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Jäte- ja tuotetietojärjestelmä -hanke
• Hanke jäte- ja tuotetiedon keräämiseen käytettävien valtakunnallisten tietojärjestelmien kehittämiseksi
• Tietoa syntyvistä, siirretyistä ja käsitellyistä jätteistä
• Tietoa tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista, SUP-tuotteista sekä jätteen käsittelyssä syntyvistä tuotteista

• Taustalla jätedirektiivien toimeenpanon aiheuttamat muutostarpeet sekä muut tunnistetut puutteet tietojen
kattavuudessa, luotettavuudessa ja hyödynnettävyydessä sekä järjestelmien käytettävyydessä
• Hankkeessa kehitetään nykyjärjestelmiä ja integroidaan niitä ja uusia osia tarvittavalla tavalla
• Hanke koostuu useasta osahankkeesta:
• YLVA, JHR, TURRE, eLUPA, MATTI, KV jätesiirrot –järjestelmä, Siirtoasiakirjarekisteri, Materiaalitori ja ”tietoalusta”

• Hanke asetettu 02/2021 – 12/2022
• Budjetti 2 M€

Uutta EU-raportoinnissa
•
Yhdyskunta- ja pakkausjätteen
kierrätysasteen laskentasäännöt
•
Vaarallisen ja POP-jätteen
seurantavelvoite
•
Jätteen vienti
•
Voiteluöljyt ja öljyjätteet
•
Jätteen käsittelyssä syntyvät
tuotteet
•
Rakennus- ja purkujätteiden
kierrätys
•
SUP-tuotteet ja -jätteet19.2.2021
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Mihin kerättyjä tietoja käytetään?
• Luvanvaraisen tai muutoin valvottavan toiminnan
valvontaan ja seurantaan
• Tilastojen tuottamiseen
• Kierrätysasteiden laskentaan ja 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
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Visio ja tavoitteet
”Käyttäjäystävällisestä, digitaalisesta järjestelmästä on saatavilla luotettavaa ja kattavaa jäte- ja tuotetietoa, jonka
avulla voidaan seurata ja kehittää jätehuoltoa, vastata raportointivaatimuksiin sekä edistää kiertotaloutta.”

1. Uusien tietojen keruu jätelain muuttuessa

2. Kattavampi ja luotettavampi jäte- ja tuotetieto
3. Tiedon saatavuuden parantaminen
4. Käytettävyyden parantaminen
5. Sähköisen tiedonsiirron edistäminen

6. Käyttöoikeuksien ja salassa pidettävän tiedon
hallinta

19.2.2021
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Organisointi
Ohjausryhmä
Hankehallinta, tuoteomistaja
Eini Lemmelä: perus-YLVA,
Jätehuoltorekisteri, eLupa, MATTI
Jenni Lehtonen: siirtoasiakirjarekisteri,
kv jätesiirrot -järjestelmä, TURRE,
Materiaalitori, tietoalusta

YM, KEHA, ELY, AVI,
SYKE, Tilastokeskus,
Motiva Oy

Hankepäälliköt
Järjestelmien yhteentoimivuus
Osahankkeen käytännön
toteutus projektipäälliköiden
johdolla, esittelevät työtään
ohjaus- ja seurantaryhmälle,
hyödyntävät käyttäjäryhmiä,
jakavat tilannetietoa ja
tekevät yhteistyötä
yhteistyöryhmässä

Osahankkeen 1
Projektiryhmä

YM

Kokonais- ja osahankkeiden
ohjaus, ratkaisujen
tekemisessä tukeminen,
varmistaa, että seurantaryhmää
kuullaan riittävästi

Seurantaryhmä

Avoin neuvoa-antava
keskustelu- ja
tiedonvälitysfoorumi

Tekninen koordinaattori
Osahankkeiden yhteistyöryhmä
Osahankkeen 2
Projektiryhmä

Jne.

Osahankkeilla on
vielä lisäksi omia tai
yhteisiä pienempiä
ohjausryhmiä
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Siirtoasiakirjarekisteri

19.2.2021
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Siirtoasiakirjasääntelyyn esitetään
muutoksia
Vaiheessa 1

Vaiheessa 2

• Siirtoasiakirja on laadittava
sähköisenä, paperinen asiakirja on
mahdollinen vain, jos jätteen haltijalla
ei ole edellytyksiä laatia asiakirjaa
sähköisenä

• Siirtoasiakirjan laatineen jätteen haltijan
on huolehdittava siirtoasiakirjan tietojen
toimittamisesta siirtoasiakirjarekisteriin

• Tieto käsittelytavasta toimituspaikassa

Taustalla
vaarallisen ja
POP-jätteen
seurantavelvoite
EU:sta

• Jos jäte noudetaan kotitaloudesta,
tietojen toimittamisesta huolehtii
jätteen kuljettaja

• Uutena POP-jäte

• Tietojen toimitusaika

• Vahvistuksia täsmennetään

• Rekisterinpitäjyys, tiedonsaantioikeudet

• Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot
säädetään jäteasetuksessa

• Toimitettavat tiedot säädetään
jäteasetuksessa

 Tavoite: Voimaan yhtä aikaa 1.1.2022
19.2.2021
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Siirtoasiakirjarekisteri
• Rekisteriin tuodaan siirtoasiakirjojen tietyt
tiedot, siirtoasiakirjoja ei tehdä eikä
arkistoida rekisterissä
• Sähköinen siirtoasiakirja luodaan
markkinaehtoisissa siirtoasiakirjapalveluissa
tai toimijoiden omissa järjestelmissä ja tiedot
tuodaan rekisteriin rajapinnan kautta
• Toimijat huolehtivat omien järjestelmiensä
osalta rajapinnan rakentamisesta ja tietojen
vastaavuudesta

• Paperisia siirtoasiakirjoja käyttäneet jätteen
haltijat tuovat tiedot rekisteriin
asiointikäyttöliittymän kautta

• Siirron osapuolet ja viranomaiset voivat
saada tietoja rekisteristä rajapinnan tai
käyttöliittymän kautta
19.2.2021
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Siirtoasiakirjarekisterin suunnittelu- ja
toteutushanke
• Rekisterin toteuttaja ja ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus
• 1. versio testausvaiheessa

• Kehitystä jatketaan 2021 osana jäte- ja tuotetietojärjestelmä
-kokonaishanketta
• Tiedonsiirto YLVAan

• Testaaminen

• Käyttöönotto 1.1.2022
• Viestintää, käyttäjätukea Sykestä

https://siirtoasiakirjarekisteri-api-dev.azurewebsites.net/index.html
19.2.2021
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Ajankohtaista Materiaalitorista
• Materiaalitorin käyttöön liittyvät velvoitteet koskevat myös hankintayksiköitä 1.1.2021 alkaen
• Jätelain 33 §:ää ehdotetaan kuitenkin muutettavan niin, että hankintayksiköt voivat osoittaa
kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun edellytyksenä olevan muun palvelutarjonnan puutteen
Hilma-menettelyn avulla
• Hankintayksikkö tekisi pyynnön kunnan palvelusta Materiaalitorin kautta
• Lausuntopalautteessa esitystä tuettiin

• Ehdotus ei ehtinyt voimaan vuoden alkuun mennessä -> siirtymävaiheeseen annettu
suositus https://ym.fi/-/hilma-palvelu-riittaa-osoittamaan-palvelutarjonnan-puutteenjatehuollossa
• Materiaalitorin toiminnallisuudet hankintayksiköille otettiin käyttöön tammikuussa

19.2.2021
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Kiitos!
Lisätiedot:
Eini.lemmela@ym.fi (YLVA, JHR, MATTI, eLupa)
Jenni.lehtonen@ym.fi (siirtoasiakirjarekisteri, kv jätesiirrot järjestelmä, TURRE, Materiaalitori, tietoalusta)
Hankeikkuna (Jäte- ja tuotetietojärjestelmä)
Hankeikkuna (Siirtoasiakirjarekisteri)
www.materiaalitori.fi
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