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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 §)
95 § Jätehuoltorekisteriin hyväksymisen edellytykset

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (jäljempänä myös LSJH) pitää ehdotettua jätehuoltorekisteriin
hyväksymisen edellytyksiä koskevan pykälän lisäyksiä vaatimuksiin tärkeänä jätehuollon kuljetusten
laadun varmistamiseksi. On tärkeää, että rekisteriin hyväksytyt yritykset täyttävät kaikki toiminnan
harjoittamiseen kannalta keskeiset velvoitteet ja että rekisteröintiin voi luottaa. Jätehuolto ja
jätteenkuljetus ovat yhteiskunnallisina toimintoina kriittisiä, joten on tärkeää, että
jätehuoltorekisteriin hyväksytyt toiminnanharjoittajat ovat hyväksyttäviä ja luotettavia.

Lisäksi LSJH pitää hyvänä ehdotettua lisäystä jätteen kuljettajalta vaadittavasta liikenneluvasta.

LSJH pitää myös erittäin tärkeänä sitä, että toimijan toimintaedellytysten tarkastaminen
säännöllisesti on viranomaisen vastuulla, ei tilaajan.

99 § Jätehuoltorekisteriin hyväksymisen peruuttaminen ja raukeaminen

LSJH pitää kannatettavana 99 §:n lisäystä siitä, että hyväksyntä tai merkintä voitaisiin peruuttaa
myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittaja on osoittanut elinkeinotoiminnassaan ilmeistä
piittaamattomuutta jätelain säännöksistä. On tärkeää, että hyväksynnän peruuttamisen edellytyksiä
voitaisiin tarkastella laajemmin kuin tähän asti, ei ainoastaan, mikäli toiminnasta aiheutuu
merkittävää vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.
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Ehdotamme 99 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittua jätelain säännöksistä piittaamattomuutta
laajennettavaksi koskemaan piittaamattomuutta myös muun lainsäädännön säännöksistä.
Jätehuoltorekisteriä ja tuottajarekisteriä koskevat tietopalvelut (142 a ja 142 b §)
142 a § Jätehuoltorekisteriä koskeva tietopalvelu

LSJH pitää kannatettavana 142 a §:ssä ehdotettua jätehuoltorekisteriä koskevaa tietopalvelua, ja on
hyvä, että toimijan jätehuoltorekisteriin kuulumisen voi tarkistaa suoraan tietopalvelusta.
Siirtoasiakirjoja ja muita rekistereitä koskeva sääntely (121 b §, 142 §, 143 b §)
121 b § Siirtoasiakirjan tietojen toimittaminen rekisteriin

On hyvä, että siirtoasiakirjan laatineen jätteen haltijan tai kotitaloudesta jätettä noudettaessa
jätteen kuljettajan vastuulla on huolehtia siirtoasiakirjan tietojen toimittamisesta 142 §:ssä
tarkoitettuun rekisteriin.

143 § Rekisteri jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä

LSJH pitää hyvänä ehdotettuun pykälään lisättyä kirjausta tiedonsaantioikeuksista niin, että kunnan
jätehuoltoviranomaisella on velvollisuus pyydettäessä antaa jätteen kuljetuksia ja biojätteen
käsittelyä koskevista rekistereistä välttämättömät tiedot kunnan jätelaitokselle kiinteistöittäisen
jätteenkuljetuksen järjestämiseksi. Tiedonsaantioikeuksien varmistaminen on tärkeää siksi, että
esimerkiksi tieto kiinteistöistä, joilla biojäte käsitellään pienimuotoisesti, tulee myös kunnan
jätelaitokselle saumattomasti ja näin ollen biojätteen erilliskeräykseen ei liitetä tarpeettomasti
kiinteistöjä vain tiedonkulun puutteiden vuoksi.
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