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Henkilörekisterin tiedot  

1. Rekisterin nimi 

Jätehuoltoviranomaisen rekisteri (Facta Jätehuolto-osio, rekisteri jätteen kuljetuksista ja 

biojätteen käsittelystä kiinteistöllä, asiakasrekisterit viranomaistyöhön, toimialueen jätehuollon 

viranomaispalvelut asioin.fi-palvelussa)   

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Alueellinen jätehuoltoviranomainen on jätelain (646/2011) 23 §:n mukainen kuntien yhteinen 

jätehuoltoviranomainen. Jätehuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 17 Pirkanmaan kuntaa, 

jotka ovat Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, 

Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisten 

Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. 

Henkilötietojen käsittely jätehuoltoviranomaisen rekisterissä perustuu jätelaissa (646/2011) 

jätehuoltoviranomaiselle annettujen tehtävien hoitamiseen. Jätehuoltoviranomainen päättää 

toimialueellaan jätelain mukaisista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä viranomaisasioista. 

Jätehuoltolautakunnalle kuuluvia keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa: 

• jätehuoltomääräysten hyväksyminen (91 §) 

• jätetaksan hyväksyminen (79 §) 

• julkisoikeudellisten jätemaksujen määrääminen ja jätemaksua koskevien 

muutoshakemusten käsittely (81 §, 82 §) 
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• jätehuoltomääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten ja jätehuoltomääräysten 

mukaisten ilmoitusten käsittely yksittäisiä kiinteistöjä ja asuinrakennuksia koskien (91 §) 

• jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen (36, 37 §) 

• kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyvistä aluerajauksista päättäminen (35 §) 

• jätehuollon liittymisvelvollisuuden ja jätehuoltomääräysten noudattamisen seuraaminen 

yksittäisiä kiinteistöjä ja asuinrakennuksia koskien 

• jätteenkuljetusrekisterin sekä biojätteen käsittelyn rekisterin ylläpito ja hallinnointi (143 

§) 

Jätehuoltolautakunta toimii usean kunnan yhteislautakuntana, jonka isäntäkuntana on 

Tampereen kaupunki. Lautakunta on osa isäntäkunnan hallintoa. Jätehuollon 

viranomaispäätökset tehdään jätehuoltolautakunnan kokouksissa ja osin viranhaltijan eli 

jätehuoltopäällikön päätöksillä. Jätehuoltolautakunnan päätösten valmistelusta ja 

toimeenpanosta vastaa jätehuollon yksikkö.   

3. Rekisterinpitäjä 

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 

Anu Toppila, jätehuoltopäällikkö 

Tampereen kaupunki,  

PL 487, 33101 Tampere  

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde) 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html
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5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Minna Tjäderhane, suunnittelija 

jatehuoltolautakunta@tampere.fi 

puhelin 040 724 4325 (asiakaspalvelu ke ja to klo 9:30-15) 

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

 Ei  

 Kyllä 

tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä  

      

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus  

A) 

 Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö  

Mikä?        

 Lakisääteinen velvoite 

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: Jätelaki 646/2011, valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021, 

kunnalliset jätehuoltomääräykset 19.5.2021 (§ 27)   

 Suostumus 

 Sopimuksen täytäntöönpano 

 

B) 

 Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri  

 Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 

C) 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien 
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 Ei 

 Kyllä 

Mihin?       

 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä: 

Rekisteröityjä ovat kiinteistöjen tai rakennusten omistajat/yhteisöt, kiinteistöjen tai rakennusten 

haltijat/yhteisöt, em. omistajien ja haltijoiden asiamiehet, viranomaispalveluita käyttäneet 

kuntalaiset, julkisoikeudellisen jätelaskutuksen asiakkaat. 

 

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot, henkilötunnus, yhteyshenkilön tai asiamiehen nimi ja 

yhteystiedot, kiinteistön- ja rakennuksen yksilöintitiedot; kiinteistön omistustiedot, tiedot 

kiinteistön haltijuudesta, tiedot kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten käytöstä, 

varustelutasosta ja kiinteistön kunnosta; tietoja kiinteistön ja rakennusten jätehuoltopalveluista 

tai pienimuotoisesta omatoimisesta jätteenkäsittelystä , jätteen määrästä, laadusta, 

tyhjennysvälistä, käsittelystä, käsittelijästä, hyödyntämisestä, jätteiden kuljetuksesta sekä 

jätteiden tyhjennyskerroista; tietoja laskutuksesta koskien maksuunpanoa ja ulosottoa, 

asiakkaan tuottamat perustelut viranomaisasian käsittelyä varten sekä viranhaltijapäätösten ja 

ilmoituskäsittelyn tiedot viranomaisen asianhallinnan tarpeisiin. Lisäksi asiakkaat toimittavat 

viranomaiselle asian käsittelyyn kuulumattomia terveyttä, varallisuutta, perhe-elämää ja 

elintapoja koskevia tietoja, joita ei tallenneta rekisteriin, mutta jotka säilyvät asiakkaan 

toimittamissa asiakirjoissa niiden arkistonmuodostussuunnitelman mukaisen säilytysajan. 
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9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 

Facta Jätehuolto-osio, Microsoft Office Excel, Vingo, Asioin.fi-palvelu (viranomaisen 

toimialueen osalta), jätteenkuljetusrekisteri. Rekisterin tietojen käsittelyyn käytetään myös 

ulkoisen palveluntuottajan (MOST Digital Oy) nk. ohjelmistorobottia, joka merkitsee valmiiksi 

tietosisällöltään riittävät rekisteritiedot ja ilmoittaa myönteisestä rekisterimerkinnästä 

asiakkaalle. 

 

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 

 Ei 

 Kyllä 

 

11. Rekisterin tietolähteet 

Asiakas, asiakkaan asiamies/yhteyshenkilö, kunta, Digi- ja väestötietovirasto, 

Maanmittauslaitos, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteri, yksityiset 

jätteenkuljetusyritykset 

12. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-

suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot 

on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä 

hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen 

käyttöoikeudet saadessaan.  

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

Tietojen säännönmukainen luovutus 

 Ei 
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 Kyllä 

Minne? Tietoja luovutetaan viranomaistyön ja jätelain mukaisten palvelutehtävien 

suorittamisen mahdollistamiseksi kunnallista jätehuoltopalvelua tuottavalle jätehuoltoyhtiölle 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle, toimialueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille, 

Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä jätelainsäädännössä erikseen mainituille valtion 

viranomaisille, asiantuntijaviranomaisille ja -laitoksille.   

Tietojen luovutuksen peruste 

Jätehuoltoviranomaisen lakisääteisten tehtävien hoito edellyttää tiedon jakamista kunnan 

puolesta julkisoikeudellista jätehuollon palvelutehtävää hoitavan jäteyhtiön sekä jätelain 

valvontaa suorittavien valvovien viranomaisten eli kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja 

ELY-keskuksen kanssa. 

 

Lisäksi kunnan jätehuoltoviranomaisen on jätehuollon seurantaa ja raportointia varten 

pyydettäessä annettava rekisteriin tallennetut muut kuin salassa pidettävät tiedot seurannasta 

tai raportoinnista vastaavalle jätelain 22 §:ssä tarkoitetulle valtion viranomaiselle ja 27 §:ssä 

tarkoitetulle asiantuntijaviranomaiselle ja -laitokselle. 

 

14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai 

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 

 Ei 

 Kyllä  

Minne?        

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 

Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien ja jätelain 143 §:n mukaisesti. 

16. Rekisteröidyn oikeudet 
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Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät tästä internet 

osoitteesta: www.tampere.fi/tietosuojaselosteet sekä kaupungin kirjaamosta. 

 

 

http://www.tampere.fi/tietosuojaselosteet

