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YHTEISTYÖSOPIMUS 

Tämä yhteistyösopimus (”Sopimus”) on tehty tänään 22.12.2021 seuraavien 
sopijapuolten kesken: 

1 Sopijapuolet 

(a) perustettava tuottajayhteisö, Suomen Pakkaustuottajat Oy (y-tunnus 
3230700-7), c/o Elintarviketeollisuusiiitto ry, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki 
(”Tuottajayhteisö”);   

(b) Suomen Kuntaliitto ry (y-tunnus 0926151-4), Toinen Linja 14, 00530 Helsinki 
(”Kuntaliitto”), edustaen liitteessä 1 mainittuja kuntia; ja 

(c) Suomen Kiertovoima ry (y-tunnus 1085861-7), Paavo Nurmen tie 1, 00250 
Helsinki (”KIVO”), edustaen liitteessä 2 mainittuja kunnallisia jätelaitoksia. 

edellä kohdissa (a) - (c) mainitut sopijapuolet kaikki yhdessä ”Sopijapuolet” ja kukin 
erikseen ”Sopijapuoli”. 

2 Tausta 

2.1 Tämä Sopimus on jätelain (646/2011) (”Jätelaki”) 49a §:ssä tarkoitettu sopimus 
kuntien ja pakkausten tuottajayhteisön yhteistoiminnasta pakkausjätteen 
erilliskeräyksessä sekä siihen liittyvässä neuvonnassa, tiedotuksessa ja 
seurannassa. Lisäksi Sopimuksessa sovitaan Tuottajayhteisön kunnille 
erilliskeräyksestä ja kuljetuksesta maksettavasta korvauksesta ja muusta 
Sopijapuolten yhteistoiminnasta.  

2.2 Tuottajayhteisö on Jätelaissa tarkoitettu tuottajayhteisö, jonka tarkoituksena on 
huolehtia Jätelaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa [●] säädetyistä 
velvollisuuksista järjestää tuottajavastuulle kuuluvan pakkausjätteen keräys, 
uudelleenkäyttö ja kierrätys ja jätehuolto. 

2.3 Tämän Sopimuksen liitteissä 1 mainitut kunnat ja liitteessä 2 mainitut kunnalliset 
jätelaitokset (kunnat ja jätelaitokset jäljempänä yhdessä ”Kunta” tai ”Kunnat”, ellei 
erikseen toisin mainittu) huolehtivat Jätelaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa [●] 
säädetyistä kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisestä.  

2.4 Kuntaliitto on kuntasektorin edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja 
tietopalvelujen tarjoaja, jonka jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit. Kuntaliitto 
edustaa liitteessä 1 mainittuja kuntia ja sillä on niiltä saatu valtuutus tämän 
Sopimuksen tekemiseen niiden nimissä ja lukuun. 

2.5 KIVO on kunnallisten jätelaitosten yhteistyöorganisaatio, joka edustaa liitteessä 2 
mainittuja kuntien jätelaitoksia ja jolla on niiltä saatu valtuutus tämän Sopimuksen 
tekemiseen niiden nimissä ja lukuun. 
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2.6 Kunnat ja kunnalliset jätelaitokset, jotka liittyvät tähän Sopimukseen jälkikäteen, 
antavat valtakirjan Sopijapuolelle allekirjoittaa sopimus valtakirjan antajan puolesta. 
Allekirjoittava Sopijapuoli ilmoittaa uusista Sopimukseen liittyvistä kunnista tai 
kunnallisista jätelaitoksista Tuottajayhteisölle. Tuottajayhteisö päivittää liitteen 11 
lisäämällä siihen Sopimukseen jälkikäteen liittyneiden uusien kuntien ja kunnallisten 
jätelaitosten tiedot. 

2.7 Muu tuottajayhteisö kuin Sopijapuolena oleva Tuottajayhteisö voi liittyä tähän 
Sopimukseen Sopijapuolten ja Sopimukseen liittyvän tuottajayhteisön tekemän 
erillisen sopimuksen perusteella. Sopimukseen liittymisen edellytyksenä on, että 
tällainen muu tuottajayhteisö on Jätelain mukaan rekisteröity ja että se sitoutuu 
Sopimuksen velvoitteisiin. Sopimukseen liittyvää muuta tuottajayhteisöä ei saa 
asettaa Sopimukseen aiemmin liittyneisiin tuottajayhteisöihin nähden eriarvoiseen 
asemaan. 

2.8 Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia Tuottajayhteisön ja Kuntien oikeuksista 
ja velvollisuuksista Jätelakiin perustuvassa Tuottajayhteisön ja Kuntien 
yhteistoiminnassa järjestettävässä pakkausjätteen erilliskeräyksessä. Sopimuksella 
ei ole vaikutusta Tuottajayhteisön ja Kuntien Jätelakiin, muihin lakeihin, asetuksiin tai 
muuhun lainsäädäntöön tai viranomaismääräyksiin perustuviin oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin. 

3 Yhteistoiminnan tavoitteet 

3.1 Sopimuksen tavoitteena on, että Sopijapuolten yhteistoiminnan seurauksena: 

1) Kuntien järjestämä pakkausjätteen kiinteistöittäinen keräys ja tuottajayhteisön 
järjestämä alueellinen vastaanotto muodostavat maantieteellisesti kattavan ja 
väestötiheys huomioon ottaen kiinteistön haltijoita hyvin palvelevan 
keräysverkoston; 

2) pakkausjäte saadaan talteen tehokkaasti ja jäte on laadultaan kierrätykseen 
soveltuvaa; 

3) pakkausjäte kerätään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muiden samaa 
materiaalia olevien jätteiden kanssa; 

4) jätteen keräys ja kuljetus järjestetään kustannustehokkaasti ja niin, että 
päästöt ympäristöön sekä haitat asuinympäristön viihtyisyydelle ja 
turvallisuudelle ovat mahdollisimman vähäiset. 

3.2 Sopijapuolet ja Kunnat pyrkivät yhteistyössä edistämään ja järjestämään 
pakkausjätteiden jätehuoltoa kokonaisuutena kustannustehokkaalla ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla hyvän palvelutason saavuttamiseksi. Tuottajayhteisö 
ja Kunta voivat tehdä alueellista yhteistyötä Kuntien täydentävän keräyksen ja 
tuottajayhteisön vastaanottoverkoston sujuvan toiminnan varmistamiseksi. 
Tuottajayhteisö ja Kunta voivat tarvittaessa sopia suoraan keskenään 
vastaanottoverkostoa koskevasta laajemmasta yhteistyöstä erikseen. 

4 Kuntien oikeudet ja velvollisuudet  

Kuntien oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluvat tässä kohdassa 4 luetellut asiat (luettelo 
ei ole tyhjentävä): 
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4.1 Kunta huolehtii ja vastaa tämän Sopimuksen nojalla pakkausjätteen 
kiinteistöittäisestä erilliskeräyksestä vähintään viiden (5) huoneiston tai Jätelain 
[poikkeuspykälän nro] §:n mukaisesti hyväksytyissä kunnallisissa 
jätehuoltomääräyksissä erilliskerättäväksi määrätyn tätä suuremman 
huoneistomäärän asuinkiinteistöiltä ja näin kerätyn pakkausjätteen kuljetuksesta 
Tuottajayhteisön vastaanottoterminaaliin. 

4.2 Kunta noudattaa toiminnassaan Tuottajayhteisön lajittelu- ja muita pakkausjätteen 
lajitteluun, keräykseen ja toimittamiseen liittyviä ohjeita.  

4.3 Kunta voi kerätä pakkausjätteitä jäteasetuksen velvoiterajoja pienemmiltä 
kiinteistöiltä jätelain säätelemällä tavalla. Tällöin Kunta huolehtii omalla 
kustannuksellaan pakkausjätteen keräyksestä ja kuljetuksesta Tuottajayhteisön 
osoittamaan vastaanottoterminaaliin. Kunnan tulee tällöin noudattaa tämän 
Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisia ehtoja.     

4.4 Kunta voi omalla kustannuksellaan täydentää Tuottajayhteisön aluekeräysverkostoa 
ja toimittaa täydentävässä aluekeräyksessä kerätty pakkausjäte Tuottajayhteisön 
osoittamaan vastaanottoterminaaliin. Kunnan tulee tällöin noudattaa tämän 
Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisia ehtoja.    

4.5 Kunnan jätehuoltoviranomainen voi antaa jätehuoltomääräyksiä pakkausjätteiden 
keräyksestä, lajittelusta ja kuljettamisesta. Kunta tiedottaa tässä Sopimuksessa 
tarkoitettuun toimintaan liittyviin jätehuoltomääräyksiin valmistelemistaan muutoksista 
Tuottajayhteisöä kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen suunniteltua voimaantuloa.  

4.6 Kunnalla tulee olla tarvittavat luvat tässä Sopimuksessa määritellyn toiminnan 
harjoittamiseen. 

4.7 Kunta vastaa tämän Sopimuksen alaan kuuluvan toiminnan raportoinnista 
Tuottajayhteisöille siten kuin jäljempänä kohdassa 10 on sovittu. 

4.8 Kunta vastaa tämän Sopimuksen alaan kuuluvaan toimintaan liittyvästä neuvonnasta, 
tiedotuksesta ja asiakaspalvelusta asiakkaille siten kuin jäljempänä kohdassa 8 on 
sovittu. 

4.9 Kunta voi käyttää tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen 
alihankkijoita.  Jos Kunta käyttää alihankkijoita, se vastaa alihankkijan tämän 
Sopimuksen velvoitteisin liittyvästä toiminnasta kuin omastaan.   

5 Tuottajayhteisön oikeudet ja velvollisuudet 

Tuottajayhteisön oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluvat tässä kohdassa 5 luetellut 
asiat (luettelo ei ole tyhjentävä): 

5.1 Tuottajayhteisö korvaa pakkausjätteiden kiinteistöittäisen keräyksen kustannuksia 
Kunnille jäljempänä kohdassa 7 sovittujen ehtojen mukaisesti. 
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5.2 Tuottajayhteisö vastaa vastaanottoterminaaliin Sopimuksen mukaisesti toimitetusta 
pakkausjätteestä. Tuottajayhteisö tekee sopimukset sen vastaanottoterminaaliin 
toimitetun pakkausjätteen käsittelystä. 

5.3 Tuottajayhteisö vastaa pakkausjätteiden alueittaisten vastaanottoterminaalien 
järjestämisestä siten kuin materiaalikohtaisissa liitteissä 4-7 on sovittu.  

5.4 Tuottajayhteisö vastaa tämän Sopimuksen alaan kuuluvaan toimintaan liittyvästä 
neuvonnasta, tiedotuksesta ja asiakaspalvelusta asiakkaille siten kuin jäljempänä 
kohdassa 8 on sovittu. Tuottajayhteisö laatii lajitteluohjeistukset Kuntien käyttöön 
sekä tarjoaa tietoa ja ohjausta keräysjärjestelmän aloituksessa/muutoksissa tai 
laatuongelmissa. Mikäli pakkausjätteitä kerätään yhteiskeräyksessä muiden samaa 
materiaalia olevien jätteiden kanssa esim. pienmetalli, laativat Sopijapuolet 
lajitteluohjeet yhteistyössä. 

5.5 Tuottajayhteisö huolehtii pakkausjätteen alueellisen vastaanoton järjestämisestä ja 
vastaanottopaikkojen verkoston ylläpidosta. Tuottajayhteisön tulee tiedottaa Kuntaa 
suunnitelluista tai sen tietoon tulleista alueelliseen vastaanottoverkostoon kyseisen 
Kunnan alueella tehtävistä olennaisista muutoksista kohtuullisessa ajassa ennakkoon 
tai tiedon muutoksesta saatuaan. 

5.6 Tuottajayhteisöllä tulee olla tarvittavat luvat tässä Sopimuksessa määritellyn 
toiminnan harjoittamiseen. 

5.7 Tuottajayhteisö voi käyttää tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen 
alihankkijoita. Jos Tuottajayhteisö käyttää alihankkijoita, se vastaa alihankkijan tämän 
Sopimuksen velvoitteisin liittyvästä toiminnasta kuin omastaan. 

6 Pakkausjätteen laatuvaatimukset ja toimitusehdot  

6.1 Erilliskeräyksellä kerätyn ja Tuottajayhteisölle toimitetun pakkausjätteen tulee täyttää 
liitteissä 4-7 määritellyt materiaalikohtaiset laatuvaatimukset. Sopijapuolet tiedostavat 
sen, että Tuottajayhteisölle toimitettavan pakkausjätteen laatuvaatimusten 
täyttyminen on välttämätöntä pakkausjätteen kohdan 5.2 mukaiselle jatkokäsittelylle. 

6.2 Pakkausjätteen toimitusehdot on sovittu materiaaleittain liitteissä 4-7. Omistusoikeus 
ja vaaranvastuu pakkausjätteeseen siirtyvät Tuottajayhteisölle, kun pakkausjäte on 
toimitettu hyväksytysti Tuottajayhteisön vastaanottoterminaaliin. 

7 Kunnille maksettavat korvaukset ja pakkausten tuottajan kustannusvastuu  

7.1 Tuottajayhteisö maksaa Kunnalle pakkausmateriaalikohtaisen korvauksen kohdassa 
4.1 tarkoitetusta pakkausjätteen erilliskeräyksestä ja kuljetuksesta Tuottajayhteisön 
vastaanottoterminaaliin. 

7.2 Kohdassa 7.1 tarkoitetusta pakkausjätteen erilliskeräyksestä ja kuljetuksesta 
maksettava korvaus määräytyy liitteiden 4-7, liitteen 8 sekä liitteen 10 mukaan. 
Korvaus maksetaan liitteiden 4-7 mukaiset laatuvaatimukset täyttävältä määrältä.   
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7.3 Kohdan 7.2 mukaisen korvauksen maksaminen alkaa 1.7.2023. Korvauksen määrää 
ja liitteen 8 mukaisia laskentaparametrejä tarkistetaan kolmen vuoden välein. 
Korvauksen maksamisen edellytyksenä kuitenkin on se, että Kunta on viimeistään 
korvauksen maksamisen aloitushetkellä aloittanut kiinteistöittäisen pakkausjätteen 
kuljetuksen Kunnan järjestämänä kuljetuksena. Mikäli Kunta siirtyy Kunnan 
järjestämään pakkausjätteen kuljetukseen edellä mainittua ajankohtaa myöhemmin, 
tuottajan korvauksen maksaminen alkaa Kunnan järjestämän kuljetuksen 
aloittamispäivämäärästä. Korvauksen määrää koskevat neuvottelut käydään kutakin 
kolmivuotiskautta edeltävän vuoden kesäkuun loppuun mennessä ja neuvotteluissa 
sovittua uutta korvausta noudatetaan seuraavan kolmivuotiskauden alusta lukien. 
Ensimmäinen sopimuskausi päättyy 31.12.2026 ja ensimmäistä sopimuskautta 
seuraavaa kolmivuotiskautta koskevat neuvottelut käydään kesäkuun 2026 loppuun 
mennessä. Liitteen 8 kohdassa 3.4 ja 3.5 tarkoitetun korvauksen määrä tarkistetaan 
ensimmäisen kerran 31.12.2022 mennessä. Jos sopimukseen korvauksesta ei 
päästä sovittuun aikaan mennessä, Tuottajayhteisö ilmoittaa tästä 
ympäristöministeriölle jätelain 49 c §:n mukaisesti sovittelun aloittamiseksi. Jos 
sopimusta ei synny kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, 
noudatetaan, mitä jätelain 49 c §:ssä säädetään. 

7.4 Mikäli Sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuu lain, asetusten tai 
viranomaismääräysten tai muiden vastaavien syiden johdosta muutoksia, joilla on 
olennainen vaikutus tämän Sopimuksen mukaisiin Sopijapuolten oikeuksiin tai 
velvollisuuksiin, Sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan hyvässä hengessä 
mahdollisesta korvausten tai muiden olennaisten sopimusehtojen muutoksista. Jos 
Sopijapuolet eivät pääse neuvotteluissa sopimukseen korvauksen muutoksista 
kuuden kuukauden kuluessa muutoksen voimaantulosta, Tuottajayhteisö ilmoittaa 
tästä ympäristöministeriölle jätelain 49 c §:n mukaisesti sovittelun aloittamiseksi. Jos 
sopimusta ei synny kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, 
noudatetaan, mitä jätelain 49 c §:ssä säädetään. 

7.5 Korvaus maksetaan 1.7.2023-31.12.2023 väliseltä ajalta vuoden 2024 elokuun 
loppuun mennessä. Vuoden 2024 kahta ensimmäistä kvartaalia koskeva vuoden 
2023 tietojen perusteella arvioitu korvaus maksetaan vuoden 2024 elokuun loppuun 
mennessä.  Tämän jälkeen korvaus maksetaan arviolaskuilla kvartaaleittain siten, 
että laskut perustuvat edellisen vuoden toteutumaan. Arviolasku perustuu 
Tuottajayhteisön Kunnille edellisen kalenterivuoden vastaavana kvartaalina 
maksamaan kokonaiskorvausmäärään. Tasauslasku kultakin vuodelta on seuraavan 
vuoden elokuun lopun lasku. Tasauslaskulla oikaistaan kunkin Kunnan saama 
korvaus vastaamaan kullekin Kunnalle tämän sopimuksen mukaisesti laskettua 
korvausta. Korvaus maksetaan Tuottajayhteisön laatiman hyvityslaskun perusteella. 
Korvaus erääntyy maksettavaksi kuukauden kuluttua kunkin kvartaalin päättymisestä. 
Maksun viivästyessä Tuottajayhteisö on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa 
korkolain (633/1982) mukaisesti.  

8 Neuvonta, tiedotus ja asiakaspalvelu 

8.1 Kiinteistöittäisessä keräyksessä ja Kunnan täydentävässä alueellisessa keräyksessä 
vastaanotettavat pakkausjätteet kerätään materiaaleittain Tuottajayhteisön laatimien 
lajitteluohjeiden mukaan. Kunta ohjeistaa asukkaita lajitteluohjeen mukaisesti, jotta 
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liitteiden 4-7 mukaiset laatuvaatimukset täyttyvät. Lajitteluohjeiden muuttamisesta on 
ilmoitettava Kunnalle riittävän ajoissa kuluttajien ohjeistuksen järjestämiseksi.  

8.2 Tuottajayhteisön tehtävänä on Jätelain edellyttämä valtakunnallinen ja alueellinen 
tiedottaminen ja neuvonta Tuottajien vastuulle kuuluvasta pakkausjätehuollosta. 

8.3 Kunnan tehtävänä on järjestää kohdassa 8.1 tarkoitettuun keräykseen liittyvä 
neuvonta, tiedottaminen ja asiakaspalvelu.  

8.4 Sopijapuolet voivat järjestää yhteistyössä pakkausjätteen erilliskeräystä koskevia 
kampanjoita ja muuta neuvontaa ja tiedottamista. Erillisistä yhteiskampanjoista ym. 
yhteistyöstä sovitaan erikseen.   

9 Seuranta  

9.1 Seurantaryhmä 

Sopijapuolet perustavat tämän Sopimuksen mukaista valtakunnallista yhteistoimintaa 
varten seurantaryhmän, johon kuuluvat jäseninä Tuottajayhteisön, Kuntaliiton ja 
KIVO:n edustajat. Seurantaryhmään kuuluu [4-8] jäsentä, joista Tuottajayhteisöllä on 
oikeus nimittää puolet ja Kuntaliitolla ja KIVO:lla yhdessä puolet. Seurantaryhmän 
puheenjohtajana toimii vuorovuosina Tuottajayhteisön ja Kuntaliiton tai KIVO:n 
edustaja. Jos puheenjohtaja on Tuottajayhteisön nimittämä, on varapuheenjohtaja 
Kuntaliiton ja KIVO:n nimittämä ja päinvastoin.  

Seurantaryhmän tehtävänä on:  

− seurata tämän Sopimuksen tavoitteiden ja tarkoituksen toteutumista 
valtakunnallisesti; 

− koordinoida Sopijapuolten yhteistoimintaa; 
− seurata pakkausjätteen erilliskeräyksen ja kuljetuksen toimivuutta ja 

tehokkuutta kokonaisuutena; 
− suositella lisätoimenpiteitä esimerkiksi kerätyn pakkausjätemäärän 

lisäämiseksi tai pakkausjätteen laadun parantamiseksi; 
− liitteessä 8 sovitun korvauksen toteuman seuranta ja valmistelu korvauksen 

vahvistamiseksi valtakunnallisesti;  
− sopimusmuutosten valmistelu Sopijapuolten hyväksyttäväksi;  
− auditointien ja niiden perusteella tehtävien toiminnan kehitysehdotusten 

valmistelu; 
− liitteen 8 mukaisten laskentaparametrien tarkistamiseen liittyvien selvitysten 

tekeminen kutakin Sopimuksen kolmivuotiskautta varten; 
− seurata sopimuksen piirissä olevaa asukasmäärää väestörekisterikeskuksen 

julkaisemien tietojen perusteella ja tarkistaa väestömäärä seurantaryhmässä 
kunkin kalenterivuoden viimeisenä päivänä; 

− tähän Sopimukseen perustuvan tiedottamisen suunnitteleminen; ja 
− muut Sopijapuolten erikseen seurantaryhmän tehtäväksi sopimat asiat.  

Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan 
useammin. 
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Seurantaryhmällä ei ole oikeutta sopia tämän Sopimuksen muuttamisesta. 

9.2 Auditointi 

Sopijapuolilla on perustellusta syystä oikeus tarkastaa sopimuskauden aikana, että 
Sopijapuolet sekä Kunnat noudattavat tämän Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisia 
sopimusvelvoitteita (Auditointi). Auditoinnin toteuttamisesta sovitaan etukäteen 
erikseen. Auditointi voi koskea esimerkiksi pakkausjätteen keräystä ja laatua, 
menettelytapoja kuormien hylkäämisessä tai pakkausjätteen käsittelyä tai 
kustannustietoja. Auditoinnin suorittaa aina riippumaton tarkastaja. Sopijapuolet 
käsittelevät auditoinnin tulokset luottamuksellisina. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
yksityiskohtaisia kustannustietoja ei luovuteta sellaisenaan toiselle Sopijapuolelle.  

10 Raportointi  

10.1 Kukin Sopijapuoli vastaa omalta osaltaan Jätelakiin, sen nojalla annettuihin 
valtioneuvoston asetuksiin ja muuhun soveltuvaan lainsäädäntöön perustuvista 
tietojenanto- ja raportointivelvollisuuksistaan tämän Sopimuksen rajoittamatta 
tällaisten tietojen antamista valvontaviranomaiselle. 

10.2 Sopijapuolet käyttävät raportoinnissa liitteen 9 mukaista lomaketta. 

11 Ilmoitukset 

11.1 Kaikki tästä Sopimuksesta johtuvat tiedonannot, vaatimukset ja ilmoitukset tulee 
tehdä kirjallisesti ja todistettavasti alla oleviin osoitteisiin tai sellaiseen osoitteeseen, 
jonka Sopijapuoli on mahdollisesti myöhemmin kirjallisesti ilmoittanut toiselle Sopija-
puolelle. Sähköpostitse tehty ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi vastaanottajalta 
saatua kuittausta vastaan: 

Tuottajayhteisö: 
Suomen Pakkaustuottajat Oy, c/o Elintarviketeollisuusiiitto ry, Pasilankatu 2, 
00240 Helsinki 

Suomen Kuntaliitto ry:  
Suomen Kuntaliitto ry, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki 

Suomen Kiertovoima ry:  
Suomen Kiertovoima ry, Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki  

Luottamuksellisuus, julkisuus ja tiedottaminen 

11.2 Tämä Sopimus liitteineen on julkinen lukuun ottamatta kohdassa 11.3 tarkoitettua 
Luottamuksellista Tietoa. 

11.3 Sopijapuolet sitoutuvat tämän Sopimuksen voimassaollessa ja [kahden (2)] vuoden 
ajan sen voimassaolon päättymisen jälkeen pitämään luottamuksellisena ja olemaan 
paljastamatta kolmannelle ilman muiden Sopijapuolten ennakkoon antamaa kirjallista 
suostumusta toista Sopijapuolta koskevia luottamuksellisia tietoja, jotka tietoja 
vastaanottanut Sopijapuoli on saanut toiselta Sopijapuolelta tähän Sopimukseen ja/tai 
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muihin Sopijapuoliin liittyen. Tämän Sopimuksen tarkoittamia luottamuksellisia tietoja 
ovat [liitteen 8 liitteessä [8B] olevat urakoitsijoiden yksikköhinnat] 
(”Luottamuksellinen Tieto”). 

11.4 Salassapitovelvollisuus ei koske julkisesti saatavilla olevia tietoja tai tietoja, joiden 
luovuttamiseen tai julkiseksi saattamiseen Sopijapuolella on lakiin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) tai muuhun lakiin perustuva velvollisuus.  

12 Ylivoimainen este 

12.1 Sopijapuolen ei katsota rikkoneen tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, jos 
suorituksen esteenä tai viivästyksen syynä on ylivoimainen este. Ylivoimaiseksi 
esteeksi (force majeure) katsotaan sellainen Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien 
täyttämisen estävä ja Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja 
asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon 
Sopimusta tehtäessä ja joka on Sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää 
vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta 
ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, 
viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai 
vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko 
tai muu työselkkaus, tulipalo, räjähdys, pandemia tai epidemia tai muu vaikutuksiltaan 
yhtä merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista riippumaton syy. 

12.2 Alihankkijan viivästys katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi vain siinä tapauksessa, että 
alihankkijan viivästys johtuu kohdassa 12.1 tarkoitetusta esteestä eikä alihankintaa 
voida ilman kohtuutonta ajanhukkaa tai kustannuksia suorittaa muualta. 

12.3 Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, 
sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen 
vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. 

12.4 Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle 
sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen sopijapuolten on 
viimeistään sovittava sen vaikutuksesta toimitukseen. 

12.5 Ylivoimaisen esteen vuoksi suoritusvelvoitettaan täyttämästä estynyt Sopijapuoli on 
velvollinen ryhtymään kaikkiin taloudellisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin toiselle 
Sopijapuolelle aiheutuvan vahingon ja haitan vähentämiseksi. 

12.6 Jos ylivoimaisen esteen kesto pitkittyy ja kestää yli [kuusi (6) kuukautta], Sopijapuolet 
neuvottelevat ratkaisusta Sopimuksen mukaisen yhteistyön jatkamiseksi. Jos 
neuvotteluissa ei päästä Sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun viimeistään 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa jonkun Sopijapuolen esittämästä kirjallisesta 
pyynnöstä neuvottelujen aloittamiseksi, noudatetaan, mitä Jätelain 49 c §:ssä 
säädetään. 

13 Voimassaolo 

13.1 Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Tuottajayhteisö, Kuntaliitto ja KIVO ovat sen 
allekirjoittaneet ja kun Sopimuksen piirissä oleva asukasmäärä on 2/3 tai enemmän 
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Suomen kaikista asukkaista (pois lukien Ahvenanmaan maakunta). Sopimus on 
voimassa toistaiseksi.   

13.2 Jos Sopimuksen piirissä oleva asukasmäärä on alhaisempi kuin 2/3 Suomen kaikista 
asukkaista (pois lukien Ahvenanmaan maakunta), Tuottajayhteisö ilmoittaa 
ympäristöministeriölle tarpeesta käynnistää Jätelain 49 c:n mukainen sovittelu. Jos 
uutta sopimusta ei synny kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, 
noudatetaan, mitä Jätelain 49 c §:ssä säädetään. 

14 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

14.1 Sopijapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus osaltaan päättymään kunkin kolmen (3) 
vuoden sopimuskauden päättyessä. Irtisanomisilmoitus on annettava vähintään 12 kk 
ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti 
kaikille Sopijapuolille. Tuottajayhteisö ilmoittaa tällöin ympäristöministeriölle tarpeesta 
käynnistää Jätelain 49 c:n mukainen sovittelu. Jos uutta sopimusta ei synny kuuden 
kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, noudatetaan, mitä Jätelain 49 c §:ssä 
säädetään. 

14.2 Jos yksittäinen kunta tai kunnallinen jätelaitos haluaa irtisanoa sopimuksen 
esimerkiksi siitä syystä, että se aloittaa yhteistyön Sopimukseen kuulumattoman 
tuottajayhteisön kanssa, tulee irtisanomisesta ilmoittaa kaikille Sopijapuolille 
kirjallisesti vähintään kaksitoista (12) kuukautta ennen kunkin kolmivuotisen 
sopimuskauden päättymistä. Tällöin tämän Sopimuksen voimassaolo päättyy 
ilmoituksen tehneen kunnan tai kunnallisen jätelaitoksen osalta voimassaolevan 
kolmivuotisen sopimuskauden päättyessä. 

14.3 Yksittäisellä kunnalla tai kunnallisella jätelaitoksella on oikeus purkaa tämä Sopimus 
päättymään ennen voimassaolevan kolmivuotisen sopimuskauden päättymistä, 
mikäli Tuottajayhteisö rikkoo tämän Sopimuksen mukaisia olennaisia velvoitteita 
(mukaan lukien velvoitetta noudattaa lakeja, asetuksia tai viranomaismääräyksiä) ja 
rikkomus ei ole korjattavissa, tai sitä ei ole korjattu [kuuden (6) kuukauden] kuluessa 
siitä, kun rikkomuksen korjaamista on vaadittu.  

14.4 Sopimuksen voimassaolon päättyessä irtisanomisen johdosta tai muusta syystä, 
Tuottajayhteisö maksaa tämän Sopimuksen mukaisen korvauksen Sopimuksen 
voimassaolon päättymishetkeen saakka.  

14.5 Asiakastietojen ja pakkausjätteen keräysvälineiden luovuttamisesta sekä muista 
yksityiskohdista sovitaan yhteistyön päättyessä erikseen noudattamalla siitä 
Jätelaissa säädettyä. 

15 Vahingonkorvaus 

15.1 Tätä Sopimusta rikkonut Sopijapuoli tai sen edustama taho on velvollinen 
korvaamaan toiselle Sopijapuolelle tai sen edustamalle taholle aiheutuneen 
välittömän vahingon. Sopijapuolet tai niiden edustamat tahot eivät missään 
olosuhteissa vastaa toisiaan kohtaan välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten 
tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun 
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keskeytymisestä, voiton saamatta jäämisestä tai muusta niihin verrattavissa olevasta 
vahingosta. 

16 Sopimusmuutokset 

16.1 Tähän Sopimusta sekä sen liitteitä koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti ja 
Tuottajayhteisön, Kuntaliiton ja KIVO:n allekirjoitettava.  

16.2 Kohdan 16.1 estämättä: (i) Kuntaliitto ja KIVO voivat sopia liitteeseen 10 tehtävistä 
muutoksista; ja (ii) Tuottajayhteisö ja yksittäinen kunta tai kunnallinen jätelaitos voivat 
perustellusta syystä, mm. pilotointi tai uusi tekninen ratkaisu, erilainen 
keräysjärjestelmä tms. sopia erikseen kokeilun toteuttamisesta tai tästä 
Sopimuksesta muutoin poikkeavasta järjestelystä.  

17 Sopimuksen siirtäminen 

17.1 Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai Sopimukseen perustuvia 
oikeuksia tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman muiden Sopijapuolten etukäteen 
antamaa kirjallista suostumusta. Tuottajayhteisöllä on kuitenkin oikeus siirtää tämä 
Sopimus ja/tai Sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle 
tuottajayhteisölle ja Kunnilla on oikeus siirtää tämä Sopimus ja/tai Sopimukseen 
perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle kunnalle kuntaliitoksen tai muun 
vastaavan kuntapuolen uudelleenjärjestelyn yhteydessä. 

18 Soveltamisjärjestys 

18.1 Mikäli tämän Sopimuksen ja sen liitteiden mukaiset ehdot poikkeavat toisistaan, 
sovelletaan ensisijaisesti tämän Sopimuksen ehtoja ja sen jälkeen liitteitä 
numerojärjestyksessä. 

19 Sovellettava laki ja erimielisyydet 

19.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

19.2 Tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan Sopijapuolten 
välillä neuvotteluteitse. 

19.3 Muut kuin Jätelain 49c §:ssä tarkoitetun sovittelumenettelyn alaan kuuluvat 
erimielisyydet, joita ei ole saatu sovittua Sopijapuolten välisin neuvotteluin, 
ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. 

20 Allekirjoitukset 

20.1 Tämä Sopimus on laadittu kolmena (3) kappaleena, yksi kullekin Sopijapuolelle. 
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PERUSTETTAVAN TUOTTAJAYHTEISÖN 
OY:N LUKUUN:  
 
MEPAK -KIERRÄTYS OY 

, SUOMEN PAKKAUSTUOTTAJAT  
 
 
SUOMEN KERÄYSLASIYHDISTYS RY 

 
 
Satu Estakari 
_______________________________ 

 
 
Heli Tammivuori 
_______________________________ 

Satu Estakari 
toimitusjohtaja 

Heli Tammivuori 
hallituksen puheenjohtaja 

 
SUOMEN KUITUKIERRÄTYS OY 
 
 
Juha-Pekka Salmi 
_______________________________ 
Juha-Pekka Salmi 
toimitusjohtaja  
 
 

                   *                        *              
 
SUOMEN KUNTALIITTO RY 

 
SUOMEN UUSIOMUOVI OY 
 
 
Mika Surakka 
_______________________________ 
Mika Surakka 
toimitusjohtaja 
 
 
                * 

 
 
Timo Reina 
_______________________________ 

 
 
Miira Riipinen 
_______________________________ 

Timo Reina 
varatoimitusjohtaja 

Miira Riipinen 
johtaja, yhdyskunta ja ympäristö 

 
 
 

              *                     *              
 
SUOMEN KIERTOVOIMA RY 

 
 
 
                * 

 
 
Riku Eksymä 
_______________________________ 

 
 
 

Riku Eksymä 
toimitusjohtaja 
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Liite 1 Kuntaliiton edustamat kunnat /valtakirjat 

Suomen Kuntaliitto ry (Y-tunnus: 0926151-4) on 20.12.2021 mennessä saanut seuraavat kuntien ja 
kuntien jätelaitosten valtuutukset (valtakirjat) allekirjoittaa puolestaan jätelain 49 a-c §:n tarkoittama 
kuntien ja pakkaustuottajayhteisön välillä solmittava yhteistyösopimus liitteineen.  

Kunta / kunnan jätelaitos/ viranomainen Kuntatahon edustamat kunnat 

Hartolan kunta 
Keuruun kaupunki 
Kolarin kunta 
Kuhmoisten kunta 
Kustavin kunta 
Kuusamon kaupunki 
Laitilan kaupunki 
Lakeuden Eko Limingan kunta, Muhoksen kunta, Tyrnävän 

kunta, Utajärven kunta 
Luhangan kunta 
Pertunmaan kunta 
Pihtiputaan kunta 
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kankaanpään kaupunki 
Pomarkun kunta 
Puumalan kunta 
Raahen kaupunki 
Rääkkylän kunta 
Viitasaaren kunta 

Suomen Kuntaliitto ry:n 20.12.2021 mennessä saamat valtakirjat kattavat yhteensä 126 991 
asukasta (n. 2 % suomalaisista).  

Helsingissä 20.12.2021 

Timo Reina  Miira Riipinen 

Varatoimitusjohtaja  Johtaja, Yhdyskunta ja ympäristö 

Suomen Kuntaliitto ry 
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Liite 2 KIVOn edustamat kuntien jätelaitokset /valtakirjat 

 

Suomen Kiertovoima ry (Y-tunnus: 1085861-7) on 16.12.2021 mennessä saanut seuraavat kuntien ja 

kuntien jätelaitosten valtuutukset (valtakirjat) allekirjoittaa puolestaan jätelain 49 a-c §:n tarkoittama 

kuntien ja pakkaustuottajayhteisön välillä solmittava yhteistyösopimus liitteineen.  

 

Kunta / kunnan jätelaitos Kunta 

Botniarosk Oy Ab Kauhajoki, Närpiö, Kristiinankaupunki, Teuva, Osa 

Kurikasta (ent. Jurva), Isojoki, Karijoki, Kaskinen  

Ekorosk Ab Oy Kokkola, Pietarsaari, Kauhava, Pedersöre, Uusikaarlepyy, 

Kruunupyy, Luoto, Kaustinen, Veteli, Evijärvi  

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti, Parikkala, Luumäki, 

Taipalsaari, Savitaipale, Rautjärvi, Lemi  

HSY:n jätehuolto Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen 

Jämsän kaupunki, yhdyskuntatoimi Jämsä 

Jätekukko Oy Kuopio, Siilinjärvi, Pieksämäki, Lieksa, Nurmes, 

Suonenjoki, Outokumpu, Juuka, Rautalampi, Kaavi, 

Konnevesi, Tuusniemi, Vesanto, Rautavaara, Tervo  

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä  

Varkaus, Leppävirta, Juva, Joroinen, Heinävesi  

Kiertokaari Oy  Oulu, Kempele, Ii, Pudasjärvi, Siikajoki, Lumijoki, 

Hailuoto 

Kiertokapula Oy Hämeenlinna, Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, 

Kerava, Riihimäki, Valkeakoski, Mäntsälä, Janakkala, 

Hattula, Hausjärvi, Loppi  

Kymenlaakson Jäte Oy Kouvola, Kotka, Hamina, Iitti, Mäntyharju, Pyhtää, 

Virolahti, Lapinjärvi, Miehikkälä  

Lakeuden Etappi Oy  Seinäjoki, Lapua, Kurikka (pl. Jurvan kylä), Ilmajoki, 

Alavus, Ähtäri, Kuortane, Kihniö  

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy  Sastamala, osa (Vammala ym.), Forssa, Akaa, Loimaa, 

Eura, Huittinen, Somero, Säkylä, Tammela, Jokioinen, 

Urjala, Punkalaidun, Ypäjä, Humppila, Koski Tl, Oripää  

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy  Turku, Salo, Kaarina, Raisio, Lieto, Naantali, Parainen, 

Paimio, Masku, Pöytyä, Mynämäki, Kemiönsaari, Rusko, 

Nousiainen, Aura, Sauvo, Marttila, Uusikaupunki 

Metsäsairila Oy Mikkeli 
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Liite 2 KIVOn edustamat kuntien jätelaitokset /valtakirjat 

Millespakka Oy Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Perho, Reisjärvi, Soini, 

Kyyjärvi, Halsua, Lestijärvi 

Mustankorkea Oy Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Toivakka 

Napapiirin Residuum Oy Rovaniemi, Ranua, Pello  

Perämeren Jätehuolto Oy Tornio, Kemi, Keminmaa, Ylitornio, Tervola  

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Sastamala, osa 

(Mouhijärvi ja Suodenniemi), Lempäälä, Pirkkala, 

Mänttä-Vilppula, Hämeenkyrö, Orivesi, Ikaalinen, Virrat, 

Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Vesilahti, Juupajoki  

Puhas Oy Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Ilomantsi, Polvijärvi  

Rauman seudun jätehuoltolaitos Rauma 

Rosk'n Roll Oy Ab Porvoo, Lohja, Vihti, Raasepori, Sipoo, Loviisa, Karkkila, 

Hanko, Siuntio, Inkoo, Pornainen, Askola  

Salpakierto Oy Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, 

Orimattila, Padasjoki, Pukkila, Sysmä 

Sammakkokangas Oy Äänekoski, Saarijärvi, Viitasaari, Karstula, Pihtipudas, 

Petäjävesi, Uurainen, Kinnula, Kannonkoski, Kivijärvi, 

Hankasalmi, Multia 

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Savonlinna, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski 

Ab Stormossen Oy Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Isokyrö, Maalahti, Korsnäs 

Vestia Oy Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kannus, 

Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, 

Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, Toholampi 

Ylivieska 

 

Suomen Kiertovoima ry:n 16.12.2021 mennessä saamat valtakirjat kattavat yhteensä 5 037 016 

asukasta (n. 92 % suomalaisista).  

 

Helsingissä 16.12.2021 

 

 

Riku Eksymä 

Toimitusjohtaja  

Suomen Kiertovoima ry  
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