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Ymparistoministerio

Ymparistoministerion lausuntopyynto 18.10.2021 VN/20464/2021
Ruokaviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta jatelain ja Harmaan talouden
selvitysyksikosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ruokavirasto kiittaa mahdollisuudesta lausua jatelain muutosta koskevassa asiassa.
Ruokavirastossa on viime vuosina kehitetty elintarvikeketjun rikollisuuden torjuntaa
EU-lainsaadanndn tiukentuneiden vaatimusten mukaisesti ja taman tyon yhteydessa
on tunnistettu ns. monialaisuusilmid: jos jonkun alan toimija laiminlyo lakisaateisia
velvoitteitaan ja ansaitsee siten oikeudetonta taloudellista hyotya ko. toimialalla, han
usein laiminlyo muidenkin lainsaadantdsektoreiden vaatimuksia ja ansaitsee nailla
muillakin sektoreilla oikeudetonta taloudellista hyotya. Samaa toimijaa valvoo eri
hallinnonalojen nakdkulmista useita eri viranomaisia, mutta kokonaiskuvaa
oikeudettoman taloudellisen hyddyn osalta ei viranomaisyhteistydn ja
tiedonsaantioikeuksien katvealueiden vuoksi ole mahdollista muodostaa. Niilla
lainsaadantdsektoreilla, joilla viranomaisvalvonta edellyttaa ennalta ilmoittamista, ei
rikollista toimintaa harjoittava toimija jaa vaittamatta koskaan kiinni.
Ruokaviraston toimialalla valvotaan lannoitevalmistealan toimijoiden lisaksi myds
esimerkiksi sivutuotealan ja rehualan toimijoita. Sivutuotteista osa pitaa havittaa
Honkajoen jatteenkasittelylaitoksella, osa kelpaa elainten rehun raaka-aineeksi ja
osaa voidaan hyddyntaa lannoitevalmisteiden raaka-aineina. Oikeudettoman
taloudellisen hyddyn ansainta on varsin heippoa, jos naita eri sivutuotevirtoja
ohjataan tahallisesti taloudellisesti arvokkaampaan kayttddn ja toisaalta jatelain
mukaista jatetta arvokkaampiin kayttdkohteisiin (esim. rehuksi tai
lannoitevalmisteeksi). Taman sekoittamisvaaran vuoksi olisi tarkeaa, etta
Ruokaviraston tehtavaalueen valvonnassa olisi mahdollista hyddyntaa tarvittaessa
siirtoasiakirjoista saatavaa informaatiota.
Kaytanndn valvonnassa on havaittu tilanteita, joissa osalle jatejakeista kaytetaan
siirtoasiakirjaa, vaikka se ei olisi pakollista. Naiden jakeiden kohdalla olisi
sivutuotelainsaadanndn nojalla pakollista kayttaa kaupallista asiakirjaa (tai vastaavia
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tietoja sisaltavaa muuta asiakirjaa), mutta sita ei kayteta. Tilanteissa, joissa jatejae on
samalla sivutuotelainsaadannon mukaista sivutuotetta, tulisi Ruokaviraston
nakemyksen mukaan olla mahdollista huomioida myds kaupallisen asiakirjan kayttda
koskevat sivutuotelainsaadannon vaatimukset. Viranomaisvalvonnan vaikuttavuuden
nakdkulmasta olisi tarkeaa, etta tulevaisuudessa myds sivutuotelainsaadanndn
vaatimukset otettaisiin siirtoasiakirjoissa huomioon, jolloin samaa asiakirjaa voitaisiin
hyddyntaa niin ymparistdviranomaisten kuin elainlaakintahuollon viranomaisten
suorittamassa valvonnassa.
Ruokaviraston nakemyksen mukaan olisi tarkeaa, etta lausuttavana olevan jatelain
muutosehdotuksen 143 b §:n muotoilu tiedonsaantiin oikeutetuista tahoista ei
rajoittaisi Ruokaviraston toimialan viranomaisten tiedonsaantioikeutta tapauksissa,
joissa on syyta epailla vilpillista toimintaa eri lainsaadantdjen mukaisten vaatimusten
noudattamisessa tai Ruokaviraston toimialan valvontaviranomaisella on muu
valvontatehtavaan liittyva tiedonsaannin tarve.
Todettakoon viela lopuksi, etta Ruokaviraston tehtavaalueella sovelletaan ns. EU:n
valvonta-asetusta, jossa velvoitetaan jasenvaltioiden viranomaisia selvittamaan
kaikki epailyt, jotka koskevat petoksellista toimintaa valvonta-asetuksen
soveltamisalueella. Asetuksen 137 artiklassa saadetaan, etta epailtaessa saanndsten
noudattamatta jattamista, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava asia epailyn
vahvistamiseksi tai poistamiseksi. Saman asetuksen 138 artiklassa saadetaan, etta
viranomaisen on rikkomusten toteamisen jalkeen toteutettava toimet, jotka ovat
tarpeen, jotta voidaan selvittaa, mista saanndsten noudattamatta jattaminen johtuu
ja mika on sen laajuus seka mika on toimijan vastuu. Toimivaltaisen viranomaisen on
myds toteuttava asianmukaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan, etta kyseinen
toimija korjaa tallaisen noudattamatta jattamisen ja estaa sen jatkossa.
Tilanteissa, joissa jatealan toimija on sivutuotelainsaadanndn edellyttamien
kaupallisten asiakirjojen sijasta kayttanyt (ei-pakollista) siirtoasiakirjaa, tulisi olla
mahdollisuus selvittaa, onko kyse petokselliseen toimintaan viittaavasta
menettelysta.
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