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Etämyynti tuottajavastuussa

• Tuottajavastuu koskee EU:ssa etämyyjiä 
viimeistään 5.1.2023 lähtien

• Suomessa etämyyjien on pitänyt hoitaa 
tuottajavastuu 19.7.2021 alkaen

• Etämyynnissä toimija myy tuottajavastuun 
piiriin kuuluvia tuotteita etäkaupalla (esim. 
Internetin välityksellä) suoraan 
loppukäyttäjälle toiseen valtioon 

• Ulkomaisten etäkauppiaiden tulee huolehtia 
toisen EU-maan markkinoille saattamiensa 
tuotteiden jätehuoltokustannuksista
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Mikä on etämyyntiä?

3 (Lähde: Kuluttaja- ja kilpailuvirasto)

Sopimus syntyy yhtä tai useampaa 

etäviestintä käyttämällä etämyyntiä varten 

luodussa myyntijärjestelmässä. 

✓Etäviestin voi olla Internet, 

sähköposti, tekstiviesti, puhelin, 

televisio, postimyyntiluettelo, kuponki 

tai muu väline, jota voidaan käyttää 

sopimuksen tekemiseen ilman, että 

osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Tuotteen toimitustavalla ei ole 

merkitystä. Vaikka 

toimitustavaksi sovittaisiin 

nouto myymälästä, kyseessä 

on etämyynti, jos itse sopimus 

on tehty etänä

Etämyyntijärjestelmästä on kyse myös 

silloin, jos elinkeinonharjoittaja on 

varautunut vastaanottamaan 

etäviestimellä markkinoitujen 

tuotteidensa tilauksia etäviestimellä ja 

toimittamaan tilatut tuotteet kuluttajille.



Tuottajavastuualat EU:ssa

• Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

• Akut ja paristot

• Autot

• Pakkaukset

• Tulossa SUP!
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Lisäksi monissa maissa kansallisia 

tuottajavastuualoja! Esim. renkaat, 

maatalousmuovit, paperi, tekstiilit, 

patjat, huonekalut jne…



Vapaamatkustus

• Ulkomaiset etämyyjät eivät tällä hetkellä 
pääsääntöisesti ole tietoisia 
velvollisuudestaan tai välttelevät sitä 
tietoisesti, eli ovat vapaamatkustajia

• Tuottajavastuunsa asiallisesti hoitavat 
tuottajat joutuvat maksamaan myös 
vapaamatkustajien osuuden tuotteiden 
jätehuoltokustannuksista.

• Vapaamatkustajahaastetta pyritään 
ratkaisemaan tuottajavastuutiimissä
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Haasteet etämyyjille ja valvojille 1/2

• Monimutkainen toimintakenttä ja tiedon puute ovat 
suurimmat haasteet 

• Tietoa ei ole saatavissa kootusti

• Joka maassa erilainen:

• Tuottajavastuujärjestelmä (rekisterit, tuottajayhteisöt ym.)

• Lainsäädäntö (mm. rajoituksia/kevennyttyjä menettelyjä)

• Kansallisia tuottajavastuualoja

• Valvonta (keskitetty/hajautettu, valtio/osavaltio/kunta)

• Tulkinnat…. 
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Haasteet etämyyjille ja valvojille 2/2

• Lisähaastetta tuo se, että yleensä tuottaja 

on tuottajavastuussa usealta eri alalta

• Tilanne hankaloittaa sekä yritysten että 

valvontaviranomaisten työtä
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Esimerkkiyritys Oy

8

Yritys valmistaa akkukäyttöisiä taskulamppuja ja myy niitä Ruotsiin, Saksaan ja 

Viroon omilla verkkosivuillaan sekä lisäksi saksalaisella verkkoalustalla.

Tuottajavastuu hoidettava SER:n, 

akkujen sekä pakkausten osalta 

Saksassa 

✓ Pakkaukset- rekisteröinti ja 

liittyminen tuottajayhteisöön–

määrästä riippuen 

lisävelvollisuuksia tai helpotuksia. 

Vaihtoehtona valtuutettu edustaja.

✓ SER – asetettava valtuutettu 

edustaja. Vakuus!

✓ Akut- rekisteröidyttävä tai 

asetettava valtuutettu edustaja

✓ Myyntialustalle toimitettava 

rekisteröintinrot tuottajavastuun 

hoitamisesta tuoteryhmittäin

Ruotsissa

✓ Pakkaukset- asetettava valtuutettu 

edustaja 2023 lähtien

✓ SER – asettava valtuutettu edustaja

✓ Akut- rekisteröinti ja 

tuottajayhteisöön liittyminen 

vapaaehtoista – eri akkutyypeille de 

minimis-rajat

Virossa

✓ Pakkaukset – rekisteröinti. Eri 

pakkaustyypeille de minimis-

rajat, kirjanpitovelvollisuus 

kaikille

✓ SER- asetettava valtuutettu 

edustaja

✓ Akut – asetettava valtuutettu 

edustaja

Tuottajan 

määritelmä 

vaihtelee

B2B vai 

B2C?

Raportointi!



Etäkaupan valvonta

• Suomen valvontaviranomaisella ei ole toimivaltaa 
toisissa maissa sijaitseviin etäkauppiaisiin, joten 
Suomen lain mukaisia menettelyjä ei voida kohdistaa 
ulkomaisiin yrityksiin

• Etämyynnin valvonta tapahtuu ensisijaisesti 
yhteydenotoilla ja neuvonnalla

• Mikäli neuvontatoimilla ei päästä tulokseen, valvonta 
tapahtuu virka-apupyynnöillä toisen maan 
valvontaviranomaiselle

• Paikallinen viranomainen voi oman lainsäädäntönsä 
nojalla velvoittaa yritystä hoitamaan etämyyjän 
velvollisuutensa Suomessa – parhaassa tapauksessa.
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Myyntialustat • Etämyyntiä myyntialustoilla pyritään 
Euroopassa ratkomaan erilaisilla 
ratkaisuilla – näin päästään kiinni 
myös EU:n ulkopuolisiin 
kauppiaisiin

• Saksassa ja Itävallassa 
myyntialustan ylläpitäjän on sakon 
uhalla tarkistettava, että 
tuottajavastuu on hoidettu 

• Ranskassa ja Espanjassa vastuu 
siirtyy myyntialustan ylläpitäjälle jos 
myyjä ei ole hoitanut 
tuottajavastuuvelvollisuuksiaan

10



Ratkaisuja haasteisiin 1/2

• Valvonnan näkökulmasta verkostoituminen 

eurooppalaisten viranomaisten kanssa on 

tärkeää

• Perustettu tuottajavastuun yhteistyöverkosto 

Pohjoismaiden ja Viron kanssa. Tavoitteena 

lisätä valvontayhteistyötä, jakaa kokemuksia 

ja yhtenäistää käytäntöjä.
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Ratkaisuja haasteisiin 2/2

• Tuottajavastuutiimi on valmistellut 
Euroopan komissiolle ehdotuksen, joka 
sisältää 

• EU:n laajuisen tuottajavastuun 
tietosivuston laatimisen 

• tarvittavien valvontaverkostojen 
perustamisen

• Selvitetään mahdollisuutta kehittää 
hakurobotti tuottajavastuun 
vapaamatkustajavalvontaan
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Tiedottaminen

• Tiedottamisella on vapaamatkustajavalvonnassa tärkeä rooli

• Tuottajavastuuviranomaisella kattavat englanninkieliset 

verkkosivut

• EU-maiden tuottajarekistereiden sekä valvontaviranomaisten 

yhteystietoja kerätään parhaillaan tuottajavastuun 

verkkosivustolle

• Ennakkovalvonnan ja viestinnän kehittämishankkeessa

tuotetaan erilaisia viestintämateriaaleja mm. etämyyjille
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https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/etusivu
https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/tuottajarekisterit-eu-maissa


Tulossa…

• Tietoisku kotimaisille etämyyjille 

9.11.2022 klo 14-15. llmoittaudu

mukaan! 

• Vastaava tilaisuus tulossa myös 

ulkomaisille etämyyjille

14

https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/-/et%C3%A4myyj%C3%A4n-tuottajavastuu-euroopassa-tunnin-tietoisku-verkkokauppaa-k%C3%A4yville-yrityksille-9.11.?redirect=%2Fweb%2Ftuottajavastuu%2Fetusivu


Käytännön tukena

• Compliance-konsultit

• Valtuutetun edustajan palveluita saatavissa myös Euroopan laajuisesti

• Tuottajavastuutiimi pyrkii auttamaan epäselvissä tilanteissa, vastuu 

kuitenkin aina yrityksellä
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Tietolähteitä

• Pirkanmaan ELY-keskus Tuottajavastuu

• Euroopan komission jätesivusto

• Jäte- ja alakohtaiset direktiivit 

• Eurooppalaiset SER rekisterit EWRN 

• Pakkausalan yhteisö EXPRA

• Eurooppalaisten pakkausalan tuottajayhteisöjen organisaatio PRO 

EUROPE 

• IMPEL ohjeistus SE-tuottajille
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https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/etusivu
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-law_en
http://www.ewrn.org/
https://www.expra.eu/
https://www.pro-e.org/
https://www.epa.ie/publications/compliance--enforcement/waste/IMPEL-Guidance-for-Producers-on-Article-17-of-the-WEEE-Directive,-2020-07-01.pdf


Kiitos!

tiina.vermaete@ely-keskus.fi
tuottajavastuu@ely-keskus.fi
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