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Mikä tuottajavastuu?



Tuottajavastuu on poliittinen 
lähestymistapa, jossa tuottajille 
annetaan merkittävä taloudellinen 
ja/tai fyysinen vastuu kulutuksen 
jälkeen tapahtuvasta tuotteiden 
käsittelystä tai hävittämisestä.
(OECD 2001)



Tuottajavastuu laittaa kiertotalouden 
rattaat pyörimään

Jätehuolto

Kestävämmät 
tuotteet

Houkuttelee 
lajittelemaan

Tehostaa 
keräystä

Edistää
kierrätystä

Vaikuttaa 
tuote-

suunnitte-
luun?

Kirittää 
kierrätysraaka-
ainemarkkinoita

Kestävämmät 
raaka-aineet ja 
omavaraisuus



Tuottajavastuu on 
”vastuullisuuden 
supernormin” 
asianmukaisen 
huolellisuuden 
velvoitteen 
toimeenpanoa.



Tuottajavastuun tasot

1. 

1. Jätehuollon järjestämis- ja kustannusvastuu
- Jätelaki 46 §: Tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa 
tuotteiden jätehuolto sekä vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista.
- Jätelaki 54 §: Tuottajan kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

2. 
2. Ympäristö-
myötäinen 
tuotesuunnittelu
- Jätelaki 9 §: Tuotteita koskevat 
huolehtimisvelvollisuudet ja 
kiellot
- Jätelaki 63 a §: 
Maksuosuuksien 
mukauttamisvaatimukset 

U
ud

el
le

en
kä

yt
tö

 

U
ud

el
le

en
va

lm
is

tu
s

K
ie

rr
ät

ys
ra

ak
a-

ai
ne

id
en

 
hy

ö
d

yn
tä

m
in

en 3. 3. Kestävät ja 
kiertävät akut ja 
akkuraaka-aineet 
EU:n akkuasetusehdotus:
- Hankintaketjun 
selvitysperiaatteet
- Kestävyys- ja laatuvaatimukset
- Uudelleenkäyttöä, 
uudelleenvalmistusta ja 
kierrätysraaka-aineiden 
hyödyntämistä koskevat 
vaatimukset. 



Tuottajavastuun 
ambitiotasot



Tuottajavastuun ambitiotasot
Toimialan 

suunnannäyttäjä
Uusien markkinoiden 

avaaja

LEADERSHIP

Strategisen kilpailukyvyn 
luominen

Erottautuminen kilpailijoista

ADVANTAGE

Lakien ja normien noudattaminen
Eettisiin minimivaatimuksiin vastaaminen

COMPLIANCE

Kestävää kehitystä edistävät ja 
tukevat palvelut ja ratkaisut

Selkeä strategia, tavoitteet ja 
mittarit.

Satunnaisia projekteja 
ja toimia vastuullisuuden 
edistämiseksi. 

• Tuote palveluna -ratkaisut
• Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö 

akuissa, esim. ligniinistä valmistettu 
kovahiili

• Kestävyyden, korjattavuuden, 
uudelleenkäytettävyyden ja 
kierrätettävyyden huomioiminen 
tuotesuunnittelussa

• Kierrätysperäisten raaka-
aineiden käytön lisääminen

• Jätteiden vähentämiseen 
liittyvät tavoitteet 

Tuottajavastuun hoitaminen
ja siitä viestiminen

Lähde: Mukaillen Sari Kuvaja: Yritysvastuun ambitiotasot. Luentomateriaali 1.9.2022. Aalto Professional Development & Third Rock Finland.



Selvitys: Miten 
tuottajavastuu näkyy 

tänään yritysten 
vastuullisuusviestinnässä



Selvitykseen valitut yritykset

1) NFR-direktiivin* soveltamisalaan kuuluvat yritykset (7 kpl)

2) Sellaiset Teknisen kaupan liiton Paristo- ja akkujaoston jäsenyritykset,

jotka ovat Recser Oy:n sopimustuottajia, eivätkä kuuluneet

edelliseen ryhmään 2.8.2022 (5 kpl)

3) Sellaiset Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritykset, jotka ovat Recser

Oy:n sopimustuottajia eivätkä kuulu edellisiin ryhmiin 2.8.2022 (3 kpl)

* Ns. Non-financial reporting directive (2014/95/EU)



Yrityksen nimi Tuottajavastuu 
mainittu

Recser 
mainittu

Kiertotalous tai 
kierrätys 
mainittu

Paristot ja 
akut mainittu 

Materiaaleista poimittuja esimerkkejä siitä, miten tuottajavastuusta on 
kerrottu.

Elisa Oyj kyllä kyllä kyllä kyllä Elisalla on sopimus akkujen ja paristojen tuottajavastuun siirrosta Recser Oy:n kanssa. Näin varmistamme, että 
akkujen ja paristojen kierrätys toimii Suomessa lain vaatimusten mukaisesti

Celltech Oy kyllä kyllä kyllä kyllä Olemme olleet mukana luomassa Suomessa käytössä olevaa paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. 
Hoidamme kannettavien akkujen ja paristojen kierrätyksen Recser Oy:n kautta sekä teollisuuslyijyakkujen 
kierrätyksen Akkukierrätys Pb Oy:n kautta.

Tokmanni Oy kyllä kyllä kyllä kyllä Huolehdimme tuotteidemme kierrätyksestä useiden tuottajayhteisöjen kautta. Tuottajayhteisöt, kuten Recser 
Oy, SELT, Stena Oy* ja Akkukierrätys Pb Oy, huolehtivat maahantuomiemme sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
sekä paristojen ja akkujen kierrätyksestä. Osana tuottajavastuuta raportoimme vuoden 2021 pakkausten 
määrät Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle.

Kesko Oyj kyllä kyllä kyllä Kyllä Myös verkkokauppamme osalta kannamme tuottajavastuumme huolehtimalla pakkausmateriaalin 
keräämisestä RINKI-ekopisteissä sekä maksamalla pakkaustemme tuottajavastuumaksut.

Suomen Osuuskauppojen 
keskuskunta

kyllä ei kyllä kyllä ..tuottajavastuu velvoittaa tuotteiden valmistajia ja maahantuojia järjestämään tuotteiden jätehuollon 
kustannuksellaan.

Airam Electric Oy Ab kyllä ei kyllä kyllä Airamilla on jätelain mukaan tuottajavastuu, eli velvollisuus järjestää tuotteidensa jätehuolto.

DNA Oyj ei ei kyllä ei

Stockmann Oyj Abp ei ei kyllä keräyspalveluiden 
yhteydessä 

Telia Finland Oyj ei ei kyllä kyllä, oman 
jätehuollon osalta

Uponor Oyj ei ei kyllä ei

Vaisala Oyj ei ei kyllä ei

Energizer Group Sweden ei ei kyllä kyllä

VARTA Consumer Finland 
Oy

ei ei kyllä kyllä

GPBM Nordic AB ei ei kyllä kyllä

Lidl Suomi 
Kommandiittiyhtiö

ei ei kyllä ei

* Tekijän huomautus: Stena ei ole tuottajayhteisö, vaan niille palveluja tuottava operaattori. 



Mitä tuottajavastuusta kannattaisi 
kertoa ja miksi?

1. Tuottajayhteisö(t), johon on liitytty, koska
• Jätelain muutettu 54 § edellyttää tuottajien julkaisevan tiedot 

jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskien 
verkkosivuillaan.

• Mitä paremmin tuottajavastuu tunnetaan, sitä vähemmän 
houkuttelevaa on olla vapaamatkustaja.

• Mitä paremmin tuottajavastuu ja kierrätyksen merkitys 
tunnetaan, sitä helpommin kiristyvät keräys- ja 
kierrätysvelvoitteet saadaan täytettyä.

• EU:n akkuasetus tullee edellyttämään jakelijoiden tarkistavan 
tuottajavastuun hoitamisen.



Ota tueksi sertifikaatti & 
tuottajamerkki

Sertifikaatin tilaukset: info@recser.fi
Lataa tuottajamerkki: 
https://www.paristokierratys.fi/extranet/
(salasana: tuottajavastuu)

mailto:info@recser.fi
https://www.paristokierratys.fi/extranet/


Mitä tuottajavastuusta kannattaisi 
kertoa ja miksi?

2. Tuottajan puolesta kerätty ja kierrätetty 
määrä, koska:
• Kiinnostus tuotteiden elinkaaren loppupään ympäristövaikutuksia 

kohtaan lisääntyy.
• EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) myötä yritysvastuuraportointi 

tulee yhä useammalle pakolliseksi ja EFRAG:n* raportointistandardeissa 
korostuu vaatimus ymmärtää ja raportoida koko tuotteen elinkaaren 
aikaisia ympäristövaikutuksia.

• Scope 3 päästölaskenta pakolliseksi (sisältäen myytyjen tuotteiden käytöstä 
poiston ja jätehuollon)

• Raportoitava tuotteiden sisältämät kierrätetyt ja uudelleenkäytetyt materiaalit
• Jätteistä ja jätehuollosta tulee raportoida tarkasti ja lisäksi kertoa, miten yritys 

edistää kiertotaloutta.

*Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) valmistelee parhaillaan luonnoksia CSRD:n
kestävyysraportointistandardeiksi. 



#kierrätyslaskuri kierrätyksen 
vastuunkantajille

https://akkutuottajayhteisot.impact.page/recser_akkukierratyspb/Home

https://akkutuottajayhteisot.impact.page/recser_akkukierratyspb/Home
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