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TUOTTAJAVASTUU
Tuottajavastuuta on tuotteiden ja pakkausten talteenotto, kierrätys ja muu hyötykäyttö 
niiden käytöstä poistumisen jälkeen. Se on tuotteiden valmistajien, pakkaajien ja 
maahantuojien eli tuottajien velvollisuus. 

Tuottajien vastuulla ovat autot, renkaat, paristot ja akut, paperi, pakkaukset sekä 
sähkö - ja elektroniikkatuotteet. 

Tuotteiden ja pakkausten keräykseen on järjestetty tuottajien kustannuksella 
keräyspisteitä taajamiin sekä kauppapaikkojen yhteyteen useita tuhansia ympäri maata. 

Tuottajavastuu on julkisen palvelun yksityistä järjestämistä, 
jossa tuottaja isännän vastuulla vastaa tuotteestaan loppuun ja 
uuteen alkuun asti.



TUOTTAJAVASTUUN LUKUJA

• Tuottajayhteisöjä on Suomessa kaikkiaan 17 kpl
• Jäseniä niissä on yhteensä yli 5 000
• Tuottajayhteisöt ovat järjestäneet yhteensä yli 50 000 keräyspistettä
• Materiaalia on otettu vuosittain talteen yli miljoona tonnia –

yli 30 000 täysperävaunurekkaa
• Talteenottotasot vaihtelevat 20-100 %:n välillä
• Tuottajayhteisöt työllistävät omissa organisaatioissaan n. 30 henkilöä ja 

välillisesti n. 1 000 henkilöä  
• Yhteinen liikevaihto on 150 M€



Pakkaukset > 4 000 
tuottajaa

Lasi, metalli, kuitu > á 1 850
Muovi >500 vastaanottopaikkaa

720 000 
tn/vuosi

Keräyspaperi 70 
tuottajaa

8 700 aluekeräyspistettä + 
kiinteistökeräys

242 000 
tn/vuosi

Romuajoneuvot 173 
tuottajaa

275 virallista vastaanottopaikkaa
112 500 
tn/vuosi

Renkaat 310 
tuottajaa

3 700 vastaanottopaikkaa
55 000 

tn/vuosi

Sähkölaitteet 1 300 
tuottajaa

2 000 kauppakeräyspaikkaa
470 vastaanottopaikkaa

66 000 
tn/vuosi

Akut ja paristot 710 
tuottajaa

14 000 kauppakeräyspaikkaa
1 400 vastaanottopaikkaa

19 600 
tn/vuosi



TUOTTAYHTEISÖJEN NEUVOTTELUKUNTA - TYNK

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta edustaa jäsenikseen liittyneitä 
Suomessa toimivia tuottajayhteisöjä.

Neuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat: 

• Yhteinen edunvalvonta 

• Tuottajien toimintaan liittyvät lainsäädännölliset ja toiminnalliset 
kysymykset 

• Alaan liittyvät yhteiset tiedotus- ja koulutusprojektit



TUOTTAJAYHTEISÖJEN NEUVOTTELUKUNTA - TYNK

Vielä ulkopuolella:



TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ 2018 - OHJELMA
klo 12:30 Rekisteröityminen

klo 13:00 Arto Silvennoinen/TYNK pj: Tilaisuuden avaus. Moderaattorina André Noël Chaker.

klo 13:15 Tuiri Kerttula/TUKES: Markkinavalvonta ja etäkaupan riskit

klo 13:30 Tarja-Riitta Blauberg/Ympäristöministeriö: Jätedirektiivien muutokset - uudet vaatimukset tuottajille 

Klo 13:45 Annukka Lagerstam/Asianajotoimisto Merkurius Oy: Juristin puheenvuoro muuttuvasta 
jätelainsäädännöstä 

klo 14:00 Kahvi- ja verkostoitumistauko 

klo 14:30 Viranomaisesittelyt

klo 14:40 MEP Sirpa Pietikäinen/EU-parlamentti: Tuottajavastuu osana kiertotaloutta 

klo 15:00 Tuottajavastuu tunnissa: tuottajayhteisöjen saavutuksia, kehityshankkeita ja 

tulevaisuuden näkymiä 5 minuutin puheenvuoroina

klo 16:00 Cocktails ja verkostoitumista 

klo 17:00 Tilaisuus päättyy



MODERAATTORI – ANDRÉ NOËL CHAKER

André Noël Chaker on kanadalaissyntyinen juristi, 

entinen Veikkauksen johdon Senior Advisor ja 

myös urheilubisneksen moniottelija. 

Kahdenkymmenen Suomessa vietetyn vuoden kuluessa hänestä on 

kuoriutunut esiin myös "bisnesantropologi". Hän luennoi pääasiassa 

menestyskirjansa teeman "The Finnish Miraclen" pohjalta 

suomalaisuuden ja liike-elämän menestyksen yhteydestä ja siitä, kuinka 

omaperäiset kansalliset arvot ja toimintatavat ovat antaneet Suomelle 

kilpailuedun. André on seurannut suomalaista tekemistä tarkalla silmällä, 

eikä unohda puheissaan kehityskohteitammekaan.


