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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta jätelain ja Harmaan talouden
selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamiseksi
Lausunnonantajan lausunto
Jätehuoltorekisteriä koskevat muutokset (22 §, 94-99 §, 122 §)
Jätehuoltorekisteriä ja tuottajarekisteriä koskevat tietopalvelut (142 a ja 142 b §)
Siirtoasiakirjoja ja muita rekistereitä koskeva sääntely (121 b §, 142 §, 143 b §)
Muuta
Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi jätelakia ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä
annettua lakia.

Esityksessä ehdotetaan muun ohella muutoksia jätteen ammattimaisen kuljetus- tai välitystoiminnan
hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin. Velvollisuus hakea hyväksymistä jätehuoltorekisteriin
kohdistettaisiin myös ulkomaalaisiin jätteen kuljettajiin ja välittäjiin, joiden toiminta ulottuu
Suomeen.

Korkein hallinto-oikeus kiinnittää muutoksenhaun näkökulmasta huomiota vastavuoroista
tunnustamista koskevaan ehdotukseen. Korkein hallinto-oikeus toteaa esityksestä seuraavaa:
Esityksessä ehdotetaan jätelakiin lisättäväksi uusi 95 a § vastavuoroisesta tunnustamisesta.
Pykäläehdotuksen 1 momentin mukaan toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
rekisteröity jätteen kuljettaja voisi toimittaa hakemuksen sijaan todistuksen rekisteröinnistä
jätehuoltorekisteriin merkitsemiseksi (vastavuoroinen tunnustaminen). Ehdotetun pykälän
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan vastavuoroiseen tunnistamiseen liittyen tehty merkitä ei
olisi hallintopäätös eikä siihen sisältyisi sisällöllistä harkintaa. Ehdotetun 96 §:n mukaan
Lausuntopalvelu.fi

1/2

vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtäisiin merkintä jätehuoltorekisteriin. Tieto merkinnästä
toimitettaisiin hakijalle. Vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvaa toimintaa ei saisi aloittaa
ennen kuin merkintä rekisteriin on tehty. Ehdotetun 99 §:n mukaan vastavuoroisen hyväksynnän
perusteella jätehuoltorekisteriin merkitty toiminta voitaisiin pykälässä säädettyjen edellytysten
täyttyessä peruuttaa tai määrätä raukeamaan.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että jätehuoltorekisteriin merkitsemistä koskevan rekisteröinnin
valituskelpoisuudesta säätämisen tarvetta tulisi jatkovalmistelussa vielä arvioida. Rekisteriin
merkitsemisestä tai mahdollisesta merkitsemättä jättämisestä, merkinnän peruuttamisesta tai
raukeamisesta saattaa joissakin tapauksissa aiheutua hakijalle sellaisia oikeusvaikutuksia, joiden
vuoksi valituskelpoinen päätös voi olla tarpeen ottaen huomioon myös rekisteröinnin liitynnän EU:n
jätedirektiivin säännöksiin. Tunnustamista koskevassa pykäläehdotuksessa säädettäisiin
rekisteröintiä koskevan todistuksen toimittamisen lisäksi muiden tarvittavien tietojen
toimittamisesta sekä asetuksenantovaltuudesta viranomaiselle toimitettavien
muiden tietojen osalta. Mikäli vastavuoroisen tunnustamisen edellytyksenä on muitakin seikkoja
kuin rekisteröintiä koskeva hyväksyntä, hakijan oikeusturva saattaa näiltäkin osin tietyissä
tapauksissa edellyttää valituskelpoisen päätöksen antamista.

Lausunnon ovat valmistelleet oikeusneuvos Jaakko Autio ja oikeussihteeri Laura Leino. Lausunto on
käsitelty korkeimman hallinto-oikeuden kansliaistunnossa 22.11.2021.
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