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Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus



Tuottajavastuuvalvonnan tavoitteet

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 

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

Ympäristönsuojelu

Jätehuollon 
palvelutaso

Markkinat ja talous



JAk 28.9.2016

Jätehuollon tuottajavastuu
Pirkanmaan ELY-keskus

- Tuottajayhteisöjen ja 
tuottajien 
rekisteröintipäätökset

- Keräysverkkojen 
kattavuus

- Keräys-, 
uudelleenkäyttö-, 
kierrätys- ja 
hyöd.tavoitteet

- Kuluttajaviestintä
- Tuottajien ensisijainen 

oikeus jätehuollon 
järjestämiseen (47 §)

- Vapaamatkustaja-
valvonta 

- Seurantatiedot
- Valtakunnallisten 

tilastojen 
kokoaminen kaikilta 
aloilta

- Tilastoraportit 
komissiolle (ELV, 
pakkaukset, SER, 
P&A)

- Toimeenpano-
raportit komissiolle 
(ELV, pakkaukset, 
SER, P&A)

- Komission 
erilliskyselyt    

- Jätealan 
strateginen 
työryhmä

- Muut YM:n
työryhmät 

- EY ja NMR 
työryhmä-
tapaamiset

- Sidosryhmä-
kokoukset

- Lainsäädäntö-
valmistelutyö/ 
kiertotalouspaketti

- Kansalliset 
linjaukset

- Sähköiset palvelut 
(hakemukset, 
päätöspohjat ja 
seurantatieto-
lomakkeet, su+ru)

- Tuottajarekisteri ja 
sen ylläpito

- Yritysten neuvonta 
ja koulutus

- Tuottajavastuun 
internet-sivut 
(su+ru+eng)

- Kehittämishankkeet
- Tuottajavastuun 

uutiskirje
- Laatu/toiminta-

mallityö

Päätökset ja valvonta VaikuttaminenTilastot ja raportointi Viestintä ja kehittäminen

Vapaamatk.
valvonta

Tilastointi

Harmaa 
talous

Yhteistyö 
EU-maiden 

kanssa



Tuottajavastuuvalvonnan tulevaisuuden haasteet

Tuottajien suuri määrä ja toimintakentän laajuus
• Kuusi hyvin erilaista alaa ja vähintään 15 000 valvottavaa yritystä (tuottajat ja jakelijat)

• Jatkossa yli 40 000 yritystä, uusia aloja (SUP), etäkauppa?

• Tuottajia ei ole poimittavissa suoraan mistään rekisteristä, osin säädökset estävät sen

• Vapaamatkustajavalvonta resursseja vaativaa – ei voida tehdä tarvittavassa laajuudessa

• Pienille ja usean alan tuottajille vastuu työläs hoitaa – tuottajayhteisöillä ei ole ”keskuskonttoria”
• Johtaa helpommin vapaamatkustukseen  

Seurantatietojen saamisen ja valtakunnallisten tilastojen laadinnan haasteet
• Joillakin aloilla luotettavien seurantatietojen saaminen hankalaa kaikesta ohjeistuksesta huolimatta

• Direktiivimuutokset ja komission ohjeet lisäävät raportointia ja sen yksityiskohtaisuutta
• Osa raportointitiedoista hyvin hankalasti saatavissa (käsittelyketjut, rejektit, monimateriaalipakkaukset)

• Valtakunnallisten jätetilastojen laadintaa varten tietoja saatava muiltakin kuin tuottajilta – mutta keneltä kaikilta?

• Jätetilastojen luotettavuudessa ja tietojen keräämisessä paljon kehitettävää – uudet tietojärjestelmät, ristiinkäyttö ja –
tarkistus, TURRE II, Jätetietojärjestelmähanke.

Lakimuutostilanne ja aikataulu
• Lainvalmistelijoilla todella vaikea tilanne aikataulujen ja komission tulkintojen ristipaineissa

• Jos lain vastuita ja vastuutahoja ei tiedetä, niiden toimeenpanoa ei voi aloittaa, eikä niistä voida tiedottaa

• Tulevaisuus sumuinen, mutta työteliäs – vastuut ja työt kasvavat


