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Tuottajayhteisön näkökulma

Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy



Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt
• Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu tuotteita 

valmistaville tai maahantuoville yrityksille (46 §)

• Tuottajavastuun voi yritys järjestää itse tai se voi liittyä 
tuottajayhteisöön (62 §)

• Tuottajayhteisöön voi liittyä joko suoraan tai pakkausmateriaalien 
osalta RINKI Oy:n kautta, jolloin voi samalla kertaa hoitaa usean 
pakkausmateriaalin tuottajavastuun

• Tuottajayhteisö on useimmiten oy-muotoinen juridinen yhtiö

• Tuottajayhteisön omistajina saavat olla ainoastaan tuottajat

• Tuottajavastuun piiriin kuuluvat (48 §): moottoriajoneuvojen 
renkaat, henkilö- ja pakettiautot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 
paristot ja akut, keräyspaperi ja pakkaukset 

• Tuottajayhteisön toimintaperiaatteisiin kuuluu (63 §)

• Valtakunnallisuus

• Tasapuolisuus (66 §)

• Avoin kaikille vastuullisille

• Kustannustehokkuus

• Yleensä osinkoa jakamaton

• Vakavaraisuus (64 §)



Tuottajayhteisön tehtävät
Keräys- ja hyötykäyttö
• Järjestää keräysverkoston jäsentensä puolesta lain vaatimusten mukaisesti. 

Verkoston perustamistyö vaatii monitasoisen lupakäytännön ja logistiikan 
hallintaa.

• Mahdollistaa käytöstä poistettujen tuotteiden vaivattoman luovuttamisen 
vastaanottopisteisiin (49 §), poikkeuksena keräyspaperin osalta 
järjestettävä kiinteistökeräys (50 §).

• Järjestää verkoston valtakunnallisen operoinnin – useimmiten 
alihankintasopimuksin.

• Järjestää talteen otettujen materiaalien hyötykäytön kotimaassa tai 
ulkomailla.

• Varmistaa toiminnan kuuden kuukauden ajaksi (64 §).

Jäsenpalvelut ja raportointi
• Pitää yllä ajantasaista jäsenrekisteriä, joka on nähtävissä netissä.

• Kerää jäseniltään vuosittain markkinoille saatetut tuotemäärät ja myös 
sieltä talteen otetut (54 §).

• Raportoi vuosittain kaikki volyymitiedot, keräysverkoston,  
tiedotustoiminnan, taloustiedot yms. Pirkanmaan ELY-keskukselle

• Raportoi talteenottomäärät kunnittain 

• Palvelee jäsenkuntaa monilla tavoin

• Laintulkinnoissa

• Operatiivisissa asioissa

• Järjestää hallinnolliset kokoukset

• Tiedottaa toiminnastaan



Tuottajayhteisön viranomaisyhteistyö

• Ylläpitää yhteyksiä valvontaviranomaisiin ja ministeriöön

• Seuraavat yhteistyössä markkinoille tuotteita toimittavia 
yrityksiä, jotka eivät järjestä tuottajavastuutaan lain mukaisesti

• Valvoo tuottajavastuuta toteuttavan operointitason toimintaa ja 
lupatilannetta

• Pitävät yhteisiä tapaamisia toiminnan järjestämisestä 
tuottajavastuupäätöksen mukaisesti ja säädösten tulkinnoista 
käytännön tasolla



Tuottajayhteisöjen yhteistoiminta ja 
viestintä

• Tuottajat voivat tehdä yhteistyötä kuluttajaviestinnässä

• Keräyspisteiden tiedot julkaistaan yhteisellä sivustolla 
www.kierratys.info, jota ylläpitää JLY

• Alakoululaisille on julkaistu tuottajien järjestämästä 
kierrätyksestä kertovaa oppimateriaalia (Reuhurinne)

• Mm. eduskunnassa ja alan messuilla on päättäjille viestitty 
toiminnasta 

• Kunkin tuottajayhteisön velvollisuus on oman vastuualueensa 
osalta tiedottaa kuluttajille keräysvelvoitteesta ja keräyspisteistä 
(51 §).

• Kuluttajaviestintä tukee olennaisesti tavoitteiden saavuttamista 
talteenotossa sekä materiaalien puhtaudessa hyötykäyttöä 
ajatellen. Pakkausmateriaalien ja paperin osalta tätä työtä on 
tehty jo vuosikymmeniä.

• Tuottajayhteisöt ovat yhteistyöllään tehneet tuottajavastuullisen 
jätehuollon toimintaa tunnetuksi ja tehostaneet monin tavoin 
keräyslogistiikkaa ja materiaalinkäsittelyä.  

http://www.kierratys.info/


Tuottajayhteisöt numeroina 2015

• Tuottajayhteisöjä on Suomessa kaikkiaan 17 kpl

• Jäseniä niissä on yhteensä yli 5 000

• Tuottajayhteisöt ovat järjestäneet yhteensä 
yli 60 000 keräyspistettä

• Materiaalia on otettu vuosittain talteen yli miljoona tonnia –
yli 30 000 täysperävaunurekkaa

• Talteenottotasot vaihtelevat 20-100 %:n välillä

• Yhteinen liikevaihto on 150 M€

• Tuottajayhteisöt työllistävät omissa organisaatioissaan n. 30 henkilöä ja 
välillisesti n. 1 000 henkilöä  



Kiitos!


