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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 §)
Pyydettynä lausuntona Hallituksen esityksestä jätelain muuttamisesta Metsäteollisuus ry toteaa
seuraavaa:

142b § Tuottajarekisteriä koskeva tietopalvelu

Metsäteollisuus pitää perusteltuna ehdotusta uuden 142 b §:n lisäämisestä jätelakiin.
Tuottajarekisteri ja siihen perustuva kaikille avoin tietopalvelu mahdollistavat vastuullisten
valintojen tekemisen tuotteita ostaville yrityksille ja kuluttajille. Lisäksi yhteen rekisteriin koottu tieto
siitä, mihin tuottajayhteisöihin yksittäiset tuottajavastuulliset yritykset ovat liittyneet, helpottaa
viranomaisen työtä vapaamatkustamisen valvonnassa.
Siirtoasiakirjoja ja muita rekistereitä koskeva sääntely (121 b §, 142 §, 143 b §)
121 b § Siirtoasiakirjan tietojen toimittaminen rekisteriin

”Tiedot voi toimittaa myös sähköpostitse tai paperisena, jos tietojen toimittamiselle sähköisessä
asiointipalvelussa ei ole edellytyksiä.”

Metsäteollisuuden näkemyksen mukaan pykälässä tai sen perusteluissa olisi hyvä tarkentaa eroja
sähköisen ja paperisen toimitustavan välillä. Luetaanko esimerkiksi sähköpostilla toimitettu
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elektronisessa muodossa oleva siirtoasiakirja sähköisesti toimitetuksi vai paperisena toimitetuksi ja
koskeeko sitä näin ollen vaatimus viipymättä toimittamisesta vai onko se toimitettava kolmen
kuukauden sisällä. Samoin olisi syytä tarkentaa, mitä tarkoitetaan sillä, että "ei ole edellytyksiä"
tietojen toimittamiselle sähköisessä asiointipalvelussa.

142 § Jätehuollon rekisterit ja tuottajarekisteri:

"Rekisterien tietoja käytetään tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten valvontaan,
jätehuollon järjestämiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun, jätetietojen seurantaan ja raportointiin
sekä tutkimukseen ja tilastointiin. Jätteen kansainvälisistä siirroista pidettävän rekisterin tietoja
käytetään lisäksi ympäristönsuojelulain mukaiseen lupaharkintaan."

Metsäteollisuus ehdottaa, että pykälässä tai sen perusteluissa tarkennettaisiin mihin ja kenen lupaan
siinä viitataan ja kerrotaan, mitä kirjaus tarkoittaa käytännössä lupaharkinnan osalta ja missä
tilanteessa sitä voitaisiin soveltaa.

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

"Edellä 121 §:ssä tarkoitetulla siirtoasiakirjan laatineella, jätteen kuljettajalla ja jätteen
vastaanottajalla on lisäksi oikeus saada salassapitosäännösten estämättä 142 §:n 1 momentin 4
kohdassa tarkoitetusta rekisteristä tiedot niistä jätteen siirroista, joihin kyseinen
toiminnanharjoittaja on osallistunut."

Metsäteollisuus näkee tärkeänä, että pykälässä mainitut eri tahot, joilla on oikeus saada rekisteristä
tiedot, kattavat myös jätteen luovuttaneen toiminnanharjoittajan, siinä tapauksessa, että se ei ole
sama kuin siirtoasiakirjan laatija. Lain perusteluissa asia ilmaistaan hieman selkeämmin: "Vastuu
siirtoasiakirjan tietojen viemisestä rekisteriin olisi tapauksesta riippuen joko jätteen haltijalla tai
kuljettajalla. Siirtoon osallistuneiden osapuolten oikeus rekisterin tietoihin mahdollistaisi sen, että
kukin toiminnanharjoittaja voisi jälkikäteen tarkistaa, että siirtoasiakirjan tiedot on siirretty
rekisteriin ja että tiedot ovat täsmällisiä."

"Tullilla ja aluehallintovirastolla on salassapitosäännösten estämättä ja maksutta oikeus saada tiedot
edellä 142 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta jätteen kansainvälisiä siirtoja koskevasta
rekisteristä tiedot, jotka ovat välttämättömiä tämän lain valvontaa ja ympäristönsuojelulain
mukaista lupaharkintaa varten."
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Vastaavasti kuin yllä 142 § kohdalla, metsäteollisuus pyytää tarkennusta kansainvälisiä siirtoja
koskevan rekisterin tietojen ja ympäristönsuojelulain mukaisen lupaharkinnan yhteydestä.
Muuta
143 § Rekisteri jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä

Jätelakiesityksen 143 §:ssä kunnan jätehuoltoviranomaiselle asetetaan uusi velvoite antaa
kuljetusrekisterin tietoja pakkausten tuottajayhteisölle. Tämä on välttämätön lisäys häiriöttömän
jätehuollon turvaamiseksi. Tuottajat tarvitsevat kuntaviranomaisella tiedot mm. keräyksen piirissä
olevien kiinteistöjen osoitteista sekä niiden astiatyypeistä, -määristä ja tyhjennysväleistä voidakseen
järjestää keräyksen tilanteessa, jossa kunnat ja tuottajat eivät pääsisi sopimukseen jätelain 49a §:n
mukaisen yhteistoiminnan ehdoista edes 49c §:n mukaisessa sovittelussa. Esityksessä on otettu
hyvin huomioon tietotarve ensin hyvissä ajoin ja toiseen kertaa juuri ennen tuottajien operatiivisen
vastuun alkamista. Tämä mahdollistaa logistiikan kilpailuttamisen ja katkottoman palvelun
jatkumisen asuinkiinteistöille, mikäli päädyttäisiin tilanteeseen, jossa operatiivinen vastuu
pakkausmateriaalien keräyksestä siirtyisi tuottajille.

143a § Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta

Metsäteollisuus kehottaa arvioimaan eri tietoalustojen tiedonsiirtoa ja sen tuomia mahdollisuuksia.
Esimerkiksi tiedonsiirtomahdollisuus siirtoasiakirjarekisterin ja Materiaalitorin väliin mahdollistaisi,
että haluttaessa voisi muun muassa rakennus- ja purkujätteet siirtää suoraan myös Materiaalitoriin.
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