Jätehuollon
tuottajavastuuvalvonta
Tuottajavastuuiltapäivä 2016

Tampere-talo
3.11.2016
Teemu Virtanen
Johtava tuottajavastuuvalvoja
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

31.10.2016

Lasi, metalli, kuitu 1850

Pakkaukset

4200
tuottajaa

Muovi 500 vastaanottopaikkaa

732 000
t/v

Keräyspaperi

70
tuottajaa

8900 aluekeräyspistettä +
kiinteistökeräys

272 300
t/v

Romuajoneuvot

120
tuottajaa

310 virallista
vastaanottopaikkaa

101 800
t/v

Renkaat

310
tuottajaa

Sähkölaitteet

1300
tuottajaa

2000 kauppakeräyspaikkaa

66 000

470 vastaanottopaikkaa

t/v

Akut ja paristot

710

14 000 kauppakeräyspaikkaa

19 600

tuottajaa

1400 vastaanottopaikkaa

t/v

2720 vastaanottopaikkaa

55 500
t/v

Tuottajavastuun sidosryhmät
Tuottajayhteisöt

Lainsäädäntö ja
ohjaus

Operaattorit

Asiakkaat

Ympäristöministeriö
Tuottajat

Euroopan
komissio

Keräyksen, hyödyntämisen
ja tiedotuksen valvonta
Seurantatiedot
Vapaamatkustajavalvonta

Jätteen
viimeinen
haltija

Lainsäädännön valmistelu,
ohjaus, tiedonvaihto
Tilasto- ja
toimeenpanoraportit
Asiantuntija- ja TAC PIRELY
kokoukset

Tuottajavastuu
Jakelijatiedotuksen ja
jakelijakeräyksen valvonta,
kokoukset ja tiedonvaihto

Jätelaitosyhdistys

Kauppa ja
teollisuus

Kunnat ja
jätelautakunnat

Asiantuntijayhteistyö,
kokoukset ja
tiedonvaihto

Kaupan liitot

Muiden EUmaiden
tuottajavastuuviranomaiset

Tulli
TUKES

Teollisuuden liitot

SYKE

Trafi

Viranomaiset

Tuottajavastuuvalvonnan tavoitteet
Ympäristönsuojelu

Jätehuollon
palvelutaso

Edistää jätteen synnyn ehkäisyä ja jätteiden hyödyntämistä

Varmistaa tuottajavastuun alaisille jätteille alueellisesti riittävän laaja ja
tiheä keräysverkko (välttämättömyyspalvelu)

Varmistaa, että tuotteen viimeinen haltija saa riittävästi tietoa
keräyspaikoista ja jätehuollon järjestämisestä

Saada tuottajat liittymään tuottajayhteisöihin tai hakemaan
tuottajarekisterihyväksyntää

Markkinat ja talous
Varmistaa tuottajien tasapuoliset mahdollisuudet toimia markkinoilla
valvomalla, että kaikki tuottajat hoitavat omat tuottajavastuuvelvoitteensa

Jätehuollon tuottajavastuu
Pirkanmaan ELY-keskus
Päätökset ja valvonta
-

-

-

-

Tuottajayhteisöjen ja
tuottajien
rekisteröintipäätökset
Keräysverkkojen
kattavuus
Keräys-,
uudelleenkäyttö-,
kierrätys- ja
hyöd.tavoitteet
Kuluttajaviestintä
Tuottajien ensisijainen
oikeus jätehuollon
järjestämiseen (47 §)
Vapaamatkustajavalvonta

Tilastot ja raportointi
-

-

-

-

Seurantatiedot
Valtakunnallisten
tilastojen
kokoaminen kaikilta
aloilta
Tilastoraportit
komissiolle (ELV,
pakkaukset, SER,
P&A)
Toimeenpanoraportit komissiolle
(ELV, pakkaukset,
SER, P&A)
Komission
erilliskyselyt

Vaikuttaminen
-

-

-

-

-

Jätealan
strateginen
työryhmä
Muut YM:n
työryhmät
EY ja NMR
työryhmätapaamiset
Sidosryhmäkokoukset
Lainsäädäntövalmistelutyö/
kiertotalouspaketti
Kansalliset
linjaukset

Viestintä ja kehittäminen
-

-

-

-

JAk 28.9.2016

Sähköiset palvelut
(hakemukset,
päätöspohjat ja
seurantatietolomakkeet, su+ru)
Tuottajarekisteri ja
sen ylläpito
Yritysten neuvonta
ja koulutus
Tuottajavastuun
internet-sivut
(su+ru+eng)
Kehittämishankkeet
Tuottajavastuun
uutiskirje
Laatu/toimintamallityö

Yhteistyö
EU-maiden
kanssa

Harmaa
talous

Tilastointi

Vapaamatk.
valvonta

Tuottajavastuuvalvonnan haasteet
Tuottajien suuri määrä ja toimintakentän laajuus
•
•
•
•
•

Kuusi hyvin erilaista alaa ja vähintään 15 000 valvottavaa yritystä (tuottajat ja jakelijat)
Noin 50 % yhdyskuntajätteistä kuuluu tuottajavastuun piiriin
Tuottajia ei ole poimittavissa suoraan mistään rekisteristä, osin säädökset estävät sen
Vapaamatkustajavalvonta resursseja vaativaa – ei voida tehdä tarvittavassa laajuudessa
Pienille ja usean alan tuottajille työläs hoitaa – tuottajayhteisöillä ei ole ”keskuskonttoria”

Seurantatietojen saamisen ja valtakunnallisten tilastojen laadinnan haasteet
• Joillakin aloilla luotettavien seurantatietojen saaminen hankalaa kaikesta ohjeistuksesta huolimatta
• Valtakunnallisten jätetilastojen laadinta uutena tehtävänä – uusia sidosryhmiä
• Jätetilastojen luotettavuudessa ja tietojen keräämisessä paljon kehitettävää

Tuottajavastuualojen sisäiset näkemyserot
• Velvoitteiden hoitaminen ja markkinakilpailu sekoitetaan toisiinsa, tuottajavastuuviranomainen ei
ratko markkinakilpailuasioita
• Tuottajavastuu toimii huonoimmin tilanteessa, jossa jätteellä on positiivinen arvo, tällöin enemmän
alan sisäistä riitelyä, ulkopuolisten toimijoiden tekemää kermankuorintaa ja myös harmaa talous
uhkaa toimintaa

