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Tilastojen vertailtavuus tärkeää
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Tilastokeskuksen jätetilaston 
vakiotuotanto

3Tilastokeskus3.3.2022

EU:n jätetilastoasetuksen (EU 2150/2002) raportointitaulut, 
raportoidaan joka 2. vuosi tiedot, tiedot tuotetaan vuosittain:

–Jätteiden synty, taulukossa 19 toimiala-aggregaattia ja 51 
jäteaggregaattia.

–Jätteiden käsittely, taulukossa 8 käsittelyaggregaattia ja 51 
jäteaggregaattia.

–Lisäksi taulukot alueellisista laitosmääristä ja 
käsittelykapasiteeteista, raportointi toistaiseksi vajavaista.



EU:n jätetilastoasetus, jätteiden
synty -taulun tarkkuustaso
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EU:n jätetilastoasetus, jätteiden 
käsittely -taulun tarkkuustaso
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EU:n jätetilastoasetus, 
käsittelylaitokset -taulujen tarkkuus
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Yhdyskuntajätteiden kansainvälinen 
aikasarja, ’OECD-Eurostat JQ’
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–Pisin ja eniten eri maiden kesken vertailukelpoinen 
aikasarja yhdyskuntajätteiden kertymästä ja käsittelystä 
Euroopassa.

–Tilastokeskuksen yhdyskuntajätetilasto julkaistaan   
loppuvuodesta koska tietoja tarvitaan tähän kv-kyselyyn.

–Yhdyskuntajätteiden julkistus ei aina ole kattanut 
tuoreimpia tuottajavastuutietoja eikä yhdyskuntajätteiden 
osuuden erottaminen ole aina helppoa.

–Kotitalouksien ja palveluiden osuudet mallintamalla.
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Tilastolainsäädäntöä tarkempi YM:n
alainen jätedirektiiviraportointi
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–OECD-Eurostat JQ:n tiedot yhdyskuntajätteistä päivitetään 
jätedirektiivin mukaisten raportointien yhteydessä (n+18kk). 

–YM.n hallinnonalan direktiiviraportoinnit pureutuvat 
jätepolitiikan tavoitteiden kannalta yleiskuvan antavaa EU:n 
jätetilastoasetusta sekä OECD-Eurostat JQ:ta
yksityiskohtaisemmin eri osa-alueisiin, 
yhdyskuntajätehuollon ollessa selkeästi priorisoituna.  

–Tilastokeskuksen jätetilastointi osa em. tietojen tuotantoa 
yhteistyössä SYKE/tuottajavastuuraportointien kanssa.



Kansainväliset jätetilastot
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–Yhdyskuntajätteille em. OECD-Eurostat JQ. 

–EU:n tilastovirasto Eurostat ylläpitää käyttäjille EU-maiden 
jätetilastotiedoista tietokantaa ja hakukonetta, tiedot 
esitetään ilman kaivannaisteollisuuden mineraalijätteitä.

–Sisältää OECD-Eurostat JQ:n, jätetilastoasetuksen sekä 
ympäristödirektoraatin alaisen jätedirektiivien raportoinnin 
tiedot valmiiksi taulukoituna, mutta mahdollistaa omat haut.

– https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Alueellinen tieto,muut
yksityiskohtaisemmat jaottelut
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–Alueellista tai muuta yksityiskohtaista jätetietoa ei yleensä 
pystytä julkistamaan Tilastotietona vaikka jätteiden synty- ja 
käsittelytietojen pääasiallinen tietolähde, 
ympäristöhallinnon YLVA-valvontarekisteri, sisältä laitosten 
sijaintitiedot. Syynä tilastolainsäädännön yritystietoja 
koskevat tietosuojasäädökset.

–Usein osan tiedoista kykenisi esittämään, mutta osa 
tiedoista täytyisi salata esimerkiksi yhdistämällä tietoja 
isommiksi kokonaisuuksiksi, ja ilmiön kuvaaminen estyisi.



Jätedirektiivien raportointivaatimukset, 
paikattavia aukkoja tiedoissa, 1.
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–Vanhat tilastoinnin heikot kohdat:

–Rakentamisen jätteiden menetelmälliset vaikeudet 
kerättäessä tietoa jätteiden vastaanottopisteistä, ei 
syntypaikoilta. Ei erottele uudis/korjaus/purkurakentamista.

–Hallinnon vuosiraportoinnin ulkopuolelle jäävät tapaukset.
–Pienet erät, MARA-kohteet, Vihreän listan jätteiden suora vienti

–Ratkaiseeko jätteensiirtoasiakirjarekisteri ongelman?

–Yhdyskuntajätteiden jakaminen toimialoille mallintamalla.



Jätedirektiivien raportointivaatimukset, 
paikattavia aukkoja tiedoissa, 2.
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–Yhdyskuntajätteiden tarkempi raportointi vaatii paljon muutoksia 
sekä nykyiseen YLVA-raportointiin että lisätiedonkeruuta 
erillistutkimuksin mm. ruokajätteistä.

–Raportointivalmius v. 2020 tiedoille ei ole halutulla detaljitasolla, 
esim. uudelleenkäytön valmistelu, keskimääräisten 
hävikkiasteiden huomioiminen ja ykj:n polton metallit.

–Puhdistamolietteiden maatalouskäytön selvittäminen hankalaa 
(lietedirektiivi, kasvihuonekaasuinventaarion laskenta).

–Puuttuu laitosrekisterityyppisiä tietoja laitosten kapasiteetista ja 
käsittelylaitosten luokittelusta.



Pysymmekö tuottamaan jatkossa 
tarvittavat tiedot ja tilastot?
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–YM:n jätetietojärjestelmäuudistus pystyy korjaamaan 
jätedirektiivien EU-raportoinnin tietovajeen jätetietojen 
keruussa, saatavuudessa ja tilastoinnissa.

–Tämä edellyttää sekä YM:n että Tilastokeskuksen ja 
muiden vastuutahojen (SYKE, LUKE, ELY:t) organisoivan 
jätetietojen keruun, käsittelyn sekä raportoinnin 
verkostoituneesti yhteistyössä.

–Järjestelmien uusiminen mahdollistaa nopeamman ja 
laadukkaamman tilastotuotannon, myös tietopalvelun.



Kehittämiskohteita tiedonkeruussa
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–Ruokajäte

–’Kotikompostointi’

–Öljyjätteet, tuotetiedot

–SUP-direktiivi, tuotetiedot

–Muoviomavara, tuotetiedot

–Etäkaupan vaikutus mm. pakkausjätteisiin



Tilastokeskuksen jätetilastoinnin 
idea
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–Käytettävä rekisteriaineistoja tehokkaasti, omaan 
tiedonkeruuseen ei nykyään liikene lisärahoitusta.

–Yhteistyön merkitys korostuu jatkossa. Sisäinen ja 
ulkoinen.

–Selkärankana YLVA-tiedot, joita muokataan ja liitetään 
niihin yritysrekisterin toimipaikkatietoja. Työ tehdään 
Tilastokeskuksen YEIS-, jatkossa PÄRE-järjestelmässä. 

–Tietojen käsittely edellyttää yksikkökohtaisen ja 
aggregoidun tiedon yhdistelyä sekä mallintamista.



Toimialatietojen merkitys
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–Monet raportointivaatimukset suoraan tai välillisesti 
edellyttävät jätteen syntypaikan toimialatiedon keräämistä

–Toimialat määritetään eurooppalaisen toimialaluokituksen 
NACE tapaan mutta kansallisesti yhtä tasoa tarkemman, 
viisinumeroisen toimialaluokituksen TOL avulla.

–EU:n sekä Suomen toimialaluokitus on uudistumassa, 
myös jätehuollon osalta. Tilastokeskus tulee lähiaikoina 
kuulemaan alan toimijoita toimialaluokituksen 
uudistamisprojektissa, kun EU-tason valmistelu etenee. 

–Onko tarvetta esitellä asiaa täällä?
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