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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 §)
Jätelakiin esitetään lisättäväksi uusi pykälä 142 b §, jossa säädettäisiin tuottajarekisteriä koskevasta
tietopalvelusta. Kannatamme ehdotusta. Tähän saakka tieto tuottajavastuunsa hoitaneista
yrityksistä on ollut hankalasti saatavilla. Tuottajarekisteri ja siihen perustuva kaikille avoin
tietopalvelu mahdollistavat ja helpottavat vastuullisten valintojen tekemisen sekä tuotteita ostaville
yrityksille että kuluttajille. Yhteen rekisteriin koottu tieto siitä, mihin tuottajayhteisöihin yksittäiset
tuottajavastuulliset yritykset ovat liittyneet, helpottaa myös viranomaisen työtä
vapaamatkustamisen valvonnassa, mikä on kaupan yrityksille tuottaja-vastuiden
hyötykäyttömaksujen suurena maksajana erittäin tärkeää.

Pykälän 2 momentin mukaan tuottajien ja tuottajayhteisöjen lisäksi tietopalvelu sisältää tiedot
Suomeen sijoittautuneesta valtuutetusta edustajasta, jonka verkkokaupan alustan yllä-pitäjä,
toiseen valtioon sijoittautunut etäkaupan avulla tuotteita Suomeen myyvä tai muu tuottajaa
vastaava toimija on nimennyt. On tärkeää saada tietopalvelussa tuotua selkeästi esiin, minkä
tuotteiden/brändien osalta valtuutettu edustaja on nimetty asiaa hoitamaan. Pykälän 2 momentin 3
kohdan säännöskohtaisten perustelujen (s. 41) lause: ”tietopalvelu sisältäisi tiedot myös Suomeen
sijoittautuneesta etämyyjästä tai tuottajayhteisöstä, jonka verkkokaupan alustan ylläpitäjä on
valtuuttanut hoitamaan tuottajavastuuvelvoitteensa Suomessa” on epäselvä. Valtuutetuksi
edustajaksi tulee voida nimetä muunkin kuin Suomeen sijoittautuneen etämyyjän tai
tuottajayhteisön. Lisäksi kansainvälisten markkinapaikkojen, kuten Amazonin ja AliExpressin, vastuut
ja velvoitteet olisi syytä kuvata nykyistä selkeämmin.

Siirtoasiakirjoja ja muita rekistereitä koskeva sääntely (121 b §, 142 §, 143 b §)
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121 b § Siirtoasiakirjan tietojen toimittaminen rekisteriin

Siirtoasiakirjojen tietojen toimittamista koskevassa uudessa säännöksessä edellytetään tietojen
siirtämistä rekisteriin viivytyksettä, mikä tarkoittaisi säännöskohtaisten perustelujen mukaan vain
muutamaa päivää siirron päättymisestä. Koska siirrettävät tiedot täydentyvät siirretyn jätteen tarkan
määrän osalta esimerkiksi myymälöistä tuottajayhteisön toimesta haettavien paristo- ja akkujätteen
sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kuljetuksissa käytännössä vasta jätteen vastaanottajan
suorittaman punnitustoimen jälkeen, on muutaman päivän vaatimus kohtuuton. Jos kaupan
yritykset joutuvat ko. tiedon siirtoasiakirjaan täydentämään, tarvitaan aikaa käytännössä useamman
kuukauden ajan. Esitämme perustelujen muuttamista tältä osin seuraavasti: ”Viivytyksettömällä
tietojen toimittamisella tarkoitettaisiin useampaa viikkoa ja se mahdollistaisi tietojen siirron
keskittämisen esimerkiksi yhteen kertaan kuukaudessa."

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

Jätelakiesityksen 143 §:ssä kunnan jätehuoltoviranomaiselle asetettu uusi velvoite antaa
kuljetusrekisterin tietoja (mm. osoitetiedot keräyksen piirissä olevista kiinteistöistä, astia-tyypit ja
määrät sekä niiden tyhjennysvälit) pakkausten tuottajayhteisölle on välttämätön laadukkaan ja
häiriöttömän jätehuollon turvaamiseksi tilanteessa, jossa kunnat ja tuottajat eivät pääsisi
sopimukseen jätelain 49a §:n mukaisen yhteistoiminnan ehdoista edes 49 c §:n mukaisessa
sovittelussa. Katkeamattoman palvelun tarjoaminen kuntalaisille on otettu ehdotuksessa hyvin
huomioon.
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