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- tuottajana pidetään laitteen valmistajaa tai maahantuojaa taikka 
sellaista myyjää, joka myy laitteita omalla nimellään tai 
tavaramerkillään   (myyntitavasta riippumatta suoraan käyttäjälle 
myydyt myös…...)
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Tuottajavastuullinen tuottaja SE-
laitteissa
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Tuottajavastuu jätelaissa 
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Aiheuttamisperiaatteesta

Jätelaki 

2 luku  20 § (17.6.2011/646)   

Aiheuttamisperiaate 

Jätteen alkuperäinen tuottaja taikka nykyinen tai aiempi jätteen 
haltija vastaa jätehuollon kustannuksista (aiheuttamisperiaate).

Jätelaki 

20 § (15.7.2021/714)

Aiheuttamisperiaate

Jätteen alkuperäinen tuottaja taikka nykyinen tai aiempi jätteen 

haltija vastaa jätehuollon kustannuksista mukaan lukien 

tarvittavasta infrastruktuurista ja sen toiminnasta aiheutuvat 

kustannukset.
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Tuottajien kustannusvastuusta 
jätelaissa

46 § (15.7.2021/714)

Tuottajan vastuu jätehuollosta ja sen kustannuksista

Tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa 48 §:ssä 
tarkoitettujen tuotteiden jätehuolto sekä vastattava siitä aiheutuvista 
kustannuksista, jollei jäljempänä toisin säädetä…… 

Tuottajan 1 momentin mukainen velvollisuus koskee tuottajan 
Suomen markkinoille saattamia tuotteita ja etäkaupalla suoraan 
käyttäjille myymiä tuotteita sekä tuottajan markkinaosuuteen nähden 
kohtuulliseksi katsottavaa osuutta muista vastaavista tuotteista 
riippumatta tuotteiden markkinoille saattamisen ajankohdasta.
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2.11.2022

Kierrätysmaksun roolista          
heinäkuussa 2005
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Tuottajien maksuosuuksista 
jätelaissa

63 a § (15.7.2021/714)

Tuottajien maksuosuudet ja niiden mukauttaminen

Tuottajayhteisössä maksuosuudet on jaettava tuottajien kesken 
tasapuolisesti suhteessa näiden markkinoille saattamiin tuotteisiin.

Maksuosuuksia määrittäessään tuottajayhteisön on mahdollisuuksien 
mukaan yksittäisten tuotteiden tai toisiaan vastaavien tuote- tai 
materiaaliryhmien osalta otettava huomioon erityisesti niiden 
kestävyys, korjattavuus, uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja 
vaarallisten aineiden esiintyminen.
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Tuottajan omavalvonnasta 
jätelaissa

53 a § (15.7.2021/714)

Tuottajan omavalvonta

Tuottajan on valvottava säännöllisesti ja suunnitelmallisesti tässä 
luvussa säädettyjen velvoitteiden toteutumista sekä kehitettävä tätä 
koskevan tiedon luotettavuutta (omavalvonta). ………....

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on oltava 
vähintään seuraavat tiedot:

1) tuottajan 54 §:n 1 momentissa tarkoitetun kirjanpidon toteuttaminen 
ja sitä koskevien tietojen luotettavuuden arviointi ja kehittäminen;

2) tuottajan 46 ja 49 b §:ssä tarkoitetun kustannusvastuun täyttymisen 
arviointi;

3) tuottajan 63 a §:ssä tarkoitettujen maksuosuuksien seuranta ja 
kehittäminen;
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Tuottajien maksuosuuksista SER-
asetuksessa 1026/2021

11 a §

Tuottajien maksuosuudet

Kaikki tuottajan tuottajavastuuvelvollisuuden hoitamiseksi maksamat jätelain 
63 a §:ssä tarkoitetut maksuosuudet tulee mahdollisuuksien mukaan 
määritellä liitteessä 2 tarkoitettuihin laiteluokkiin seuraavien 
perusperiaatteiden mukaisesti:

1) maksut suhteutetaan tuottajan markkinoille saattamien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden määrään siten, että tuottajan markkinoille saattamien 
laitteiden kokonaismäärä ei vaikuta tuotteesta maksettavaan 
yksikkömaksuun;

2) maksut kannustavat jätelain 8 §:ssä säädetyn etusijajärjestyksen 
edistämiseen erityisesti kannustamalla jätteen määrän vähentämiseen siten, 
että maksuosuudet ovat pienempiä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, jotka ovat 
kestäviä, korjattavia ja päivitettäviä;

3) maksut kannustavat laitteiden pitkäikäisyyteen siten, että maksut ovat 
pienempiä laitteilla, joilla on pidempi takuuaika ja varaosia vaivattomasti 
saatavissa;
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4) maksuosuuksien määrittelyssä otetaan huomioon käytöstä poistettujen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätettävyys ja muut ominaisuudet;

5) maksut ovat korkeampia sellaisilla sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, joissa on 
lajittelua haittaavia tekijöitä, jotka eivät ole kierrätettäviä, ovat vain osin 
kierrätettäviä tai sisältävät vaarallisia aineita tai vaikeuttavat olemassa 
olevien kierrätysjärjestelmien toimintaa;

6) maksut kannustavat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämän kierrätetyn 
materiaalin osuuden lisäämiseen, ottaen kuitenkin huomioon laitteiden muut 
ominaisuudet 1–5 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti;

7) kaikkien tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien maksuosuuksien 
kokonaismäärä kattaa tuottajayhteisölle säädettyjen velvollisuuksien 
hoitamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset;

8) maksuosuuksien perusteina käytettävät kriteerit ovat laitevalmistajien 
yleisesti käyttämiä, julkisia, läpinäkyviä ja selkeästi tuotekohtaisesti 
todennettavissa olevia
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Tuottajien maksuosuuksista SER-
asetuksessa 1026/2021 jatkuu…..
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Oikeudet Tuottajavastuu / 
velvoitteet

Oikeuksien suhteesta velvoitteisiin



Pysyvä vastaanottopisteverkosto 
https://www.kierratys.info
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Vastaanotto kaupoissa (=jakelija)

www.serkierratys.fi

2.11.2022 13



Lieveilmiöt tuottajavastuun toteutumisen   
uhkana 
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Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen              
– riittääkö se v. 2022?
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KIITOS 
MIELENKIINNOSTA !
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