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OHJE: HAKEMUS TOIMINNAN HYVÄKSYMISEKSI JÄTEHUOLTOREKISTERIIN 

Velvollisuus tehdä hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin 

− Jätelaki (646/2011) 94, 95, 96, 97, 98, 99 § 

− Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 45 §, (jäljempänä jäteasetus) 

UUSI TOIMINTA 

Jätelain 94 §:n nojalla sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista kuljettamista tai toimia jätteen 
välittäjänä, on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. 

Hakemus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella suurinta 
osaa toiminnasta harjoitetaan. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole tällä perusteella osoitettavissa, 
hakemus toimitetaan toiminnanharjoittajan kotipaikan mukaiselle elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. 

TOIMINNAN MUUTOS 

Jos jätehuoltorekisteriin hyväksytty toiminta muuttuu olennaisesti tai lopetetaan, on siitä viivytyksettä 
ilmoitettava toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja tarvittaessa tehtävä uusi 
hakemus. Tällöin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa toiminnan muutosta koskevan 
päätöksen. 

TIETOJEN TARKISTAMINEN 

Toiminnan valvontaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee lähettää ote 
jätehuoltorekisterin tiedoista toiminnanharjoittajan tarkistettavaksi sen kalenterivuoden aikana, jolloin 
on kulunut kolme vuotta toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin tai jos toimintaa on muutettu, 
viimeisen muutoksen hyväksymisestä jätelain (646/2011) 98 §:n nojalla. Toiminnanharjoittajan on 
tarkistamispyynnössä asetetussa kohtuullisessa määräajassa vastattava pyyntöön ja ilmoitettava 
muuttuneet tiedot. 

TOIMINNAN LOPPUMINEN 

Jos jätehuoltorekisteriin merkitty toiminta lopetetaan, siitä on viivytyksettä ilmoitettava elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

OLEMASSA OLEVAN TOIMINNAN REKISTERÖINTI UUDEN JÄTELAIN MUKAISESTI (1.1.2023 ALKAEN) 

Jos toiminta on hyväksyttynä jätehuoltorekisteriin 1.1.2023, toiminnanharjoittajan on tehtävä jätelain 
94 §:n mukainen hakemus toiminnan hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin viimeistään 31.12.2025. 
Hakemus on kuitenkin tehtävä viimeistään, kun jätelain 98 §:n mukainen ote on tarkistettava. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on hakemuksen käsittelyn yhteydessä vapautettava 
uuden jätelain voimaan tullessa voimassa olleen 95 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla jätteen 
kuljettajalta tai välittäjältä mahdollisesti vaadittu vakuus. 

HAKEMUKSESTA ANNETTAVA PÄÄTÖS JA OTE JÄTEHUOLTOREKISTERISTÄ 

Toiminta hyväksytään jätehuoltorekisteriin, jos 

1. toimintaa harjoitetaan ammattitaitoisesti ja toiminnassa käytettävä laitteisto ja kalusto ovat 
teknisesti asianmukaisia; 
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2. toiminnanharjoittaja ei ole kuluvan vuoden tai sitä edeltävän kolmen kalenterivuoden aikana 
elinkeinotoiminnassa osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta jätelain säännöksistä ja 
toimintaa harjoitetaan aiheuttamatta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 

3. välittäjällä on kotipaikka Suomessa; 

4. jätteen kuljettajalla on liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 3 §:ssä tarkoitettu 
tavaraliikennelupa tai kevyt tavaraliikennelupa mainitussa laissa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti. 

5. Toiminnanharjoittajan, jonka toimintaan ei vaadita liikennelupaa, on lisäksi oltava luotettava. 

Toiminnanharjoittajaa ei pidetä luotettavana, jos 

1) se on kuluvan vuoden tai sitä edeltävän kolmen kalenterivuoden aikana 
toistuvasti tai huomattavassa määrin laiminlyönyt veroihin, lakisääteisiin eläke-, 
tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin 
liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- tai maksuvelvollisuuksien hoitamisen; tai 

2) sillä on maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia velkoja perittävänä 
ulosotossa tai velkoja, jotka on palautettu ulosotosta varattomuusestetodistuksin; 
tai 

3) se on asetettu konkurssiin. 

Hakemuksen käsittelevä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa hakemuksesta päätöksen. 
Päätökseen sisällytetään olennaiset tiedot hakemuksen mukaisesta toiminnasta ja toimintaa 
koskevat määräykset perusteluineen. Päätöksessä voidaan antaa määräyksiä jätehuoltorekisteriin 
hyväksymisen edellytysten täyttämiseksi, jätteitä koskevasta kirjanpidosta, velvollisuudesta toimittaa 
tarpeellisia tietoja viranomaiselle ja muista toiminnan valvomiseksi tarpeellisista toimista. 

Hakemuksen käsittelevä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus merkitsee hakemuksen ja 
päätöksen olennaiset tiedot jätehuoltorekisteriin. Toiminnanharjoittajalle, jonka toiminta on 
hyväksytty rekisteriin, annetaan ote jätehuoltorekisteristä, joka on pidettävä mukana jätteen 
kuljetuksen aikana. Ote on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille ja poliisille sekä kunnalle 
ja kiinteistön haltijalle. 

Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt 
toiminnan jätehuoltorekisteriin. 

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu valtiolle. Maksu perustuu elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettuun valtioneuvoston asetukseen. Maksun 
määrä vahvistetaan vuosittain. 

LISÄTIEDOT JA HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN VIRANOMAISELLE 

Jätehuoltorekisteriin tehtävästä hakemuksesta saa lisätietoja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta 
osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/yhteystiedot. Hakemuslomake toimitetaan asianmukaisesti 
täytettynä liitteineen käsiteltäväksi sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka 
toimialueella pääosaa toiminnasta harjoitetaan tai muutoin sille elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, jonka toimialueella on toiminnanharjoittajan kaupparekisterin mukainen 
kotipaikka.  

HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE  

− Tiedot hakemuksen tarkoittamasta toiminnasta 

− Jätteen kuljettaja: Se, joka vastaa jätteen kuljetuksesta 

https://www.ely-keskus.fi/yhteystiedot
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− Jätteen välittäjä: Se, joka ammattimaisesti ostaa tai myy jätettä tai välittää jätettä tai 
jätehuollon palveluita muiden lukuun, mukaan lukien välittäjä, joka ei ota jätettä fyysisesti 
haltuunsa 

− Merkitään rasti ruutuun kyseessä olevaa hakemusta osoittavaan kohtaan: 

− Uusi toiminta, jos kyse on uuden toiminnan aloittamisesta. 

− Toiminnan muutos, jos kyse on aiemmin hyväksytyn toiminnan muutoksesta. 

− Tietojen tarkistaminen, jos kyse on jätehuoltorekisteriin merkittyjen tietojen tarkistamisesta 
toiminnanharjoittajan pyynnöstä tai kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
lähettänyt jätehuoltorekisteriotteen toiminnanharjoittajalle tarkistamista varten. 

− Toiminta on loppunut, jos kyse on toiminnan loppumisesta, täytetään tiedot 
toiminnanharjoittajasta, y-tunnus, päiväys ja allekirjoitus. 

− Huomaathan, että jos jätteen välittäjän hallinnassa olevat jätteet kuljettavat toinen 
toiminnanharjoittaja, on kunkin kuljettajan toiminta oltava erikseen hyväksytty 
jätehuoltorekisteriin. 

TIEDOT TOIMINNANHARJOITTAJASTA 

Toiminnanharjoittajan nimi ja Y-tunnus sekä kotipaikka merkitään siten, kuin ne on merkitty 
kaupparekisteriin. 

LASKUTUSTIEDOT 

Laskutusosoite verkkolaskulle, paperilaskulle tai sähköpostitse lähetettävälle laskulle. 

TIEDOT TOIMINNASTA 

− Toiminnan aloittamis- tai muutospäivä: ilmoitetaan se päivämäärä, jolloin toiminta 
aloitetaan tai toimintaa aiotaan muuttaa. 

− Tiedot liikenneluvista: jos toiminta edellyttää liikennelupaa, ilmoitetaan voimassa olevien 
liikennelupien tunnistetiedot, kuten luvan myöntänyt viranomainen, luvan numero ja 
voimassaoloaika. Tarvittaessa lisäselvitystä voi antaa erillisellä liitteellä. Liikennelupien 
jäljennöksiä ei tarvitse liittää hakemukseen. Jos toiminta ei edellytä liikennelupaa, on 
kirjoitettava perustelu. 

− Jätteen kansainväliset siirrot: Jos toimintaa sisältyy myös jätteen kansainvälisiä siirtoja 
(jätteen siirtoja Suomen ulkopuolelle tai Suomeen) merkitään rasti ao. kohtaan. Tieto on 
tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. Jätteen kansainväliset siirrot edellyttävät useissa 
tapauksissa erillistä jätteensiirtoasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta) mukaista hyväksyntää Suomen ympäristökeskukselta. 

− Eläinperäisten sivutuotteiden kuljettaminen tai välittäminen: Jos toimintaan sisältyy 
eläinperäisten sivutuotteiden kuljettamista tai välitystä, merkitään rasti ao. kohtaan. Tämä 
koskee eläinperäisiä sivutuotteita, jotka toimitetaan poltettaviksi, kaatopaikalle sijoitettaviksi 
tai käytettäviksi biokaasu-, kompostointi- tai muissa biologisissa käsittelylaitoksissa. 
Kuljetettavat tai välitettävät eläinperäiset sivutuotteet on jätenimikkeittäin ilmoitettava 
lomakkeen jätetiedot-kohdassa. Jätelajin kuvaus -kohtaan tulee merkitä myös kuljetettavien 
tai välitettävien jätteiden sivutuoteluokka (1, 2 ja/tai 3). Tieto on tarpeen toiminnan 
valvonnan kannalta. ELY-keskus lähettää päätöksen jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä 
tiedoksi Ruokavirastolle. 

− Jos sivutuoteasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 
muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivuotteiden ja niistä 
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johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 
kumoamisesta) mukaisia eläinperäisiä sivuotteita kuljettava tai välittävä toiminnanharjoittaja 
on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin, toiminnanharjoittajan ei tarvitse 
erikseen rekisteröityä sivutuotteiden kuljettajaksi Ruokavirastoon. Jätehuoltorekisteriin 
hyväksytty toiminta täyttää sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen (komission asetus 
(EU) N:o 142/2011) rekisteröinnin vaatimukset. 

− Pääasiallinen toiminta-alue: Valikosta valitaan se alue, jonka alueella toimintaa 
pääasiallisesti harjoitetaan. Pääasialliseksi toiminta-alueeksi voidaan valita vain yksi alue. 
Jos toimintaa harjoitetaan koko Suomen alueella, pääasialliseksi toiminta-alueeksi valitaan 
koko maa.  

− Muut toiminta-alueet: Valikosta valitaan ne alueet, joiden alueella toimintaa harjoitetaan 
pääasiallisen toiminta-alueen ohella. Muita toiminta-alueita voidaan valita useita. 

− ELY-keskusten toiminta-alueiden kuntaluettelo on saatavilla osoitteessa ely-
keskus.fi/Kuntaluettelo. 

− Jätteen kuljetuskalusto: Merkitse ajoneuvojen tai kuljetusvälineiden sekä niihin 
kiinnitettävien kuljetusvälineiden lukumäärät. Alla on esitetty kuljetuskalustoon liittyviä 
tarkennuksia. Lisäselvitystä voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja kohdassa tai erillisellä 
liitteellä. 

- Tarkennukset: 

− kuorma-auto alustalla: Kuorma-auto, jossa on alusta, mutta ei kiinteää 
kuormakoria, konttia tai kuormalavaa. Alustassa voi olla siirtolavavarusteet. 

− kuorma-auto puominosturilla: Kuorma-auto, jossa on puominosturi 
syväkeräyssäiliöiden tyhjennystä varten ja jota käytetään 
syväkeräyssäiliössä olevien jätesäkkien kuljettamiseen. 

− kuorma-auto nosturilaitteilla: Romuajoneuvojen kuljetukseen käytettävä 
kuorma-auto, jossa on nosturilaitteet. 

− säiliöauto: Esimerkiksi kemikaalijätteen tai muun nestemäisen jätteen 
kuljetukseen tarkoitettu säiliöauto, jossa ei ole imulaitteita. 

− hinausauto: Romuajoneuvojen kuljettamiseen käytettävä hinausauto. 

− perävaunu alustalla: Perävaunu tai puoliperävaunu, jossa on alusta, mutta 
ei kiinteää kuormakoria, konttia tai kuormalavaa. Alustassa voi olla 
siirtolavavarusteet. 

− kevytperävaunu: Henkilö-, paketti- tai lava-autoon kiinnitettävä perävaunu. 

− kuljetussäiliö: Esimerkiksi kemikaalijätteen tai muun nestemäisen jätteen 
kuljetukseen tarkoitettu säiliö, jossa ei ole imulaitteita. 

TIEDOT KULJETETTAVISTA TAI VÄLITETTÄVISTÄ JÄTTEISTÄ 

− Jätteen tunnusnumero -kohdassa esitetään jäteasetuksen liitteen 3 jäteluettelosta 
ilmenevä jätteen nimike (=6-numeroinen tunnusnumero) Jäteasetus on saatavilla 
sähköisenä osoitteella https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/20210978.pdf. 

− Vaarallinen jäte -kohtaan merkitään tarvittaessa rasti ruutuun. 

− Jätelajin kuvaus -kohdassa esitetään jätelaji sanallisesti mahdollisimman yksilöidysti 
(esimerkiksi: puristettu sekalainen yhdyskuntajäte, sako- ja umpisäiliöliete, paperi, polttojäte 

https://www.ely-keskus.fi/Kuntaluettelo
https://www.ely-keskus.fi/Kuntaluettelo
https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/20210978.pdf
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REF, romuajoneuvot, metallipakkaukset). Eläinperäisten sivutuotteiden osalta tulee ilmoittaa 
myös sivutuoteasetuksen mukainen sivutuoteluokka (esimerkiksi kansainvälisestä 
liikenteestä peräisin oleva ruokajäte, luokka 1). Sekalainen yhdyskuntajäte tulee ilmoittaa 
erikseen kuljetustavan mukaisesti: puristettu (pakkaaja), siirtolava, muulla tavoin kuljetettu. 

− Lisätietoja-kohdassa tai erillisellä liitteellä voidaan antaa lisäselvitystä jätteistä. 

SELVITYS TOIMINNANHARJOITTAJAN AMMATTITAIDOSTA 

Toiminnanharjoittajan tulee antaa selvitys ammattitaidosta asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi. Selvitys voidaan antaa sanallisesti vapaamuotoisesti selvittämällä alan 
työkokemusta, koulutusta, jne. taikka erillisillä liitteillä.  

LIITTEET 

Hakemukseen tulee liittää 

− Selvitys liikenneluvasta 

− Selvitys tarvittaessa toiminnanharjoittajan ammattitaidosta 

− Muut hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet. 

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

Hakemus tulee päivätä ja sen allekirjoittaa henkilö, jolla on toiminnanharjoittajan nimen 
allekirjoitusoikeus. 
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