytettävistä siirtoasiakirjoista

• Ylläpitäjä SYKE

Materiaalitori

• Tarjolla olevat ja tarvittavat materiaalit sekä 

jätehuoltopalvelut

• Kunnan toissijaiseen vastuuseen (TSV) perustuvien 

jätehuoltopalveluiden käyttö

• Ylläpitäjä Motiva Oy



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

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



Mihin kerättyjä tietoja käytetään?

• Luvanvaraisen tai muutoin valvottavan toiminnan 

valvontaan ja seurantaan

• Tilastojen tuottamiseen

• Kierrätysasteiden laskentaan ja jätealan direktiivien 

mukaiseen raportointiin komissiolle

• Jätehuollon ja kiertotalouden seurantaan ja kehittämiseen 

• Yritykset voivat jossain määrin hyödyntää omia tietojaan

• Tietopyyntöjen kautta julkisia tietoja annetaan niitä 

tarvitseville 

• Viranomaisille toimitettavien tietojen tarkkuus, laatu ja 

luotettavuus on erityisen tärkeää tietojen 

hyödynnettävyyden kannalta

Tiedon hyödyntäjiä:

ELYt, AVIt, kuntien 

viranomaiset,

Tulli, poliisi, 

pelastusviranomaiset,

Syke, Tilastokeskus, YM,

tutkijat, yritykset, 

kansalaiset



YLVAn jäteraportointi

• Jätelain ja jäteasetuksen mukaisten 

kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteiden 

mukainen raportointi

• Muutoksia jäteraportointilomakkeisiin

• Uusia raportointilomakkeita

• Koodistomuutoksia

• Vastaavat muutokset suorasiirtoihin

• Käytettävyysparannuksia

• Suurin osa muutoksista käyttöön 9.1.2023

• Raportointiohjeita päivitetään

• Syksyn aikana koulutusta YLVAn

jäteraportointiin



Jätehuoltorekisteri

• Uudet jätehuoltorekisteriin hyväksymisen 

edellytykset

• Vakuusvaatimuksen poistaminen

• Liikennelupa

• Luotettavuus, jos toiminta ei edellytä 

liikennelupaa

• Hyväksynnän hakeminen uudelleen

• Ulkomaisten jätteen kuljettajien ja 

välittäjien hyväksyminen tai 

merkitseminen jätehuoltorekisteriin

• Suomi.fi-valtuuden käyttöönotto

• Sujuva sähköinen 

jätehuoltorekisteriotteen tarkistaminen

• Suurin osa muutoksista otetaan käyttöön 

vuoden 2023 alussa



Tietopalvelu

• Ensimmäinen versio vuoden 2023 alussa

• Jätehuoltorekisterin tietopalvelu

• Tiedot jätteen kuljettajista ja välittäjistä

• Tuottajarekisterin tietopalvelu

• Tiedot tuottajarekisteriin hyväksytyistä 

tuottajista, tuottajayhteisöistä, valtuutetuista 

edustajista ja tuottajayhteisöjen jäsenistä

• Tiedot tuottajavastuun hoitamisesta

• Jäteasiat yhdessä paikassa



Materiaalitorin uusimpia toimintoja

• Suomi.fi-valtuutuspalvelun käyttöönotto 9.6.2022 alkaen

• Asiantuntijailmoitukseen kiertotalouden asiantuntijapalveluiden luokittelu

• Kiertotalous-Suomi ja teolliset symbioosit palveluiden käyttöön kiertotalouden asiantuntijapooli

• Etsitään materiaalia -ilmoituksen käyttöpaikan osoitetiedot

• Viranomaisen tiedonsaannin laajennus koskemaan saatuja tarjouksia 

• TSV-palveluiden valvonta

• Motivan ja teollisten symbioosien aluekoordinaattorien hakutoiminnot sulkeutuneisiin ilmoituksiin 

• Muutoksia ilmoitusten voimassaolossa 

• Sopimuksen tallentaminen luonnoksena

• Useita tarjousten hylkäysperusteita

• Tulossa lähiaikoina seurantakysely sulkeutuneisiin ilmoituksiin



Lisätietoa

Hankeikkuna

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM051:00/2020

Sähköpostilista

https://www.lyyti.fi/reg/Jate_ja_tuotetietojarjestelmaha

nkkeen_sahkopostilista_4201

Koulutukset

https://ym.fi/ymparistohallinnon-koulutus-ja-

neuvottelupaivat

Kaikille avoimet info-tilaisuudet

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM051:00/2020
https://www.lyyti.fi/reg/Jate_ja_tuotetietojarjestelmahankkeen_sahkopostilista_4201
https://ym.fi/ymparistohallinnon-koulutus-ja-neuvottelupaivat
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