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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 §)
142 b §. Tuottajarekisteriä koskeva tietopalvelu:

Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) kannattaa tätä uudistusta, jotta tietoa lakisääteisen tuottajavastuun
hoitaneista yrityksistä olisi paremmin saatavilla. SUK pitää tärkeänä edistää eri EU-maiden
kansallisten tuottajarekisterien yhdistämistä ja saattamista vastaavalla tavalla julkisesta
tietopalvelusta saataville, sillä yhä useampi tuottaja harjoittaa kansainvälistä etämyyntiä ja
tuottajatietojen yhdistäminen tehostaisi eri jäsenmaiden viranomaisten valvontayhteistyötä ja
tiedonvaihtoa.

Tietopalvelun kehittämiseen on varattava resursseja ja siinä on huomioitava myös tuottajayhteisöjen
ja materiaaliryhmien olemassaolo ja mahdollisuus saada tietoa myös näistä.

Ehdotuksen perusteluiden mukaan tietopalvelusta olisi voitava hakea tietoja tuottajan,
tuottajayhteisön tai valtuutetun edustajan nimellä sekä yritys- tai yhteisötunnuksella tai sitä
vastaavalla tunnuksella. Hakuperusteena on mainittu myös tuottajavastuuala, mikä on tärkeää,
koska tuottajayhteisöjä voi olla yhdellä tuottajavastuualalla useampia. Y-tunnus yksilöi tuottajan
parhaiten, koska yrityksen nimi voi vaihtua ja yritykset voivat käyttää aputoiminimiä. Voiko tieto
yrityksen nimestä tulla suoraan y-tunnuksen perusteella tietopalveluun esimerkiksi
Kaupparekisteristä?
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Tietopalvelun tulee sisältää tiedot myös Suomeen sijoittautuneesta etämyyjästä, valtuutetusta
edustajasta tai tuottajayhteisöstä, jonka verkkokaupan alustan ylläpitäjä on valtuuttanut hoitamaan
tuottajavastuuvelvoitteensa Suomessa.

Siirtoasiakirjoja ja muita rekistereitä koskeva sääntely (121 b §, 142 §, 143 b §)
142 §. Jätehuollon rekisterit ja tuottajarekisteri:

SUK pitää kannattaa ja pitää loogisena sitä, että tuottajavastuuta valvova viranomainen Pirkanmaan
ELY-keskus olisi myös tuottajarekisterin ylläpitäjä.

143 b §. Tiedonsaantioikeus jätehuollon rekistereistä, tuottajarekisteristä ja jätteiden ja sivuvirtojen
tietoalustasta:

SUK pitää hyvänä valvontaviranomaisen sekä Tilastokeskuksen työn helpottamista.

Muuta
143 §. Rekisteri jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä:

SUK pitää kuntayhteistyövelvoitteen (49 a-d) takia tärkeänä sitä, että kunnallisella jäteyhtiöllä on
oikeus saada kunnan jätehuoltoviranomaiselta tietoja pakkausjätteen kiinteistökohtaisen
jätteenkuljetuksen järjestämiseksi. Samoin SUK pitää ehdottoman tärkeänä sitä, että kunnan
jätehuoltoviranomaisella on velvollisuus antaa kuljetusrekisterin tietoja myös pakkausten
tuottajayhteisölle, jos kunta ja tuottajayhteisö eivät pääsisi lain 49 a §:n mukaisesti sopimukseen
pakkausjätteiden erilliskeräyksestä, jolloin velvollisuus järjestää pakkausten erilliskeräys siirtyisi
kunnalta tuottajayhteisölle. Kunnan jätehuoltoviranomaisen olisi tällöin annettava jätteen
kuljetuksista välttämättömät tiedot, joita pakkausten tuottajayhteisö tarvitsee erilliskeräyksen
järjestämiseksi.
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