
TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ

1.11.2017

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta – TYNK

TERVETULOA!

J-P Salmi /Suomen Kuitukierrätys Oy, TYNK



MELKEIN KAIKEN 

TIEDON PUU



13:00 Tervetuloa, Tuottajavastuu – saavutukset ja näkymät. 
Mitä on vapaamatkustus? Tuottajavastuun avainluvut ja 
vapaamatkustuksen hinta, J-P Salmi/TYNK, puheenjohtaja

13:30 Viisi kysymystä ja vastausta tuottajavastuun 
vapaamatkustuksesta, 
Teemu Virtanen/Pirkanmaan ELY-keskus, johtava 
tuottajavastuuvalvoja

14:00 Tuottajavastuu – jakelijan ja maahantuojan terveiset, 
Harri Fagerlund/RaSi ry, toimitusjohtaja

14:30 Kahvi-/teebuffet ja verkostoitumistauko lämpiössä

15:00 TYNK-henkilöesittelyt

15:15 Kiertotalousterveiset, 
MEP Merja Kyllönen/videotervehdys

15:30 Tuottajavastuun valvonta Eestissä, 
Margus Vetsa/MTÜ EES-Ringlus

16:00 Ympäristötehtävien uusi kokonaisuus, 
Olli Madekivi / Pirkanmaan ELY-keskus, johtaja, 
ympäristö ja luonnonvarat

Loppuyhteenveto

16:30 Cocktails lämpiössä. Tilaisuus päättyy klo 17:30

18:30 Päivällinen @Paja Congress Center, Sokos Hotel 
Torni Tampere (erillinen ilmoittautuminen)

TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ 2017 - OHJELMA



KERTAUS - 2016 TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄN 

NÄKÖKULMIA 

• Yhteiskunnallinen näkökulma 
• Tuottajan näkökulma
• Tuottajayhteisön näkökulma
• Lainsäätäjän näkökulma
• Valvovan viranomaisen näkökulma
• Poliisin näkökulma
• Kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulma

• Cocktails ja musiikillinen näkökulma

2017 Tuottajavastuuiltapäivän teema: 
VAPAAMATKUSTUS



KERTAUS - 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. 

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



KERTAUS - 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



TUOTTAJAYHTEISÖJEN NEUVOTTELUKUNTA

31.10.2017

Vielä ulkopuolella:



TUOTTAJAVASTUUN LUKUJA JA 

SAAVUTUKSIA

• 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  
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TUOTTAJAVASTUUN NÄKYMIÄ

• EU:n kiertotalouspaketti
• Yhdyskuntajätteen kasvavat 

kierrätystavoitteet

• Jätepuitedirektiiviehdotukseen on 
lisätty tuottajavastuuosio 
(EPR: Extended Producer Responsibility)



TUOTTAJAVASTUUN NÄKYMIÄ

• Suomi 
Valtakunnallinen jätesuunnitelma 
vuoteen 2023 –
Jätemäärät vähemmäksi ja 
kiertotalous nousuun, 
Painopisteet

1. Rakentamisen jätteet

2. Biohajoavat jätteet

3. Yhdyskuntajätteet

4. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu



TUOTTAJAVASTUUN HOITAMINEN ON 

OSA VASTUULLISEN YRITYKSEN 

TOIMINTAA

Verotus

Tuoteturvallisuus
Työnantaja-
velvoitteet

Tuottajavastuu

…

Vastuullinen yritys



VAPAAMATKUSTUS

• Vapaamatkustajaongelma: 
yksittäinen toimija hyötyy muiden 
panostuksesta antamatta omaa 
osuuttaan. 

• Vapaamatkustus 
tuottajavastuumaailmassa
– Tuottaja ei hoida velvollisuuksiaan - tietoisesti 

tai tietämättään (rekisteröityminen, tietojen 
antaminen, kierrätysmaksujen maksaminen, 
etäkauppa)

– Joku toimija vetää välistä, kuorii kermat päältä



VAPAAMATKUSTUS - ESIMERKKEJÄ

• Tahallinen

• Tahaton



VAPAAMATKUSTUS - ESIMERKKEJÄ

• Rekisteröinti

• Raportointi

• Lainsäädäntö ja tulkinnat



VAPAAMATKUSTUKSEN 

HINTA (TYNK)

Menetetyt 
kierrätysmaksut

Materiaali-
hävikki

> 13 M€

vuosittain



KEINOJA VAPAAMATKUSTUKSEN 

VÄHENTÄMISEKSI

• Tieto – mistä on kyse, ketä koskee
– Porkkanat (vastuunkanto)

– Kepit (valvonta ja sanktiot)

• Vaatimusten harmonisointi (direktiivit)

• Sidosryhmien yhteistyö

• Tarvittaessa vapaaehtoinen
clearing-menettely

• Etäkauppa
– Arvonlisäveroilmoitukset (sisämarkkinakauppa) 

– Tulli-ilmoitukset (tuontikauppa)



EHDOTUS YHTEISEKSI TUOTTAJA-

VASTUULLISTEN REKISTERIKSI

• Yhteinen rekisteri kokoaa yhteen 
20 erillisen rekisterin tiedot

• Yhdessä rekisterissä, 
yhdessä osoitteessa kaikki vastuulliset 
toimijat => 
helpompi tarkistaa, onko yritys hoitanut 
velvoitteensa  



TOISEN JÄTE ON 

TOISELLE RAAKA-AINE

KIITOS!

www.tuottajayhteiso.fi


