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Asia: VN/538/2019

Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien
muuttamisesta
Yleiset säännökset (Luku 1)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne jätelain muutosehdotuksen luvusta 1 ja sen perusteluista
Elintarvikejätteen määritelmä on uusi ja on tärkeää varmistaa sen sisältöä koskeva yhdenmukainen
tulkinta sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten keskuudessa. Toiminnanharjoittajien ja
viranomaisten yhteistyössä koostamat havainnollistavat esimerkit sekä muut tulkintaohjeet
helpottaisivat osaltaan määritelmän käyttöönottoa.

Yleiset velvollisuudet ja periaatteet (Luku 2)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne jätelain muutosehdotuksen luvusta 2 ja sen perusteluista
JL 11a§: Pidämme tärkeänä, että jätteen luovuttaja voi periä uudelleenkäytön valmistelua
harjoittavalta yritykseltä kustannustehokkaasta keräyksestä aiheutuneet kustannukset. Tämä on
edellytys tuottajien ja uudelleenkäytön valmistelua harjoittavien yritysten tasavertaiselle
yhteistoiminnalle. Lisäksi ehto turvaa sitä, että tuottajien keräämää jätettä ei hankita ilman
tarkoitusta hoitaa kaikki jäte asianmukaisesti.

JL 15 a §: Pidämme tuottajille tärkeänä myös, että perusteluiden mukaan ehdotettu säännös ei estä
kierrätystä varten erilliskerätyn jätteen polttamista tai sijoittamista kaatopaikalle, jos jäte on esim.
onnettomuudesta, epätavallisista sääolosuhteista tai muusta niihin rinnastettavasta jätteen
haltijasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä muuttunut laadultaan uudelleenkäytön
valmisteluun tai kierrätykseen kelpaamattomaksi.

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto (luku 5)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne jätelain muutosehdotuksen luvusta 5 ja sen perusteluista
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Tuottajavastuu ja juomapakkaukset (Luvut 6 ja 7)
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne jätelain muutosehdotuksen luvusta 6 ja 7 sekä niiden perusteluista
JL 46§: Ulkomaisen etäkaupan saaminen mukaan tuottajavastuujärjestelmiin on edellytys yritysten
tasapuoliselle kohtelulle ja se tukee suoraan vastuunsa hoitaneiden ja Suomeen sijoittautuneiden
yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi se parantaa tuottajien vastuulla olevien materiaalien tilastojen
tarkkuutta ja lisää kierrätetyn jätteen määrää.

Muut jätelain pykälät
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne jätelain muutosehdotuksen muista luvuista ja niiden perusteluista
JL 48§: Pidämme erittäin tärkeänä, että etäkaupan verkkoalustat, jotka käytännössä kokoavat
yksittäiset etäkauppaa harjoittavat yritykset yhteen, säädetään jätelaissa tuottajavastuuseen
seuraavasti:
•
Verkkoalustapalveluja tarjoaville yrityksille annetaan velvollisuus valvoa, että alustaa
käyttävät yritykset vastaavat tuottajavastuuvelvoitteistaan Suomessa.
•
Mikäli toiseen valtioon sijoittautunutta etämyyjää ei saada täyttämään
tuottajavastuuvelvollisuuttaan, on sen verkkoalustan, jonka kautta mainittu etämyyjä myy
tuotteitaan, vastattava tuottajavastuuvelvollisuudesta tämän puolesta.

Lisäksi haluamme korostaa, että pakkausten tuottajavastuun nykyisen liikevaihtorajan (1 M€)
poistaminen on keskeistä yritysten tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

JL 49a-d§: Hallituksen esityksen mukainen kunnille esitetty oikeus ja velvollisuus pakkausjätteen
keräykseen asuinkiinteistöiltä tuottajien kustannuksella on merkittävä muutos sekä operatiivisesti
että kustannusvaikutuksiltaan. Edellytämme, että tuottajien korvaus, joka kunnille tulee korvata
määrittyy aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eikä ylitä tuottajien velvoitteiden täyttämiseen
vaadittavia kustannuksia.

JL 49a-d§: Hallituksen esityksen mukainen kunnille esitetty oikeus ja velvollisuus pakkausjätteen
keräykseen asuinkiinteistöiltä tuottajien kustannuksella on merkittävä muutos sekä operatiivisesti
että kustannusvaikutuksiltaan. Edellytämme, että tuottajien korvaus, joka kunnille tulee korvata
määrittyy aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eikä ylitä tuottajien velvoitteiden täyttämiseen
vaadittavia kustannuksia.
Hyväksymme esitetyn mallin pakkausjätteiden keräyksen asuinkiinteistöillä järjestämisestä kuntien
ja tuottajien yhteistoimintana siten, että tuottajat vastaavat 80 %:sta pakkausjätehuollon
kokonaiskustannuksista ja tuottajat voivat järjestää kiinteistökeräyksen itse, jos keräyksen ehdoista
ei päästä sopimukseen kuntien kanssa.
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Kannatamme lisäksi tuottajavastuullisille yrityksille asettavaa velvoitetta liittyä tuottajayhteisöön.
Tuottajavastuun hoitaminen yksin on käytännössä mahdotonta. Lisäksi tämä vähentää velvoitteensa
hoitamatta jättävien yritysten määrää ja keventää valvovan viranomaisen työtaakkaa.

JL 63 a §: Uudella pykälällä pannaan toimeen jätepuitedirektiivin tuottajavastuun
vähimmäisvaatimuksia. Maksuosuuksien määrittämistä koskevassa kohdassa on keskeistä säilyttää
kansallisesti tilannekohtainen liikkumavara. Tämä on tärkeää pakkauksia koskevien
tuottajavastuuvelvoitteiden toteuttamisessa. Lisäksi pakkauksia koskevia ympäristöperusteisia
kriteerejä määritettäessä on tärkeää huomioida pakkauksen ja varsinaisen tuotteen muodostama
kokonaisuus. Pelkän pakkauksen aiheuttamien ympäristövaikutusten minimointi johtaa yleensä
ympäristön kannalta huonompaan lopputulokseen kuin tuotteen ja pakkauksen yhteenlaskettujen
ympäristövaikutusten minimointi. Elintarvikepakkausten osalta tulee lisäksi huomioida
kontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö, joka rajoittaa mm. kierrätysraaka-aineen hyödyntämistä
osana elintarvikepakkausten materiaalia.

JL 65 §: Kannatamme eri tuottajavastuualojen yhteistyötä toiminnanharjoittajille tarjottavan ns.
yhden luukun palveluperiaatteen mukaisesti. Se helpottaa erityisesti ulkomaisten
toiminnanharjoittajien näkökulmasta omien tuottajavastuidensa hoitamista.

JL 66a §: Lain selkeyden lisäämiseksi ja väärinymmärrysten välttämiseksi esitämme pykälän toiseen
momenttiin seuraavaa tekstimuutosta: ”Toiseen valtioon sijoittautuneen etämyyjän on nimettävä
Suomeen sijoittautunut valtuutettu edustaja vastaamaan velvoitteistaan Suomessa tai liityttävä
suoraan hyväksyttyyn tuottajayhteisöön.”

Jätelain uuden 118 a §:n nojalla esitämme, että asetukseen lisättäisiin uusi pykälä, jolla annettaisiin
lakia täydentäviä säännöksiä. Kirjanpitoon sisällytettäviä tietoja olisivat syntyvän elintarvikejätteen
määrä (kg), arvio jätteenä käytöstä poistetun syömäkelpoisen elintarvikkeen määrästä (kg), tiedot
jätelajeista; toimitettaessa jäte muualle käsiteltäväksi jätteen vastaanottajan ja kuljettajan nimi ja
yhteystiedot; sekä jätteen käsittelytapa.

Haluamme kiinnittää huomioita yllä kuvattuihin elintarvikejätteen kirjanpitovelvollisuuksiin liittyen
seuraaviin seikkoihin toiminnanharjoittajille käyttäjäystävällisten ja kustannustehokkaiden
käytäntöjen mahdollistamiseksi:
•
Ylva-järjestelmän kautta raportoidaan tällä hetkellä erilaisia jätteisiin liittyviä tietoja.
Esitämme, että elintarvikejätettä koskevien velvoitteiden tulee lähtökohtaisesti olla linjassa Ylvan
muuta jäteraportointia koskevien vaatimusten kanssa. Tällöin elintarvikejätettä koskeva kirjanpito
(raportointi) voidaan toteuttaa samassa yhteydessä muun jäteraportoinnin kanssa.
•
Jäteluettelosta ei tällä hetkellä löydy jätelajitunnusta, joka sopisi yksiselitteisesti
elintarvikejätteen raportointiin. Onko elintarvikejätteelle tulossa mahdollisesti jossain vaiheessa oma
tunnus?
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•
Osana kirjanpitoa tulee esittää ”arvio jätteenä käytöstä poistetun syömäkelpoisen
elintarvikkeen määrästä (kg)”. Miten ja minne tämä arvio raportoidaan?
•
Jätteen kuljettajaa koskeva raportointivaatimus: Kuinka oleellinen tämä tieto tässä yhteydessä
on, jos elintarvikejätejakeet ovat muiden raportoitujen tietojen perusteella jäljitettävissä?

Asetukseen esitetään lisättäväksi myös uusi säännös jätedirektiivin 9 artiklan 1 kohdan g-alakohdan
ja h- alakohdan täytäntöön panemiseksi. Katsomme, että em. kohdat eivät edellytä pakottavaa
kansallista lainsäädäntöä. Jätelakityöryhmän muistion asiaa koskeva kirjaus sekä jätedirektiivin
vaatimukset ovat toteutettavissa kirjaamalla lakiin yleinen elintarvikehävikin vähentämistä koskeva
velvoite sekä tarvittaessa mainitsemalla sitä toteuttavana vapaaehtoisena toimena elintarvikkeiden
lahjoittaminen esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöille.

Olemme valmiita tukemaan lakiesityksen mukaista ratkaisua pakkausjätteiden kiinteistökohtaisen
keräyksen tiukoista velvoiterajoista asuinkiinteistöillä, kun samalla varmistetaan luonnoksen JL 49ad§:ssä esitetty tuottajien 80 %:n kustannusvastuu ja ao. kohdassa kommentoimamme tuottajien
mahdollisuus järjestää pakkausjätteiden keräys asuinkiinteistöiltä itse, ellei sopimusta tuottajien ja
kuntien välillä synny.

Pakkausjätteen kierrätystavoitteet: Tuemme vahvasti luonnoksessa esitettyä linjausta, jonka mukaan
pakkausjätteen kierrätystavoitteita ei kiristetä kansallisesti (pl. alumiini). Tämä on erityisen tärkeää
nyt, kun kierrätysasteen laskentatapa muuttuu, eikä kukaan tarkasti tiedä, kuinka se vaikuttaa
tavoitteiden saavutettavuuteen. Tavoitteiden kansallinen kiristäminen heikentäisi tuottajavastuunsa
hoitavien yritysten kilpailukykyä enemmän kuin on direktiivien puolesta välttämätöntä verrattuna
vastuunsa hoitamatta jättäviin yrityksiin.

Asetusluonnoksessa esitetään, että, materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet muutettaisiin tuottajia
yhteisesti sitoviksi velvoitteiksi. On erittäin tärkeää, että samalla varmistetaan, että tuottajayhteisöt
vastaavat kierrätystavoitteiden saavuttamisesta vain niihin liittyneiden tuottajien markkinoille
saattamien pakkausjätteiden osalta. Mikäli materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet olisivat kaikille
tuottajille yhteisiä, joutuisivat tuottajayhteisöihin liittyneet ja siten vastuunsa hoitaneet yritykset
kustannusvastuuseen myös niiden yritysten kierrätysvelvoitteesta, jotka jättävät velvoitteensa
hoitamatta ja joita valvovat viranomaiset eivät saa mukaan järjestelmään. Tämä heikentäisi
erityisesti suomalaisten yritysten kilpailukykyä verrattuna ulkomaisiin etäkauppaa harjoittaviin
yrityksiin.

Pakkaustuottajien vastuu yrityspakkauksista alkaa vastaanottopaikoista, joiden vähimmäismäärää
ehdotetaan nostettavaksi 30:stä 60:een. Yrityspakkausten erilliskeräys ja kierrätys toimivat
nykyisellään erittäin hyvin, eikä toimivaa järjestelmää tule muuttaa.
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Lisäksi pakkausten ominaisuuksia koskevia perusvaatimuksia määritettäessä on tärkeää ottaa
huomioon pakkauksen ja tuotteen muodostama kokonaisuus. Pelkän pakkauksen aiheuttamien
ympäristövaikutusten minimointi johtaa yleensä ympäristön kannalta huonompaan lopputulokseen
kuin tuotteen ja pakkauksen yhteenlaskettujen vaikutusten minimointi.

Muiden lakien muutettavat pykälät (ympäristönsuojelulaki, kemikaalilaki,
rikoslaki ja laki rikesakkorikkomuksista
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne ympäristönsuojelulakiin, kemikaalilakiin, rikoslakiin ja ehdotetuista
pykälämuutoksista ja niiden perusteluista
-

Asetusyhteenveto
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne jätealan asetuksiin ehdotettavien muutosten keskeisestä sisällöstä
-

Vaikutusten arviointi
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne perustelujen luvuista 4.2-5.
-

Muuta
Tähän voitte kirjoittaa lausuntonne perusteluiden muista osista ja muista mahdollisista asioista
-

Riippi Sari
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