
Jäte- ja tuotetietojärjestelmä –hankkeen 2. infotilaisuus
Alkaa klo 9.00

Käytännön ohjeita

Pidä mikrofonisi suljettuna, kun ei ole vuorosi puhua.

Voit kommentoida ja 

esittää kysymyksiä chatissa.

Tilaisuus tallennetaan ja chatin kysymykset otetaan talteen. 

Saat tilaisuuden jälkeen linkin YM:n pilvipalveluun, josta löytyvät kaikki 

esitysmateriaalit sekä tallenne. 
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Infotilaisuuden ohjelma 

9.00 Infotilaisuuden aloitus / Eini Lemmelä, YM

9.05 Jäte- ja tuotetietojärjestelmä –hankkeen tilannekatsaus / Jenni Lehtonen, YM

9.10 Jätelain muutosesitys rekistereistä ja tietopalveluista / Sirkku Jaakkola ja Jenni Lehtonen, YM

9.50 Jätehuoltorekisteri / Jukka Nevalainen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

10.10 JTT:n yhteentoimivuustyö / Jyrki Raki, Consultor Finland Oy ja Laura Heikkilä, YM

10.30 MATTI-järjestelmä / Jussi Reinikainen ja Matti Silvola, SYKE

10.55 Tilaisuuden päätös / Eini Lemmelä, YM
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Jäte- ja tuotetietojärjestelmä –
hankkeen tilannekatsaus

Jäte- ja tuotetietojärjestelmä -info

1.12.2021

Jenni Lehtonen, YM
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Jäte- ja tuotetietojärjestelmä -hanke

• Hanke jäte- ja tuotetiedon keräämiseen käytettävien 

valtakunnallisten tietojärjestelmien kehittämiseksi 2021-22

• Järjestelmiä kehitetään lainsäädännön muutoksia vastaaviksi

• Parannetaan käytettävyyttä sekä tiedon luotettavuutta ja 

hyödynnettävyyttä

• Hankkeessa kehitetään nykyjärjestelmiä ja integroidaan niitä 

ja uusia osia tarvittavalla tavalla yhtenäisemmäksi

järjestelmäkokonaisuudeksi

• Hanke koostuu 9 osahankkeesta: YLVA, JHR, TURRE, eLUPA, 

MATTI, KV jätesiirrot –järjestelmä, Siirtoasiakirjarekisteri, 

Materiaalitori ja ”tietoalusta”

• Osahankkeiden lisäksi tehdään mm. yhteentoimivuustyötä ja 

kehitetään raportoinnin ohjeistuksia

4

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 = Direktiivin (EU) 2019/904 tiettyjen muovituotteiden 

ympäristövaikutuksen vähentämisestä soveltamisalaan kuuluva tuote 

(esim. kertakäyttömuovituotteet)



• Tänä syksynä toteutettu parannuksia edellisen 

järjestelmäuudistuksen jäljiltä 

• Lomakeohjeistukset ja validoinnit

• koodistopäivitykset

• Toteutuksessa vielä 

• Tuottajayhteisön jäsentietojen tuonti ja hallinta

• Käyttöönotto tammikuussa 2022

• Ensi vuonna määritellään ja toteutetaan SUP-tuotteiden ja –

jätteiden raportointia

• Määrittelyvaiheessa 02/2022 asti

• YM, KEHA, HÄMELY, POPELY, SYKE

• Muutoksia moniin raportointilomakkeisiin ja tiedon 

hallintaan, uusia lomakkeita, 

käytettävyysparannuksia

• Työkalu raporttien tekemiseen viranomaisille 

(MYLLY)

• Rajapinta siirtoasiakirjarekisterin kanssa

• Toteutukseen otetaan vaatimuksia sitä mukaan kun saatu 

määriteltyä

• Käyttäjäryhmää koottu -> mukaan määrittelyvaiheeseen ja 

testaukseen

• Muutokset käytettävissä raportointiin vuoden 2023 alussa

• Määrittelyvaihe loppusuoralla

• Jätteen viejän ilmoitukset tietyistä ulkomaille 

viedyistä jätteistä ja niiden käsittelystä 

• Toteutus 2022 aikana

• Lisäksi selvitetään integrointitarpeita muihin jäte- ja 

tuotetietojärjestelmän osajärjestelmiin

eLupa
• Määrittely ja kehittäminen vuonna 2022

• Jätteeksi luokittelun päättymistä 

ja sivutuotteeksi luokittelua 

koskevien päätösten 

merkitseminen 

• Jätteen käsittelijöiden 

ympäristölupien haku- ja katselu 

vesi- ja ympäristölupien 

tietopalvelussa

• Tänä vuonna toteutettu pieniä 

muutoksia

• Tuhkien kelpoisuusluokittelu

• Opastusvideot ja muu ohjeistus

• Ensi vuonna suunniteltu toteutettavan

• Suomi.fi-valtuutuksen 

käyttöönotto

• Seurantatyökalu 

• Viranomaisten 

tiedonsaantirajausten muutokset



Uusi jäteasetus voimaan 1.12.2021

• Uusia kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteita sekä siirtoasiakirjavelvoitteita, jotka tulevat voimaan 

siirtymäajoilla

• Jätteen tuottajan, käsittelijän, kuljettajan, välittäjän, kerääjän ja jätteen viejän kirjanpito- ja 

tiedonantovelvoitteet

• Elintarvikealan toimijan kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteet elintarvikejätteestä, sen käsittelystä ja 

ruokahävikistä

• Jäteöljyjen käsittely ja siinä syntyneet tuotteet

• Yhdyskuntajätevesilietteen hyödyntäminen maanviljelyssä 

• Kotikompostoinnin ilmoittaminen

• Yhdyskuntajäteperäisen jätteen seuranta ja R-koodien tarkennukset

• Siirtoasiakirjojen sisältö

• Esiteltiin 11.11.2021 pidetyssä infotilaisuudessa

• Aineisto https://nextcloudym.webo.hosting/s/RaBnnNYBFrMZFR8
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HE jätelain ja Harmaan talouden 
selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta 
(ns. jätelain 2. vaihe)

Jäte- ja tuotetietojärjestelmähankkeen infotilaisuus
1.12.2021

Sirkku Jaakkola 
hallitussihteeri
YM/ympäristönsuojeluosasto/Materiaalitalous
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HE:n tausta ja aikataulu
• Tausta 

• HE sisältää jätelain 1. vaiheesta (EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano, laki 714/2021) siirretyt osiot. 

Täydentää jätedirektiivin täytäntöönpanoa ja sisältää kansallisista tarpeista ehdotettavia muutoksia.

• Aikataulu

• HE-luonnoksen lausuntoaika päättyi 29.11.2021. Lausuntoja saatiin 48 taholta. Lausunnot saatavilla: 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8ca03af3-002f-4600-9d50-68002b67c02c

• Eduskuntaan keväällä 2022. Liittyy v. 2022 lisätalousarvioon.

• Lakimuutoksen tarkoitus tulla voimaan 1.9.2022 (siirtoasiakirjarekisteri), paitsi jätehuoltorekisteriä koskevat 

muutokset ja tietopalvelut voimaan vasta 1.1.2023.

• Pääsisältö

• Muutoksia ammattimaisen jätteen kuljettamisen ja välittämisen hyväksymisen edellytyksiin. 

• Jätehuoltorekisteriä koskevien tehtävien keskittämistä yhdelle ELY-keskukselle.

• Kaksi uutta julkista tietopalvelua. 

• Uusi rekisteri jätteen siirtoasiakirjoista.

• Tarkistuksia rekisterisääntelyn ja tiedonsaantioikeuksiin.
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Jätehuoltorekisteriä koskevat muutokset (95 §)
• Muutoksia jätteen kuljettajien ja välittäjien hyväksymisen edellytyksiin. 

• Uutena edellytyksenä yhteisön liikennelupa, jos toiminta edellyttää liikennelupaa. Liikenneluvan saaminen 

edellyttää mm., että toiminnanharjoittaja on luotettava eikä syyllistynyt tiettyihin rikoksiin. 

• Toiminnanharjoittajien, joiden toiminta ei edellytä liikennelupaa, tulee olla luotettavia. 

• Liikennelupaa ei vaadita omaan lukuun tehtäviin kuljetuksiin (mm. purku- ja rakennustyö), traktorikuljetuksiin (mm. lietteiden 

kuljetukset), eikä jätteiden väliystoimintaan.

• Luotettavuudella tarkoitetaan, ettei yritys ole laiminlyönyt lakisääteisiä maksuja, veroja eikä ilmoitusvelvollisuuksia, eikä sillä ole

huomattavaa määrää ulosottovelkaa eikä se ole konkurssissa.

• Tarkoituksena varmistaa, että toiminnanharjoittaja pystyy vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan ja että velvoitteita 

laiminlyövä ei saa perusteetonta etua jättämällä maksut maksamatta eikä pysty tästä syystä tarjoamaan palveluitaan muita 

halvemmalla. 

• ELY-keskuksille uusia tiedonsaantioikeuksia -> luotettavuustiedot saa kootusti verohallinnon Harmaan talouden 

selvitysyksiköltä. Muutetaan myös Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:ää, jossa säädetään 

velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoituksista.

• Edellytyksenä myös, ettei hakija ole osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta jätelain säännöksistä edellisten kolmen 

vuoden aikana.

• Vakuudet poistuvat.

• Rekisteriin jo hyväksyttyjen toiminnanharjoittajien tehtävä uusi hakemus viimeistään 1.1.2025.
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Ulkomaiset jätteen kuljettajat ja välittäjät (95 ja 95 a §)

• Velvoitetaan kaikki ulkomaiset jätteen kuljettajat ja välittäjät, joiden toiminta ulottuu Suomeen, 

hakemaan hyväksyntää jätehuoltorekisteriin. 

• Nykyisin ETA-alueen ulkopuolisia jätteen kuljettajia merkitty rekisteriin suomalaisen yrityksen 

alihankkijaksi, jos suomalainen yritys ottanut ulkomaisen kuljettajan puolesta vastuun 95 §:n 

mukaisista velvollisuuksista.

• Jätteen kuljettajat, joilla kotipaikka EU-/ETA-maassa, merkitään rekisteriin 

vastavuoroisuuden perusteella, jos kuljettaja on merkitty sijoittautumisvaltionsa vastaavaan 

rekisteriin.

• ETA-alueen ulkopuolisilta kuljettajilta (esim. Venäjä) edellytetään kansainvälistä CEMT-

liikennelupaa tai Suomen ja toisen valtion kahdenväliseen sopimukseen perustuvaa 

kuljetuslupaa. 

• Lisäksi yrityksen osoitettava olevansa luotettava.
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Tehtävien keskittämistä yhdelle ELY-keskukselle (22, 
94, 95 a ja 142 §)

• Tiettyjä jätehuoltorekisteriä koskevia tehtäviä keskitetään Kaakkois-Suomen ELY-

keskukselle:

• hyväksyy ja merkitsee ulkomaiset jätteen kuljettajat ja välittäjät rekisteriin,

• hallinnoi jätehuoltorekisterin teknistä ylläpitoa ja kehittää rekisterin yhteistyössä KEHA:n ja 

ympäristöministeriön kanssa,

• koordinoi jätteen kuljettajien hyväksymis- ja valvontakäytäntöjä ELY-keskusten kesken käytäntöjen 

yhtenäistämiseksi. 

• Kukin ELY-keskus vastaa jatkossakin omalla alueellaan toimivien kotimaisten jätteen 

kuljettajien ja välittäjien hyväksymisestä ja valvonnasta. 
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Jätehuoltorekisteriä koskeva tietopalvelu (142 a §)

• Jätehuoltorekisterin tiedoista perustetaan julkinen tietopalvelu. Parantaa tiedonsaantia 

rekisteriin hyväksytyistä toiminnanharjoittajista. Palvelu mahdollistaa myös hyväksytyn 

jätteen kuljettajan ja välittäjän etsimisen.

• Tietopalvelusta saatavilla rekisteriin hyväksytyn:

1. jätteen kuljettajan tai välittäjän nimi ja y-tunnus,

2. harjoitettava toiminta (jätteen kuljettaminen / välittäminen),

3. kotipaikka ja toiminta-alueet (ulkomaisten osalta sijaintivaltio),

4. jätenimikkeet tunnusnumeroineen, joita hyväksyntä tai merkintä koskee.

• Tietopalvelusta voi hakea tietoja kaikilla ed. mainituilla tiedoilla. 

• Massahakujen tekemistä rajoitetaan, koska rekisteri sisältää henkilötietoja. 

• Tietopalvelussa ei julkaista yhteystietoja.  

• Tietopalvelua ylläpitävä viranomainen päätetään JTT-hankkeessa alkuvuodesta 2022.
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Tuottajarekisteriä koskeva tietopalvelu (142 b §)

• Tuottajarekisterin tiedoista perustetaan tietopalvelu, joka korvaa Pirkanmaan ELY-keskuksen 

verkkosivuilla olevat luettelot. Tietopalvelu mahdollistaa paremman tiedonhaun tuottajista.

• Tietopalvelusta saatavilla:

1. tuottajan ja tuottajayhteisön nimi ja y-tunnus,

2. tiedot Suomeen sijoittautuneesta valtuutetusta edustajasta, jonka verkkokaupan alustan ylläpitäjä, toiseen 

valtioon sijoittautunut etäkaupalla tuotteita Suomeen myyvä tai muu tuottajaa vastaava toimija on nimennyt JL 

66 a §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti,

3. tiedot tuottajasta, jonka sijasta valtuutettu edustaja hoitaa tuottajavastuuvelvoitteita Suomessa,

4. tuottajan tuottajavastuualat ja tuottajayhteisöt, joihin tuottaja on liittynyt,

5. tuottajayhteisöt tuoteryhmittäin ja mahdollisuuksien mukaan materiaaliryhmittäin eriteltyinä,

6. tiedot tuottajayhteisöön kuuluvista tuottajista.

• Palvelussa voi tehdä hakuja tuottajan, tuottajayhteisön ja valtuutetun edustajan nimellä, y-

tunnuksella ja tuottajavastuualalla.

• Tietopalvelua ylläpitävä viranomainen päätetään JTT-hankkeessa alkuvuodesta 2022.
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Siirtoasiakirjarekisteri (121 b § ja 142.1 § 4-kohta)
• Jätelain 1. vaiheessa (laki 714/2021) toiminnanharjoittajille tuli velvollisuus tehdä siirtoasiakirjat 

sähköisinä. Muutos tulee voimaan 1.1.2022. 

• Siirtoasiakirja on laadittava vaarallisesta jätteestä, POP-jätteestä (=jäte joka sisältää pysyviä orgaanisia 

yhdisteitä), saostus- ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta 

maa-aineksesta ja rakennus- ja purkujätteestä.

• Siirtoasiakirjojen tiedoista perustetaan rekisteri ja toiminnanharjoittajille tulee velvollisuus viedä 

siirtoasiakirjoista tietyt tiedot rekisteriin 1.9.2022 alkaen.

• Sähköinen siirtoasiakirja vietävä rekisteriin muutaman päivän sisällä siirron päättymisestä.

• Myös paperinen asiakirja mahdollinen, tiedot vietävä rekisteriin 3 kk kuluessa.

• Rekisterillä parannetaan jätteiden seurantaa, jäljitettävyyttä ja valvontaa. 

• Rekisteri perustuu jätedirektiivin ja ns. POP-asetuksen vastaaviin vaatimuksiin POP-jätteistä:

• 35.4 art.: viranomaisen perustettava rekisteri vaarallista jätettä koskeville tiedoille (määrä, laatu, alkuperä, jne.) ja 

toiminnanharjoittajien asetettava tiedot viranomaisen rekisteriin.

• 17 art.: edellyttää vaarallisen jätteen jäljittämistä syntypaikalta lopulliseen käsittelypaikkaan ja vaarallisten 

jätteiden valvontaa.
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Muita rekistereitä koskevia muutoksia (1/2)
• 143 § Rekisteri jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä

• Laajennetaan tiedonsaantioikeuksia kunnan jätehuoltoviranomaisten ylläpitämiin rekistereihin, jotka 

sisältävät tietoa jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöillä.

• Kunnan jäteyhtiöillä oikeus pyynnöstä saada tiedot näistä rekistereistä. Tiedonsaanti koskee 

jäteasetuksen (978/2021) 42 ja 43 §:ssä lueteltuja tietoja. 

• Pakkausten tuottajayhteisöllä oikeus saada välttämättömät tiedot jätteiden kuljetuksia koskevasta 

rekisteristä, jos kunnat ja tuottajayhteisö eivät pääse sopimukseen pakkausjätteiden erilliskeräyksen 

järjestämisestä (JL 49 a §), ja pakkausjätteiden erilliskeräys siirtyy tuottajayhteisön järjestettäväksi. 
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Muita rekistereitä koskevia muutoksia (2/2)
• 142 § Jätehuollon rekisterit ja tuottajarekisteri 

• Selkeytetään rekisterinpitäjien vastuita. ELY-keskukset ovat jätehuoltorekisterin yhteisrekisterinpitäjiä. Kukin ELY-

keskus vastaa rekisteriin viemiensä tietojen sisällöstä. -> Tietojen oltava täsmällisiä, koska tiedot julkaistaan 

tietopalvelussa.

• Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset vastaavat jätteen keräämistä koskevien tietojen täsmällisyydestä 

jätehuoltorekisterissä.

• Määritetään tarkemmin jätehuollon rekisterien käyttötarkoituksista. 

• 143 b § Tiedonsaantioikeus jätehuollon rekistereistä, tuottajarekisteristä ja jätteiden ja sivuvirtojen 

tietoalustasta

• Tarkennetaan kenellä oikeus saada tietoja jätehuollon rekistereistä ja mihin viranomaistehtäviin tietoja saa 

luovuttaa salassapitosäännösten estämättä. Tiedon luovutus nykyisin YSL 222 §:ssä.

• Sisältää myös tiedonsaantioikeudet uuteen siirtoasiakirjarekisteriin. Myös kunnan jätehuoltoviranomaisilla ja siirtoon 

osallistuneilla toiminnanharjoittajilla oikeus saada tietoja rekisteristä.

• Muutosten taustalla EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Jätealan rekisterit sisältävät henkilötietoja. Tietoja rekisteriin 

antaneen henkilön tiedettävä, mihin hänen henkilötietojaan käytetään ja kenelle tietoja saa luovuttaa ja kuka vastaa 

tietosuoja-asetuksessa tarkoitetuista rekisteröidyn oikeuksista (rekisteröidyn informointi, tietojen oikaiseminen, 

poistaminen, tietoja käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta, jne.).
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Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Kiitos!

Kysymyksiä, kommentteja?

Lisätietoja:
sirkku.jaakkola@gov.fi



Siirtoasiakirjarekisterin toteutus

• Toteutus pitkällä SYKEssä

• Asiointikäyttöliittymä (tietojen vienti, katselu ja haku), rajapinta, tietokanta

• Suomi.fi-tunnistautuminen + valtuuttaminen

• Toteutuksessa vielä 

• Käyttöliittymän ja rajapinnan viimeistely

• Viranomaisten katselukäyttöliittymä 

• Hakutoiminnallisuuksien parannuksia 

• Rajapinta ja asiointikäyttöliittymä testattavissa

• Rajapintakuvaus päivitetään tammikuussa 2022 lopulliseen versioon 

https://siirtoasiakirjarekisteri-api-dev.azurewebsites.net/index.html

• Yhteydenotot joona.o.koskinen@syke.fi

• Määrittelyvaiheessa

• Rajapinta YLVAan

• Oma info tulossa keväällä 2022 (alustavasti 18.5. klo 13)
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Tietopalvelujen toteutus

• Tietoalusta-osahanke valmisteilla

• 1. versiossa vuonna 2023 julkaistaisiin 

jätehuoltorekisterin ja tuottajarekisterin 

tietopalvelut

• Tietopalvelut hakisivat rajapintojen avulla tietoja 

rekistereistä

• Lain mukaiset hakutoiminnot 

• Määrittely- ja toteutushanke vuonna 2022

• Laajennettavissa mikäli saadaan 

jatkorahoitusta

Kokoaisi eri asioinnit ja tiedot samaan paikkaan
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Voit kommentoida ja esittää kysymyksiä chatissa

11.11.2021 20



Miten hyödyntäisit 
tietopalveluita?

Mene osoitteeseen menti.com ja anna koodi

9974 0946

Jos jäät jumiin, päivitä sivu. 
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JHR:n kehittäminen

INFO 1.12.2021

Jukka Nevalainen



Tausta

• Jätelain muutokset, mm:

• Tietopalvelu jätteen kuljettajista ja välittäjistä

• Kansainvälisten kuljettajien ja välittäjien hyväksyminen

• Valvojien havaitsemat ongelmat ja kehitysideat

• Kehitysideat ja puutteet Teams’iin YLVA-kehittäjille

• Valvojien sähköpostiringit

• Teams-keskustelutilaisuus maaliskuussa -21

• Asioinnin sujuvoittaminen
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Kehitystyö

• Kesäkuussa aloitettiin kehittämistarpeiden listaamisella taulukkoon

• Elokuussa aloitettiin määrittelykokoukset YM:n, KEHA:n, KASELY:n ja 

palveluntuottajan kanssa

• Määrittelykokouksia on ollut 1..3 viikon välein

• Työ jatkuu edelleen ensi vuoteen saatujen resurssien mukaan
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Tehtyä / tekeillä

• Tietojen päivittämisen helpottamista

• Kuljetusvälineitä

• Sähköisen hakemuksen muokkausta

• Rajapinnan hakeminen Harmaan talouden selvitysyksikön tietoihin

• Ulkomaisten yritysten rekisteröiminen

• Hyväksynnän päättyminen

• Ote- ja päätöspohjat

• TESTAAMINEN!
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Tulossa, mm.:

• Vakuuksien poistaminen

• Yhteydet YLVAn työjonosta USPAan

• JHR-palvelut ja ohjeet ruotsiksi ja englanniksi

• Päätösten ja otteiden saavutettavuus

• Rekisterin yhteys tietopalveluun

• Rajapinta kansainväliset jätesiirrot –järjestelmään

• …
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Asiointi

• Ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/

• Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksin, tunnistaudutaan y-tunnuksella

• Ohjeet on päivitetty www.ymparisto.fi/YLVA -> toiminnanharjoittajan sähköinen 

raportointi

• Ruotsinkieliset ohjeet vaativat vielä päivittämistä (https://www.ymparisto.fi/sv-

FI/Kartor_och_statistik/Informationssystem/Den_elektroniska_tjansten_for_overva

kningen_av_miljoskydd_YLVA/Elektronisk_rapportering_for_verksamhetsutovare)

• Muutoksia on tulossa ainakin: jätteiden ilmoittamistapaan, kuljetusvälinevalikkoon 

• Kehitetään edelleen..

27 1.12.2021   |   Jukka Nevalainen

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/
http://www.ymparisto.fi/YLVA
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Kartor_och_statistik/Informationssystem/Den_elektroniska_tjansten_for_overvakningen_av_miljoskydd_YLVA/Elektronisk_rapportering_for_verksamhetsutovare


Asiointi
• Sähköinen asiointi mahdollistaa toiminnanharjoittajan vuosiraportoinnin
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Asiointi

• Paperinen hakemus on edelleen mahdollinen

• www.suomi.fi suomenkielinen hakemuslomake päivitetty hiljattain

• Ohjeet viivästyneet, ruotsinkielinen lomake tulossa 9.12.

• Samalla lomakkeella uusi toiminta, toiminnan muutos, tietojen tarkistaminen ja 

toiminnan lopettaminen

• Lisätty laskutustiedot

• Vastaa muita valtionhallinnon lomakkeita -> ohjeet omana asiakirjana

• Vanha kuljetuskalustoluettelo
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JTT-yhteentoimivuustyö
Jyrki Raki, 1.12.2021



Yhteentoimivuustyön sisältö

Integraatiotarpeiden 
tunnistaminen

Tietopalvelu
JTT rekisterien 

väliset 
integraatiotarpeet

Tietomallinnus

Suomi.fi Tietomallit-
työkalu

https://tietomallit.suomi.fi/


Tietovarasto

Tietopalvelu

Ylva Jätehuolto-
rekisteri

TURRE KV siirrot
Siirtoasia

kirja-
rekisteri

Raportointi
SPAv2

Avoimesta tietopankista saa tiedot 
mm. 
• ympäristöluvallisista jätteen 

käsittelijöistä
• rekisteröidyistä jätteen kuljettajista
• koontitiedot jätteistä 
• kuvaajat
• raportoinnin ohjeet
• luokitukset ohjeineen
• rajapintatiedot
• tapauskohtaiset EoW-tiedot

eLupa

Tietopalvelun määrittely



JTT rekisterien väliset tietotarpeet

• Jätesiirtorekisterin vuosikoosteet toimijoittain YLVa –järjestelmään
• Jätesiirtorekisterissä yksittäiset jätesiirtoasiakirjat

• YLVaan tarvitaan vuosikooste

• Tehdäänkö kooste lähdepäässä, välissä vai loppupäässä?

• Tiedon kohtaamisen haasteet (toimijat, kohteet, pisteet)

• Jäterekisterin ja Traficomin Lilja järjestelmän välinen kyselyrajapinta
• Y-tunnuksen perusteella kuljetusyrityksen liikennelupa tiedot Traficomilta (Lilja-

järjestelmästä)

• Jätehuoltorekisterin ja KV jäterekisterin välinen integraatiotarve
• Käytännössä samoja tietoja kuin Tietopalveluun oltaisiin viemässä

Copyright 2021 Consultor Finland Oy.29.3.2022



VIA / Palveluväylä / APIt (?)

Ylva
Jätehuolto-

rekisteri

TURRE Maaperä KV siirrot
Siirtoasia

kirja-
rekisteri

Materiaali-
tori

Raportointi
SPAv2

? ?

Lilja

Rekistereiden väliset integraatiotarpeet



Tietomallinnustyö
Katsotaan tarkemmin tietomallit työkalusta miten tietomallinnus hyödyntää sanasto- ja koodistotyötä

3/29/2022 Copyright 2021 Consultor Finland Oy.



Kiitos!
Jyrki.raki@consultor.fi

29.3.2022 Copyright 2021 Consultor Finland Oy.



Yhteentoimivuusalusta
Jäte- ja tuotetietojärjestelmän koodistot

Jäte- ja tuotetietojärjestelmä -info

1.12.2021

Laura Heikkilä, YM
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Jäte- ja tuotetietojärjestelmän koodistot
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• Koodistot löytyvät osoitteesta: https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=jttj

• Mahdollista ladata eri tiedostomuodoissa (Excel, CSV, JSON)

• Koodistot luo yhteentoimivuutta eri osajärjestelmien välille

• Tiedon merkitys säilyy samana sen liikkuessa järjestelmästä toiseen

• Lisäksi yhteentoimivuusalustan Sanastot –työkaluun on koottu Jäte- ja tuotetietojärjestelmän 

käsitteitä 

• Tulossa kommenttikierrokselle ennen julkaisua

https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=jttj


Kysymyksiä ja vastauksia 

Voit kommentoida ja esittää kysymyksiä chatissa
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PIMA-/MASA-
säädösuudistukset

Laura Siili-Hakkarainen

Hallitussihteeri, ympäristöministeriö

Jussi Reinikainen,

Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
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Säädöspäivitys

• Taustalla aiempi MASA-asetusluonnos sekä SYKE:n ja ELY-keskusten erillisselvitykset

• Rekisteröinti-ilmoitukseen perustuva MASA-asetusluonnos lausunnoilla 2018/19 -> tarve muutoksiin

• Erilaisia alueellisia käytäntöjä PIMA-ilmoituksen soveltamisessa (puhdistaminen vs. rakentaminen, riskinarviointi)

• ELYissä paljon ”ilmaista” valvontatyötä

Tavoitteena

• Rakentamisen maa-ainesten tehokkaampi hyödyntäminen 

• Käytäntöjen yhtenäistäminen ja sujuvoittaminen

• Riittävien resurssien varmistaminen valvontamaksutuloilla
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Uusi sääntelyehdotus

• 14 luvun päivitys

• Uusi 14 a lukuYSL

• Pima-asetuksen päivitys

• MASA-asetus 2.0VnA
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Keskeisiä ajatuksia 
ympäristönsuojelulain 14 luvun tarkistamiseen

Ilmoitusmenettelyn laajentaminen 
puhdistustarpeen arviointiin sekä haitta-
aineita tai jätteitä sisältävän maaperän 

kaivamiseen

Eri tilanteisiin räätälöidyt ilmoituslomakkeet 
ja päätöspohjat

Laajennetut valvontamaksutulot
Vaatimus kestävyyden arvioinnista 

kunnostuksen suunnittelussa / toteutuksessa

YSL 14 luku
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PIMA-asetuksen muutos

Soveltamisalan laajentaminen 
koskemaan maaperän ohella myös 

pohjavettä

Arviointimenettelyn tarkistaminen

Edustavan näytteenoton 
määrittely ja vaatiminen

Kynnys- ja ohjearvojen osittainen 
päivitys (asetuksen liite)

PIMA-asetus
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Uusi YSL 14 a luku
- maa-aineksille, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa

Määritelmät
esim. pilaantumaton maa-aines

Tutkimusvelvollisuus

Ilmoitusmenettely
sis. hyödyntäminen, välivarastointi sekä 

stabilointi/kiinteytys jätesideaineilla

Valtuussäännökset

14 a luku
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MASA 2.0
- YSL 14 a luvun tarkentaminen

Ilmoituksen ja sitä koskevan 
päätöksen sisältö (räätälöitynä eri 

tarkoituksiin)

Ilmoitukseen perustuvan toiminnan 
edellytykset ja vaatimukset

Mahdollisuus tietystä vaatimuksista 
poikkeamiseen tapauskohtaisen 

harkinnan perusteella

Aiemman MASA-asetusluonnoksen 
hyödyntäminen soveltuvin osin

esim. näytteenotto/laadunvarmistus 

MASA 2.0
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Epäily

Eräkohtaiset 

tutkimukset

PIMA-arviointi 

PIMA-puhdistus 

(ml. stabilointi)

Ei PIMA-

puhdistustarvetta

Välivarastointi 

(ml. stabilointi)

Hyödyntäminen 

(ja 

välivarastointi)

Pilaantumaton

maa-aines

Muu loppusijoitus 

tai 

hyödyntäminen

Hyödyntäminen 

(ml. stabilointi)

PIMA-ilmoitus

MASA-ilmoitus

Kaivaminen

Kaivu rakennus-

tarkoituksessa

YSL 14 YSL 14 a

In situ –

stabilointi 

Eräkohtaiset 

tutkimukset

Maa-aines ei 

täytä MASA-

vaatimuksia

Eräkohtaiset 

tutkimukset

Jätesääntely

Maankaatopaikka

Ei menettelyjä Ympäristölupa

Ei jäte



Pilaantumattomien maa-ainesten 
hyödyntämisestä 

• Pilaantumattomien maa-ainesten varma ja suunnitelmallinen hyödyntäminen ei vaadi 

ympäristölupaa eikä se kuuluisi YSL:n ilmoitusmenettelyyn

• Ei jätettä (JL 5§, HE199/2010, YM-muistio 2015 maa-ainesten jäteluonteesta) 

• Välivarastointi voi kuitenkin edellyttää ympäristölupaa jätteenkäsittelynä, jos käyttö ei ole varmaa

• Yleisen tulkinnan (esim. YM-muistio 2015) mukaan hyödyntämiskohteen tulisi olla tiedossa jo varastoinnin alkaessa

• Tietyissä kunnissa sovellettu MRL:n mukaista toimenpidelupaa myös em. tilanteissa (kunnan omat työmaat)

• Suunnitelma: pilaantumattomien maa-ainesten välivarastointiin sovellettaisiin tulevan kaavoitus- ja 

rakentamislain rakentamislupaa koskevaa sääntelyä

• Välivarastointi mainittu rakentamislupaa koskevan pykälän perusteluissa lausunnolla olevassa luonnoksessa

• Perusteluteksti ei itsessään riittävä; edellyttäisi muutosta myös nykyisissä jäteluonteen tulkinnoissa

 Tarkoituksena helpottaa ja tehostaa pilaantumattomien maa-ainesten käyttöä luomalla selkeä 

menettely välivarastoinnille myös silloin, kun maa-aineksen tarkka käyttökohde ei tiedossa
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Alustava aikataulu (YSL-sääntely)

29.3.2022 52

Syksy 2021: 

- Perusvalmistelu käynnissä 

- Työpaja keskeisten sidosryhmien 
kanssa

Kevät/kesä 2022:

- Lausuntokierros

- Sidosryhmätilaisuus 

- EU- notifiointi

Syksy 2022: 

- HE (YSL) 

- Vna:t lain vahvistamisen jälkeen

Todennäköisesti tähänkin jokunen kuukausi lisää…
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Laura Siili-Hakkarainen

Hallitussihteeri, ympäristöministeriö

puh. 029 525 0411 

laura.siili-hakkarainen@ym.fi

Jussi Reinikainen

Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

puh. 029 525 1551

jussi.reinikainen@syke.fi

mailto:laura.siili-hakkarainen@ym.fi
mailto:jussi.reinikainen@syke.fi


Maaperän tilan tietojärjestelmä
-

PIMA-säädösmuutosten vaikutukset

Matti Silvola / SYKE

1.12.2021



Muutokset tietojärjestelmään

• Suurimmat muutokset ovat ilmoitusmenettelyn ja sähköisen asioinnin laajeneminen

• Hyödynnetään nykyisten MARA- ja PIMA-lomakkeiden tietosisältöä mahdollisuuksien mukaan

• Valvojille käsittelyjärjestelmään mm. luokittelumuutoksia

• Jätetietojen hallinta laajenee; maa-ainesjätteen hyödyntäminen ja välivarastointi 

• Teknistä määrittelyä ja prosessien kehittämistä syksyllä 2021

• Tietosisällön lopullinen määrittely ja toteutus 2022
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MARA-lomakkeet –asiointi 2-osainen 

(nykyinen – ei muutoksia)



Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa 
rekisteröinti-ilmoitus – tietosisältö välilehdet
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PIMA-lomakkeet, 3-osainen asiointi (nykyinen)
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Maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden ja 
puhdistamistarpeen arviointiraportti - tietosisältö



60

Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden 
puhdistamisesta – tietosisältö
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Puhdistamisen loppuraportti - tietosisältö



PIMA-sähköinen asiointi prosessi (nykyinen)

Pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen 

arviointi-raportti

PIMA-ilmoitus PIMA-loppuraportti

PIMA-päätösHyväksyntä/Lausunto Hyväksyntä/Lausunto

Asiakas 

(SPAv2):

Viranomainen 

(MATTI-järjestelmä):

Puhdistus-

tarve

Asianhallinta 

(USPA):

Asiat, toimenpiteet ja asiakirjat sekä sähköinen hyväksyntä



PIMA-sähköinen asiointi luonnos (tuleva 2022-23)

PIMA-ilmoitus 

• Ei puhdistustarvetta

• Kaivu rakentamissyistä

• Puhdistaminen

PIMA-

loppuraportti

PIMA-päätös
Kuittaus/

hyväksyntä

Hyväksyntä/ 

lausunto?

Asiakas-kiinteistön haltija 

(SPAv2):

Viranomainen

(MATTI-järjestelmä):

Puhdistamistarpeen 

arviointi-raportti 

(+erilliset tutkimus-

raportit?)

MASA-ilmoitus

• Välivarastointi

• Hyödyntäminen

• Kiinteytys - in situ

MASA-päätös

Puhdistaminen ja kaivaminen paikan päällä 

(YSL 14 luku)
Maa-ainekset - vastaanottopää 

(YSL 14 a luku)

Hyväksyntä/ 

lausunto?

MASA-

loppuraportti

Asianhallinta 

(USPA):
Asiat, toimenpiteet ja asiakirjat sekä sähköinen hyväksyntä
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Mitä haluaisit kuulla 
seuraavassa JTT-infossa?

Mene osoitteeseen menti.com ja anna koodi

9974 0946

HUOM! Jätä Menti auki. 

Jos jäät jumiin, päivitä sivu. 
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KIITOS!
Katso lisää hankeikkunasta: 
https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM051:00/2020

Liity tiedotuslistalle: 
https://www.lyyti.fi/reg/Jate_ja_tuotetietojarjestelmahankke
en_sahkopostilista_4201

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Eini Lemmelä 

eini.lemmela@gov.fi

Erityisasiantuntija Jenni Lehtonen 

jenni.lehtonen@gov.fi
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