
Jätehuollon tuottajavastuu 

Pirkanmaan ELY-keskus



• Perustuu jätelakiin ja asetuksiin – lakisääteinen velvoite, perustuu EU-lainsäädäntöön

• Tuottajavastuu koskee nyt kuutta toimialaa (paperi, renkaat, pakkaukset, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet, paristot ja akut sekä romuajoneuvot). 

• Jätehuollon tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajien (valmistajat ja maahantuojat) 
velvollisuutta huolehtia markkinoille laskemiensa tuotteiden jätehuollosta ja sen 
kustannuksista; SUP-direktiivin velvoitteet poikkeavat tästä yleissäännöstä

• Jätehuolto kattaa keräyksen, kuljetukset ja käsittelyn. Keräysverkkovaatimukset on 
määritelty asetuksissa. Tuottajien tulee myös saavuttaa kierrätys- ja 
hyödyntämisvaatimukset.

• Tuottajavastuuvalvonta on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen – valtakunnallinen 
viranomainen (pl. Ahvenanmaa)

Yleistä tuottajavastuusta



• Tuottajien on tehtävä hakemus tuottajarekisteriin tai liityttävä hyväksyttyyn 
tuottajayhteisöön 

• Jos yritys on rekisteröitynyt suoraan tuottajarekisteriin, sen on myös raportoitava 
säädetyt tiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukseen 

• Jos yritys laskee tuotteita B-to-C –markkinoille tai tuotteet vastaavat 
kuluttajakäytössä olevia tuotteita, niin yksittäisen tuottajan on mahdoton hoitaa 
velvoitteitaan yksin, vaan sen on liityttävä tuottajayhteisöön

• Alan yritysten on käytännössä pakko perustaa tuottajayhteisö!

• Jos yritys on tuottajayhteisön jäsen, sen ei enää tarvitse erikseen rekisteröityä tai 
raportoida viranomaisrekisteriin

Tuottajavastuun hoitaminen
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Tuottajayhteisön perustaminen

 Tuottajat voivat yhdessä perustaa 
tuottajayhteisön huolehtimaan tuottajille 
säädetyistä velvollisuuksista
– Tuottajayhteisön jäseninä ei saa olla muita 

kuin kyseisen alan tuottajia

 Tuottajayhteisö huolehtii siihen kuuluvien 
tuottajien puolesta heidän 
tuottajavastuuvelvollisuuksistaan (keräys, 
käsittely, siivous, tiedotus jne.)

 Tuottajayhteisön on tehtävä hakemus 
Pirkanmaan ELY-keskukselle tuottajarekisteriin 
hyväksymiseksi
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Tuottajayhteisön perustaminen

 Tuottajayhteisö voidaan hyväksyä, jos:

– Tuottajat ovat perustaneet tuottajayhteisön ja tuottajayhteisön on 
oikeustoimikelpoinen

– Jäsensopimuspohja on valmis ja liittymis-/kierrätysmaksujen perusteista 
on päätetty

– Keräysverkko on riittävä (alakohtaiset erot)

– Sopimukset keräyksestä, kuljetuksesta ja kierrätyksestä ovat olemassa 
(alakohtaiset erot)

– Selvitys vakavaraisuuden turvaamisesta ja toimintasuunnitelma 
poikkeustilanteiden varalta on tehty

– Toiminta on muuten jätelain ja asetuksen mukaista
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Tuottajayhteisön vastuita

 Tuottajayhteisön on otettava huolehdittavakseen 
uuden tuottajan velvollisuudet tämän pyynnöstä, jos 
toimii samalla toimialalla

 Ylläpidettävä julkisesti saatavilla jäsenluetteloa 
tuottajista verkossa

 Tiedotettava suunnitelmallisesti kuluttajille 

 Toimitettava sääntelyn edellyttämät seurantatiedot 
vuosittain tuottajien puolesta Pirkanmaan ELY-
keskukselle EU-raportointia varten
– markkinoille saatto ja käytöstä poisto

 Oltava vakavarainen
– taloudelliset voimavarat, joilla vastata 

tuottajavastuuvelvoitteista vähintään kuuden 
kuukauden ajan
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Tasapuolisuus

 Velvoitteet on jaettava tuottajien kesken tasapuolisesti toiminnan laatu ja 
laajuus huomioon ottaen ja siten, että vältetään kaupan esteet ja kilpailun 
vääristyminen

 Eri tuoteryhmien tuottajien ja tuottajayhteisöjen on tarpeellisin yhteistoimin
huolehdittava siitä, että tuottajavastuun täytäntöönpanosta ei aiheudu 
toisen tuoteryhmän tuottajille tai tuottajayhteisöille kaksinkertaisia maksuja 
silloin, kun käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanotto ja muu jätehuolto 
järjestetään yhteistoiminnassa

 Uuteen tuottajaan on sovellettava tasapuolisia ja yhdenvertaisia ehtoja 
verrattuna tuottajayhteisön muihin tuottajiin sovellettaviin ehtoihin. 

 >  Liittymismaksut eivät saa olla liian suuret (markkinoille 
laskumäärään/laatuun suhteutetut kustannukset)
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Yhteystiedot

 Tuottajavastuuvalvojat:

– Akut ja paristot, Matti Lenkkeri

– Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, Teemu Virtanen (Johtava tuottajavastuuvalvoja)

– Pakkaukset ja juomapakkaukset, Tuomo Aunola

– Keräyspaperi ja renkaat, Jonna Paatonen

– Romuajoneuvot, Mervi Sivula

 Sähköpostiosoitteet: 

– etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

– Yhteinen sähköpostiosoite: tuottajavastuu@ely-keskus.fi

 Tuottajavastuun internetsivut:

– http://www.ymparisto.fi/tuottajavastuu

http://www.ymparisto.fi/tuottajavastuu
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Tuottajavastuun internetsivujen lyhytosoitteet

 suomeksi:

– ymparisto.fi/tuottajavastuu

– ymparisto.fi/tuottajavastuu/seurantatiedot

– ymparisto.fi/tuottajavastuu/hakemukset

– ymparisto.fi/tuottajavastuu/vastaanottopaikat

 ruotsiksi: 

– miljo.fi/producentansvar

– miljo.fi/producentansvar/uppföljningsuppgifter

– miljo.fi/producentansvar/ansokan

 englanniksi:

– environment.fi/producerresponsibility



Lisätietoja

Ymparisto.fi/tuottajavastuu


