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KARTONKI- JA 
PAPERIPAKKAUKSET LASIPAKKAUKSET METALLIPAKKAUKSET MUOVIPAKKAUKSET PUUPAKKAUKSET

• Pirkanmaan ELY-keskus on 29.9.2022 hyväksynyt Suomen 
Pakkaustuottajat Oy:n (SPT) tuottajarekisteriin heinäkuussa 2021 
voimaan tulleen jätelain 62 §:n mukaisena kaikki pakkausmateriaalit 
kattavana tuottajayhteisönä. 
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SPT:n tuleva omistusrakenne

• Tukku- ja vähittäiskauppa

• Elintarviketeollisuus 

• Muu pakkauksia käyttävä teollisuus ja muut palvelut

• Pakkauksia valmistava teollisuus
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SPT:n organisaatio

• Toimitusjohtaja Pekka Tommola

• PMO Lead Anne Lojamo

• Kiertotalous- ja laatupäällikkö Satu 
Estakari

• Kehityspäällikkö Eija Jokela

• Materiaalipäällikkö Sanna Peltola

• Materiaalipäällikkö Jukka Ala-Viikari

• Senior Advisor - Materiaalipäällikkö 
Juha-Pekka Salmi
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SPT – Rinki yhteistyö

• Rinki jatkaa edelleen SPT:n strategisena palvelukumppanina.

• Välittää asiakassopimukset tuottajavastuullisten asiakkaiden ja SPT:n välillä.

• Huolehtii pakkausten ekopisteverkon ylläpidosta ja uudistamistoimenpiteistä.

• Raportointiyhteistyö.

• Kuluttaja- ja yritysasiakasviestintä.

• Lasin kierrätys.
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Tuottajavastuu kiertotaloudessa
Lähde: Expra

Sopimukset

Rahoitetaan
kierrätysmaksuilla

Tuottajavastuulliset
yritykset

Vähittäiskauppa Jätehuoltoyhtiöt
Keräys ja lajittelu

Kierrätys

Materiaalia uusiin
tuotteisiin

Pakkausten
valmistajaTuotteen

valmistaja

Pakatut
tuotteet

Kuluttaja

Uudet tuotteet

Lajittelu

Tuottajavastuun 
vaikutus ulottuu

koko arvoketjuun.



Pakkausten laajeneva tuottajavastuu

• Kaikki yritykset tuottajavastuun piiriin: 1 M€ liikevaihtoraja poistuu 
1.1.2024
• Tuottajavastuun piiriin 20 000 – 35 000 yritystä lisää.

• SUP – direktiivin toimeenpano
• 1.1.2023 alkaen tuottajien vastuulle SUP-pakkauksista ja –juomamukeista 

aiheutuvan roskaantumisen siivouskustannukset. 
• Maksut kunnille 2024 alkaen.
• Valistustoimet roskaantumisen ehkäisemiseksi.
• Tyhjänä myytävät juomamukit pakkausten erilliskeräyksen piiriin.
• Uudet pakkausmääritelmät: palvelu- ja viljelijäpakkaukset, jotka ovat 

myyntipaikalla täytettäviä pakkauksia => Uusi tuottajan määritelmä: 
tuottajavastuussa pakkausten ja juomamukien valmistajat tai maahantuojat.
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Pakkausten laajeneva tuottajavastuu

• Kiinteistökohtainen erilliskeräys
• Laajentuminen yli 5 huoneiston kiinteistöille 1.7.2023. Tuottajille 80 %:n 

kustannusvastuu pakkausten tuottajavastuun kokonaiskustannuksista. 
• 52% suomalaisista kiinteistökeräyksen piiriin

• Rinki ekopisteverkoston supistaminen 1850 -> 1750 vuoden 2023 aikana ja 
muovipakkausten keräys laajenee 1000 ekopisteeseen. 

• Vastaanottoterminaaliverkosto kuluttajapakkausten keräilyyn
• Ringin ja kuntien järjestämän keräyksen pakkausmateriaalit toimitetaan TY:n osoittamiin 

vastaanottoterminaaleihin. 
• Vastaanottoterminaalit, ajantasainen lista: suomenpakkaustuottajat.fi 
• Täydentyy syksyn aikana. 
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Kahden tuottajayhteisön vaikutus

• Tuottajien etu edellä: ei tuplakeräysjärjestelmää.

• Tuottajavastuulliset yritykset valitsevat vaihtoehdoista ja liittyvät 
yhteen pakkaustuottajayhteisöön.

• Kuluttajapakkausten keräyksen osalta clearing-neuvottelut.
• RINKI-ekopisteet

• Kiinteistökeräys
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Kiinteistökohtainen pakkausjätteen erilliskeräys

SUP-direktiivin toimeenpano: mm. roskaantuminen
Juomamukien erilliskeräysvelvoite

Palvelu- ja viljelijäpakkaukset => uudet tuottajavastuulliset
Liikevaihtorajan poistuminen => uudet tuottajavastuulliset

Raportointivelvoitteiden lisääntyminen
Laskentasääntöjen muutokset

Omavalvonta

Pakkaustuottajayhteisön katettava kaikki pakkausmateriaalit
Kustannukset nousevat

Laajenevan tuottajavastuun vaikutukset

Lähde: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy



Tuottajavastuu on osa yritysvastuuta

”Tuottajavastuu on iso ja koko ajan kasvava osa 
yritysvastuun kokonaisuutta. Rohkaisen jokaista 
yritystä viestimään omasta vastuullisuudestaan 
ja mitä tuottajavastuu heille merkitsee.”

”Tuottajayhteisöön liittymällä yritys voi luottaa 
siihen, että yritykselle tärkeä vastuullisuusasia 
tulee hoidetuksi.” 
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Lisätietoja

Pekka Tommola
pekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi

puh. +358 40 031 5841 

suomenpakkaustuottajat.fi

Kiitos!

mailto:pekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi

