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Pakkausten tuottajavastuun toteutus
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TUOTTAJAVASTUULLISET YRITYKSET
• Pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat (LV ≥ 1,0 M €).

Liittymällä Rinkiin yritykset siirtävät vastuunsa tuottajayhteisöille.

RINKI OY – kaupan ja teollisuuden oma palveluyhtiö

TUOTTAJAYHTEISÖT
Mepak-Kierrätys Oy Puupakkausten Kierrätys PPK Oy

Suomen Keräyslasiyhdistys ry Suomen Kuitukierrätys Oy

Suomen Uusiomuovi Oy

Pakkausten tuottajavastuun

maksujen jakauma



Ringin päätehtäviä ja avainlukuja 2020
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• Pakkaustilasto, johon koottu 4 500 yrityksen pakkaustiedot

• Rinki-ekopisteverkko, jossa 1 860 pistettä

• 58 000 t pakkausjätettä kerätty,

• 10 000 keräysvälinettä,

• 302 000 säiliötyhjennystä 

• 95 000 siivouskäyntiä.

• Lasipakkausjätteen kierrätys

• 38 vastaanottoterminaalia

• 26 000 t lasipakkausjätettä kierrätetty (>100 %)

• Viestintä ja asiakaspalvelu, jossa ~20 000 kontaktia (kuluttajat, 

asiakasyritykset)

• Pakkausten tuottajavastuun laskutus ~24 M€

ASIAKASPALVELU

0800 133 888
mon-fri 7–21, sat 9–18

asiakaspalvelu@rinkiin.fi

920 

pistettä 

kauppojen 

pihoissa!

mailto:asiakaspalvelu@rinkiin.fi


Tuottajavastuun rooli materiaalien 
hyödyntämisessä
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Jätehuollon vastuutahot Suomessa

1. Jätteen tuottaja (~126 Mt)

2. Kunta (>2 Mt)

3. Tuotteen markkinoille toimittaja (~1,3 Mt) 
(tuottajavastuu)

Suomessa tuottajat vastaavat kierrätystavoitteiden 
saavuttamisesta ja minimipalvelutason 

järjestämisestä. 

Operatiivisen ja kustannusvastuun laajuus vaihtelee 
maittain ja tuotteittain. 
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EPR’s role in a circular economy
Source: Expra
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Mikä on tuottajavastuun rooli 
materiaalien hyödyntämisessä?

Tuottajayhteisöt vastaavat siitä, että 
kierrätystavoitteet saavutetaan ja 
koko ketju on kustannustehokas.

✓ Neuvoo pakkaajia pakkaussuunnittelussa 
kierrätyksen näkökulmasta. 

✓ Päättää lajitteluohjeet.

✓ Järjestää keräys vähintään minimitason 
mukaisesti (velvollisuus ja ensisijainen 
oikeus).

✓ Vastaanottaa oikein lajitellut jätteet maksutta.

✓ Järjestää vastaanotetun jätteen käsittely ja 
kierrätys.

✓ Viestii kuluttajille ja yrityksille.

✓ Jatkossa edellytetään hintaohjausta, jolla 
voidaan ohjata mm. (1) pakkausten 
kierrätettävyyteen ja (2) kierrätysmateriaalien 
käyttöön uusien pakkausten raaka-aineena.



Pantittoman lasipakkausjätteen kierrätys vuonna 2019
SKY/RINKI
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Syntypaikalajittelu

1850 Rinki-

ekopistettä

Kiinteistökeräys

38 alueterminaalia 

eri puolilla Suomea

Satamavarasto, 

Tolkkisten satama, 

Porvoo

URM Berryman (Englanti)

Maltha (Hollanti)

Keräys ja kuljetus 

RINKI-pisteiltä ja 

kiinteistöiltä

Uusia 

lasipakkauksia

markkinoille

14 600 t

9 950 t

24  560 t

Recycling 
ratio

100,2%
17 630 t

18 790 t

Uusioaines Oy, 

Forssa

5 760 t



HE jätelaiksi
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TUOTTAJAVASTUU TASAPUOLISEMMAKSI

• Ulkomaiset, suoraan kuluttajille verkon kautta tuotteita myyvät 

yritykset tuottajavastuun piiriin.

• Verkon myyntialustoille ei toissijaista vastuuta!

KIERRÄTYSTAVOITTEET PYSYVÄT EU-TASOLLA

• Uudet pakkausjätteen kierrätystavoitteet ovat erittäin korkeita.

• Nykyisiä kierrätysasteita ei voi verrata tavoitteisiin, koska 

kierrätysasteen laskentatapa muuttuu.

• Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen saavuttamiseksi sitovia 

tavoitteita tulisi asettaa muillekin kuin tuottajille. 

HE jätelaiksi (1/3) Pakkausjätteen kierrätys (%)

- vuosi 2019 ja uudet tavoitteet

MATERIAALI
VUOSI 

2019

HE 2025 

(pakkaus-

jätedir.)

HE 2030 

(pakkaus-

jätedir.)

Kuitu 116 75 (75) 85 (85)

Lasi 98 70 (70) 75 (75)

Rautametalli

85

70 (70) 80 (80)

Alumiini 70 (50) 80 (60)

Muovi 42 50 (50) 55 (55)

Puu 27 25 (25) 30 (30)

Yhteensä 71 65 (65) 70 (70)
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PAKKAUSTUOTTAJILLE LISÄÄ VASTUUTA

• Kustannusvastuu pakkausmateriaalien keräämisestä kaikilta vähintään 

5 perheen kiinteistöiltä 

• Yritys- ja kuluttajapakkauksille vähintään 60 terminaalia (nyt 30).

• Ekopisteiden minimimäärä 1 000 pistettä (nyt 1 850, pl. muovi 500).

• Suomi soveltaa direktiivin poikkeusta täydestä vastuusta. Tuottajat 

maksavat vähintään 80 % kustannuksista. 

PAKKAUSTUOTTAJIEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖ

• Kunnat järjestävät pakkausjätteiden keräyksen vähintään 5 perheen 

asuinkiinteistöiltä. 

• Tuottajat ja kunnat sopivat valtakunnallisilla sopimuksilla korvauksista.

• Jos sopimusta ei synny, käynnistyy 6 kk pituinen sovittelu YM:n

johdolla.

• Tuottajien perälauta: Jos sovittelu ei tuota tulosta, tuottaja järjestää 

keräyksen 3 vuoden kuluttua sovittelun päättymisestä.

HE jätelaiksi (2/3)
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MUUTA

• Pakkausten tuottajayhteisön toimialan on 

katettava kaikki pakkausmateriaalit. 

• Monikerrospakkausten materiaalimäärät on 

raportoitava materiaaleittain.

• Tuottajayhteisön on kierrätysmaksuissa on 

otettava huomioon mm. pakkausten 

kierrätettävyys (ns. maksujen 

ekomodulointi).

HE jätelaiksi (3/3)



Lakimuutosten vaikutus pakkausten 
tuottajavastuun kustannuksiin!
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Jätelain muutos on askel kohti 
kiertotaloutta!

Keräys- ja kierrätyspalveluiden 
kysyntä ja ympäristöyritysten 

liiketoiminta kasvaa!

Kasvun maksajia ovat vastuutahot, 
kuten tuottajavastuulliset yritykset

ja viime kädessä kuluttajat!
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Käytännön muutokset Suomessa (ehkä)

1. Aikataulu muutoksille siirtymäaikana

2. Rinki-ekopisteiden määrä vähenee

3. Aluekeräyspisteiden määrä vähenee

4. Kiinteistökeräyksen osuus kasvaa
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Kiitos!
Jari Koivunen

050 441 7285

jari.koivunen@rinkiin.fi
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