Näin pääset mukaan öljyjätehuollon green deal -sopimukseen
Rekisteröityminen ja profiilin luominen
Rekisteröidy ensin sitoumus2050.fi -sivustolla käyttäen organisaatiosi sähköpostiosoitetta.
Rekisteröitymään pääset sivuston yläpalkista. Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen sisään ja luo oma
profiilisi. Syötä omaan profiiliin itseäsi koskevat tiedot. Halutessasi voit ladata oman kuvasi kohtaan
kuva/logo. Tehdäksesi sitoumuksen green deal -sopimukseen, valitse oma profiili -kohdassa olevasi
organisaation työntekijä. Yksityishenkilöt eivät voi tehdä sitoumuksia green deal -sopimuksiin.
Lisää organisaatiotasi koskevat tiedot organisaationi -välilehdellä. Kohtaan kuva/logo voit lisätä
organisaatiosi logon. Kuva/logo näkyy ’Selaa sitoumuksia’ -valikossa. Valitse toimialavalikosta
organisaatiosi toimintaa parhaiten kuvaava toimiala. Ilmoittaessasi organisaatiosi yhteyshenkilöt,
käytä organisaatiosi sähköpostiosoitteita. Organisaationi -välilehdellä voit lisätä myös muita sivuston
käyttäjiä organisaatiostasi, esimerkiksi erillisen sitoumuksen raportoinnista vastaavan henkilön.
Omat sitoumukset -välilehdeltä näet tekemäsi sitoumukset ja pääset muokkaamaan niitä. Tätä
kautta tapahtuu myös sitoumusten tulosten vuosittainen raportointi.

Green deal -sitoumuksen luominen
Tee sitoumus -välilehdellä voit tehdä organisaatiosi sitoumuksen green deal -sopimukseen
liittymiseksi. Valitse ensin, miten haluat osallistua; yksityishenkilönä vai organisaationa. Green deal
-sopimukseen liittyäksesi valitse organisaatiosi. Green deal -sopimukseen voi tehdä sitoumuksen
ainoastaan organisaatio. Tämän jälkeen valitse sitoumustyypeistä green deal.
Seuraavaksi valitse alasvetovalikosta mihin green deal -sopimukseen haluat liittyä. Valittuasi
öljyjätehuollon, valittavaksesi tulee toimiala. Valitse toimialaksi organisaatiosi toimintaa parhaiten
kuvaava vaihtoehto.

Sitoumuslomakkeen täyttäminen
Nyt pääset tekemään varsinaista sitoumusta. Täytä kaikki sitoumuslomakkeen kohdat.
Syötä sitoumuksen nimeksi XX:n sitoumus öljyjätehuollon green deal -sopimukseen. Nimi on
kaikille sopimukseen sitoutuville organisaatioille sama, muuta siihen vain alkuun oman
organisaatiosi nimi. Määrittele seuraavaksi sitoumukselle kestoaika. Aloituspäiväys on
sitoumuksen tekemisen ajankohta. Lopetuspäiväykseksi laitetaan green deal -sopimuksen
voimassaoloajan mukaisesti 31.12.2024. Tämän jälkeen green deal -sopimus on voimassa
vuoden kerrallaan, kunnes toisin sovitaan. Vuoden 2024 jälkeen myös sitoumukset tehdään
kerrallaan vuodeksi, jollei toisin sovita. Valitse paikkakunta -kohdassa valitaan paikkakunta
organisaatiosi pääasiallisen toiminnan tai esimerkiksi Suomen pääkonttorin sijainnin perusteella.
Kuvaksi/logoksi voit liittää halutessasi jonkin sitoumukseen ja sen sisältöön liittyvän kuvan.
Kuva/logo näkyy myöhemmin sitoumuksesi yhteydessä, kun se avataan sivustolla.
Valitse sitoumukseesi yksitellen lisää toimenpide -kohdasta ne toimenpiteet, joiden toteuttamiseen
organisaatiosi sitoutuu. Tarjolla on lista green deal -sopimuksessa määritellyistä toimenpiteistä.
Valittavissa olevat toimenpiteet, toimenpidekohtaisesti tarjolla olevat mittarit sekä tieto siitä, mille
toimialalle yritysten toimenpiteet on suunnattu näkyvät myös ohjeistuksen taulukoissa 1 ja 2.
Toimenpiteitä on mahdollista lisätä sitoumukselle myös myöhemmin. Sitoumusta tehtäessä on
kuitenkin sitoumuksen hyväksymiseksi valittava tarjolla olevista vaihtoehdoista (yritysten

toimenpiteet 1-7 taulukossa 1, yhdistysten toimenpiteet 8-11 taulukossa 2) vähimmäismäärä
toimenpiteitä. Yritykset valitsevat sitoumukseensa vähintään omalle toimialalleen suunnatut
toimenpiteet ja yhdistykset valitsevat kaikki niille suunnatut toimenpiteet, jotka ne toteuttavat
omaan toimintaansa sopivalla tavalla. Valitse listalta organisaatiosi toimialaan ja toimintaan
sopiva toimenpide ja lisää toimenpiteelle vähintään yksi mittari listalla tarjolla olevista
vaihtoehdoista. Voit myös luoda toimenpiteelle itse oman mittarin, mutta huomaathan että itse luotu
mittari ei riitä toimenpiteen ainoaksi mittariksi.
Lista tarjolla olevista mittareista avautuu, kun valitset lisää mittari toimenpiteelle. Halutessasi voit
valita toimenpiteelle vaikka kaikki tarjolla olevat mittarit. Huomaathan, että kaikki valitsemasi
toimenpiteet, mittarit ja niihin raportoitavat tiedot ovat julkisia. Näin ollen sellaisissa tapauksissa,
joissa määrällinen tieto on luottamuksellinen, mittariksi kannattaa valita toteutunut/ei toteutunut.
Mittareiden avulla kuvataan täsmällisemmin green deal -sopimuksessa yleisemmällä tasolla esitetyt
toimenpiteet. Valitse listalta yksitellen organisaatiollesi sopiva/t mittari/t, anna kullekin mittarille
pyydettävät tiedot ja viimeistele yksittäisen mittarin valinta painamalla valmis. Mittareita voi muokata
ja täydentää sitoumuksen tekemisen jälkeenkin. Tarjolla on sekä määrällisiä että kuvailevia
(toteutunut/ei toteutunut) mittareita. Raportoinnin yhteydessä on mahdollista kuvata tarkemmin
erityisesti kuvailevien mittareiden osalta, millaisia toimenpiteitä niihin on liittynyt ja millaisia tuloksia
on saavutettu. Tarjolla olevat toimenpidekohtaiset määrälliset ja kuvailevat mittarit on esitetty alla
taulukoissa 1 ja 2.
Jos määrällistä mittaria valittaessa kysytään lähtötasoa ja tavoitetasoa, on ne annettava. Myös
graafityyppi on valittava. Mikäli sitoumusta tehtäessä ei ole mahdollista asettaa lähtötasoa ja haluat
myöhemmin alkaa raportoida määrällisiä tietoja, voit valita osan toimenpiteistä kohdalla mittariksi
vaihtoehdon lähtötason selvittäminen vähintään yhden määrällisen mittarin lisäämiseksi
toimenpiteelle myöhemmin. Näin sitoudut selvittämään organisaatiosi toiminnassa yksittäistä tai
useampaa määrällisissä mittareissa kysyttävää määrällistä tietoa ja lisäämään vähintään yhden
määrällisen mittarin toimenpiteelle myöhemmin. Tämän mittarin raportointisi yhteydessä voit kuvailla
tarkemmin lähtötason selvittämisen toteuttamista. Myöhemmin lähtötiedot saatuasi voit lisätä
sitoumukselle uusia määrällisiä mittareita. Mikäli tarjolla on määrällisiä mittareita ja
organisaatioltasi löytyy tieto mittariin/mittareihin liittyvästä lähtötasosta, mikä voidaan jakaa
julkisesti sivustolla, tulee toimenpiteelle valita vähintään yksi määrällinen mittari.
Mikäli haluat täydentää listalla tarjolla olevia mittareita jollakin omalla mittarillasi, voit luoda omia
mittareita yksitellen valitsemalla kohdan uusi. Uusi mittari tulee nimetä selkeästi ja sille tulee valita
raportointitapa. Mittarin nimen yhteydessä tulee määrälliselle mittarille määritellä myös mittayksikkö
(esimerkiksi kerätyn öljyjätteen määrä, tonnia). Määriteltyäsi valitulle toimenpiteelle kaikki mittarit,
voit lisätä seuraavan toimenpiteen lisää toimenpide -kohdasta ja määritellä sille taas erikseen
mittarin/t. Suosittelemme käyttämään valmiita toimenpiteitä ja mittareita aina, kun se on mahdollista.
Green deal -sopimukseen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä voivat liittyä eri toimialojen
yritykset sekä yhdistykset. Sitoumusta tehtäessä toimenpidevalikossa näkyvät kaikki öljyjätehuollon
green deal -sopimukseen liittyvät eri toimialojen yrityksille ja yhdistyksille suunnatut toimenpiteet.
Niistä valitaan organisaatiosi toimintaan ja toimialaan soveltuvat vaihtoehdot. Yritykset voivat valita
myös muille kuin omalle toimialalleen suunnattuja toimenpiteitä, jos ne liittyvät sen toimintaan.
Toimenpiteet 1-7 (taulukko 1) on suunnattu yrityksille ja toimenpiteet 8-11 (taulukko 2)
yhdistyksille. Valitsemalla toimenpidelistauksesta kohdan 7 tai kohdan 11 Muut toimenpiteet
öljyjätehuollon tehostamiseksi voit lisätä sitoumuksellesi lisäksi omia toimenpiteitä, joita ei ole
esitetty taulukoiden 1 ja 2 toimenpiteissä. Tämä tapahtuu edellä kuvatulla tavalla luomalla omia
mittareita. Uusia toimenpiteitä voi myös lisätä tai muokata olemassa olevia omia toimenpiteitä
sitoumuksen tekemisen jälkeen päivittämällä omaa sitoumusta kohdassa Omat sitoumukset.

Täytä sitoumuslomakkeen loput kohdat. Ennen lomakkeen tarkastettavaksi lähettämistä sinun
tulee vielä hyväksyä sitoumuslomakkeen lopussa esitettyjen raksi ruutuun -kohtien sisältö.
Täytettyäsi sitoumuslomakkeen lähetä se tarkistettavaksi. Sitoumus tarkistetaan ministeriössä
ennen hyväksymistä. Kun sitoumus on hyväksytty, se julkaistaan sitoumus2050.fi -sivustolla ja saat
siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. Huomaathan, että kaikki sitoumuksessasi ilmoittamasi ja
myöhemmin sivustolla raportoimasi tiedot (henkilötietoja lukuun ottamatta) ovat julkisia ja
nähtävillä sitoumus2050.fi -sivustolla. Mahdollisista täydennystarpeista ollaan yhteydessä
sähköpostitse.
Hyväksyttyä sitoumustasi voit muuttaa kohdassa Omat sitoumukset. Tulosten raportointi
tapahtuu myös kohdan Omat sitoumukset kautta. Green deal- sitoumuksista raportoidaan
kerran vuodessa ja raportointikausi on kalenterivuosi. Raportointi edellisvuoden tuloksista
tapahtuu aina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä (esim. vuoden 2019 tulokset
raportoidaan helmikuun loppuun 2020 mennessä). Myös siinä tapauksessa, että sitoumus on tehty
keskellä vuotta, tapahtuu ensimmäinen raportointi seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Sivusto lähettää raportoinnin lähestymisestä etukäteen kaksi muistutusviestiä (raportoitavan vuoden
lopussa ja seuraavan vuoden helmikuun alussa). Raportointiin liittyen julkaistaan erillinen ohjeistus.

Taulukko 1. Yritysten toimenpiteet
Toimenpide

Mittari

1. Tietoisuuden lisääminen kestävästä ja
asianmukaisesta öljyjätehuollosta

Koulutuksella tai perehdytyksellä tavoitetut
yritykset (määrä)

Kaikki toimialat, pl. voiteluöljyjen käyttäjät

Koulutuksella tai perehdytyksellä tavoitetut
henkilöt (määrä)
Suorat yhteydenotot yrityksiin (yritysten
lukumäärä) (määrä)
Lähtötason selvittäminen vähintään yhden
määrällisen mittarin lisäämiseksi toimenpiteelle
myöhemmin (toteutunut/ei toteutunut)
Tiedottamistoimet kestävästä ja
asianmukaisesta öljyjätehuollosta
(toteutunut/ei toteutunut)

2. Kehittämistoimet omassa toiminnassa
syntyvän voiteluöljyjätteen talteenoton ja
asianmukaiseen käsittelyyn toimittamisen
tehostamiseksi
Voiteluöljyjen käyttäjät

Yrityksen omassa toiminnassa syntyneet
talteen kerätyt ja asianmukaiseen keräykseen
ja käsittelyyn toimitetut voiteluöljyjätteet
(tonnia) (määrä)
Vuoden aikana hankitut voiteluöljyt (litraa)
(määrä)
Vuoden aikana hankitut voiteluöljyt (tonnia)
(määrä)
Lähtötason selvittäminen vähintään yhden
määrällisen mittarin lisäämiseksi toimenpiteelle
myöhemmin (toteutunut/ei toteutunut)

3. Kehittämistoimet erilaatuisten öljyjätteiden
pitämiseksi erillään talteenotto- ja
kuljetusvaiheissa
Voiteluöljyjen käyttäjät
Voiteluöljyjätehuoltoa harjoittavat yritykset

Tiedottamistoimet erilaatuisten öljyjätteiden
pitämiseksi erillään (toteutunut/ei toteutunut)
Öljyjätteiden lajitteluun perehdytetyt yrityksen
omat työntekijät (määrä)
Öljyjätteiden lajitteluun perehdytetyt
asiakasyritykset (määrä)
Lähtötason selvittäminen vähintään yhden
määrällisen mittarin lisäämiseksi toimenpiteelle
myöhemmin (toteutunut/ei toteutunut)
Toimet öljyjätteiden keräys- ja lajittelupisteiden
kehittämiseksi (toteutunut/ei toteutunut)

4. Kehittämistoimet voiteluöljyjätteen
keräämiseksi erityisesti kaupunkiseutujen
ulkopuolelta
Voiteluöljyjätehuoltoa harjoittavat yritykset

Yrityksen Suomessa keräämät
voiteluöljyjätteet (tonnia) (määrä)
Kaupunkiseutujen ulkopuolelta kerätyt
voiteluöljyjätteet (tonnia) (määrä)
Kerätyt alle 200 litran voiteluöljyjäte-erät
(voiteluöljyjätettä yhteensä, litraa) (määrä)
Kerätyt alle 200 litran voiteluöljyjäte-erät
(voiteluöljyjätettä yhteensä, tonnia) (määrä)
Lähtötason selvittäminen vähintään yhden
määrällisen mittarin lisäämiseksi toimenpiteelle
myöhemmin (toteutunut/ei toteutunut)

5. Kehittämistoimet voiteluöljyjätteen
kierrättämisen lisäämiseksi ja siitä
huolehtimiseksi, että voiteluöljyjätteiden
käsittelyssä etusijalle asetetaan
kierrättäminen

Kierrätetyn voiteluöljyjätteen osuus
vastaanotetuista voiteluöljyjätteistä (prosenttia)
(määrä)
Kierrätettäväksi toimitettujen
voiteluöljyjätteiden osuus kerättyjen
voiteluöljyjätteiden kokonaismäärästä
(prosenttia) (määrä)

Voiteluöljyjen käyttäjät
Voiteluöljyjätehuoltoa harjoittavat yritykset
Voiteluöljyjätteiden regenerointiyritykset

Kierrätettäväksi toimitettujen
voiteluöljyjätteiden osuus yrityksen omassa
toiminnassa syntyneistä talteen otetuista
voiteluöljyjätteistä (prosenttia) (määrä)
Lähtötason selvittäminen vähintään yhden
määrällisen mittarin lisäämiseksi toimenpiteelle
myöhemmin (toteutunut/ei toteutunut)

6. Voiteluöljyjätteistä valmistettujen
Uudistetusta jäteöljystä valmistettujen
voiteluöljytuotteiden käytön edistämistoimet voiteluaineiden myyty määrä (litraa) (määrä)
Voiteluöljyjen myyjät
Voiteluöljyjen tuottajat ja maahantuojat
Voiteluöljyjätteiden regenerointiyritykset

Uudistetun jäteöljyn osuus valmistettujen
voiteluaineiden raaka-aineina käytetyistä
öljyistä (prosenttia) (määrä)
Lähtötason selvittäminen vähintään yhden
määrällisen mittarin lisäämiseksi toimenpiteelle
myöhemmin (toteutunut/ei toteutunut)
Uudistetusta jäteöljystä valmistettujen
voiteluaineiden markkinointitoimet
(toteutunut/ei toteutunut)

7. Muut toimenpiteet öljyjätehuollon
tehostamiseksi

Itse määritellyt mittarit: määrä tai toteutunut/ei
toteutunut

Kaikki toimialat

Taulukko 2. Yhdistysten toimenpiteet
Toimenpide

Mittari

8. Sopimusosapuolten toteuttaman
tiedotuskampanjan öljyjätehuollon
kehittämistä koskevien viestien
levittäminen omissa viestintäkanavissa ja
verkostoissa

Tiedotuskampanjaan liittyvät viestintätoimet ja
käytetyt viestintäkanavat (toteutunut/ei
toteutunut)

9. Tietoisuuden lisääminen kestävästä ja
asianmukaisesta öljyjätehuollosta omalla
toimialalla

Kampanjat ja muut tiedotustoimet
(toteutunut/ei toteutunut)

Tavoitetut jäsenyritykset (määrä)

Tavoitetut jäsenyritykset (määrä)
Lähtötason selvittäminen vähintään yhden
määrällisen mittarin lisäämiseksi toimenpiteelle
myöhemmin (toteutunut/ei toteutunut)
10. Jäsenyritysten kannustaminen ja
opastaminen tekemään sitoumus

Jäsenyritysten tekemät sitoumukset (määrä)
Toimet jäsenyritysten kannustamiseksi ja
opastamiseksi (toteutunut/ei toteutunut)

11. Muut toimenpiteet öljyjätehuollon
tehostamiseksi

Itse määritellyt mittarit: määrä tai toteutunut/ei
toteutunut

