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NÄKÖKULMIA (ohjelma)
• Yhteiskunnallinen näkökulma, J-P Salmi

• Tuottajan näkökulma  Antti Ruhanen / 
Bassadone Automotive Nordic Oy, toimitusjohtaja

• Tuottajayhteisön näkökulma, Kyösti Pöyry / 
Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy, asiamies

• Lainsäätäjän näkökulma, Hannele Pokka / 
Ympäristöministeriö, kansliapäällikkö

• Valvovan viranomaisen näkökulma, Teemu Virtanen / 
Pirkanmaan ELY-keskus, johtava tuottajavastuuvalvoja 

• Poliisin näkökulma, Sari Knaapi / 
Itä-Suomen poliisilaitos, rikoskomisario

• Kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulma, 
Presidentti Tarja Halonen

• Cocktails ja musiikillinen näkökulma, Edu ja Mika



TUOTTAJAVASTUU?

Tuottajavastuuta on tuotteiden ja pakkausten talteenotto, 
kierrätys ja muu hyötykäyttö niiden käytöstä 
poistumisen jälkeen. Se on tuotteiden valmistajien, 
pakkaajien ja maahantuojien eli tuottajien velvollisuus. 

Tuottajien vastuulla ovat autot, renkaat, paristot ja akut, 
paperi, pakkaukset sekä sähkö - ja elektroniikkatuotteet. 

Tuotteiden ja pakkausten keräykseen on järjestetty 
tuottajien kustannuksella keräyspisteitä taajamiin sekä 
kauppapaikkojen yhteyteen useita tuhansia ympäri 
maata. 



Historiaa
Ensimmäisenä termin laajennettu tuottajavastuu (Extended Producer
Responsibility, EPR) esitteli politiikantutkija Thomas Lindhqvist Ruotsin 
ympäristöministeriölle tekemässään raportissa vuonna 1990. 
Lindhqvistin mukaan ”Laajennettu tuottajavastuu on 
ympäristönsuojelustrategia, jonka tavoitteena on vähentää tuotteen 
kokonaisympäristövaikutuksia tekemällä tuotteen valmistaja 
vastuulliseksi tuotteen koko elinkaaresta ja erityisesti takaisinotosta, 
kierrätyksestä ja loppukäsittelystä. Tuottajavastuu toimeenpannaan 
hallinnollisen, taloudellisen ja informaatio-ohjauksen keinoja käyttäen. 
Näiden ohjauskeinojen kokoonpano määrittelee tuottajavastuun 
täsmällisen muodon.”



TUOTTAYHTEISÖJEN 
NEUVOTTELUKUNTA?

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta edustaa jäsenikseen 
liittyneitä Suomessa toimivia tuottajayhteisöjä.

Neuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan tärkeimpiä 
tehtäviä ovat 

• Yhteinen edunvalvonta 

• Tuottajien toimintaan liittyvät lainsäädännölliset ja 
toiminnalliset kysymykset 

• Alaan liittyvät yhteiset tiedotus- ja koulutusprojektit



Yhteiskunnallinen näkökulma
• Yhteiskunta koostuu ihmisistä ja heidän yhteisöistään, 

jotka asuvat ja ovat vuorovaikutuksessa tietyllä 
maantieteellisellä alueella;

• Yhteiskunta jaetaan usein kolmeen osa-alueeseen: 

• valtiolliseen eli julkinen sektori, 

• yksityinen taloudellinen toiminta eli yksityinen 
sektori, 

• varsinainen kansalaisyhteiskunta (kolmas 
sektori). 

• Tuottajavastuu on julkisen palvelun 
yksityistä järjestämistä, jossa 
tuottaja isännän vastuulla vastaa 
tuotteestaan loppuun ja uuteen 
alkuun asti.



Yhteiskunnallinen näkökulma

• Merkitys 
yhteiskunnalle!

• Mitä toivomme 
päätöksenteossa?

• Tulevaisuuden näkymät





TUOTTAJAVASTUUVIDEO

• Miten Paavosta tuli 
valistunut kuluttaja

@TYnvtk

https://www.youtube.com/watch?v=CiM4tCci5_g

