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Elintarviketeollisuusliitto ry:n (ETL) lausunto liittyen SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liitty-
viksi asetuksiksi 

Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista 
 
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) kiittää mahdollisuudesta lausua SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liit-
tyvistä asetuksista. Lausuntomme antamista hankaloittaa se, että perustelumuistioissa ja asetusteks-
teissä viitattaan useaan otteeseen hallituksen esitykseen jätelain muuttamiseksi (xx/2022), vaikka 
sitä ei ole vielä julkaistu. Saatavilla olevaan tietoon pohjautuen ETL esittää SUP-direktiivin täytän-
töönpanoon liittyviin asetuksiin pykäläkohtaiset näkemykset lausuntopalvelu.fi -sivustolla olevan si-
sältörakenteen mukaisesti.  
 
Valtioneuvoston asetus eräiden muovituotteiden tuottajien kunnille maksamista korvauksista 
 
2 § Tuoteryhmäkohtaisten korvausten laskemisen periaatteet  
ETL pitää erittäin hyvänä, että kunnan kokonaiskustannus määräytyy kuntien antamien ilmoitusten 
perusteella ensimmäisen kerran vasta vuonna 2026. Tämä tarjoaa toimijoille riittävästi aikaa kehittää 
kustannustietojen keräämisen edellyttävät seurantajärjestelmät. Mielestämme pykälään on tarpeen 
selkeästi lisätä, että esitetyt kustannukset ovat kokonaiskustannuksia, joista osa kuuluu kuntien it-
sensä maksettaviksi.  
 
Vuosille 2023-2025 määritetty kokonaiskustannus (4,79 euroa/asukas) on jaettu keräyskustannuksiin 
(3,59 euroa/asukas; 75 %) ja siivouskustannuksiin (1,20 euroa/asukas; 25 %). ETL:n näkemyksen 
mukaan siivouskustannusten osuus on liian pieni Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja tuottajien yh-
dessä laatiman menetelmäraportin tuloksiin verrattuna. Asetuksessa esitetyllä jaolla siivouskustan-
nukset eivät kohdennu eri tuottajille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Ehdotamme, että siivouskus-
tannusten osuus muutetaan 35 %:iin, joka vastaa paremmin tehtyjä selvityksiä. Tällöin keräyskustan-
nus olisi 3,11 euroa/asukas ja siivouskustannus 1,68 euroa/asukas. 
 
3 § Keräyskustannusten jakaminen tuoteryhmittäin ja 4 § Siivouskustannusten jakaminen tuoteryh-
mittäin 
ETL haluaa huomauttaa, että pykälissä esitettyjen tuoteryhmäkohtaisten osuuksien summa ei ole 
100 % pykälässä 2 esitetyistä keräys- ja siivouskustannuksista vaan osa kustannuksista kuuluu kun-
tien itsensä maksettaviksi.  
 
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun asetuksen muuttamisesta 
6a § Kierrätetyn muovin vähimmäispitoisuus juomapulloissa 
ETL kannattaa, että kierrätetyn muovin vähimmäispitoisuutta koskevaa vaatimusta ei säädetä tuote-
kohtaisena. Pidämme myös tärkeänä, että SUP-direktiivin kansallisessa toimeenpanossa pidättäydy-
tään direktiivin sisällössä ilman kansallisia tiukennuksia tai soveltamisalan laajentamista. Väärinkäsi-
tysten ja tulkintaerojen välttämiseksi pykälän tekstimuotoilua olisi mielestämme hyvä muokata siten, 
että siitä käy selkeästi ilmi, että kierrätetyn muovin vähimmäispitoisuutta koskeva vaatimus koskee 
kaikkia Suomen markkinoille saatettuja juomapulloja. 
 
19 § Seurantatietojen ilmoittaminen 
SUP-direktiivin toimeenpanoon liittyy runsaasti uusia raportointivaatimuksia, jotka edellyttävät muu-
toksia yritysten tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmissä. Näistä järjestelmämuutoksista koituu yrityk-
sille kustannuksia ja ne sitovat resursseja. Vaaditut raportointitiedot on määriteltävä selkeästi ja di-
rektiivin asettamat todelliset tarpeet huomioiden. Näkemyksemme mukaan pykälän viimeisessä mo-
mentissa esitetyn vaatimuksen tietojen erittelystä pakkausmateriaaleittain ei tule koskea 1 kohtien 1 
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a) ja 1 b) tietojen (SUP-tuotteet) raportointia. SUP-pakkaukset ovat materiaaleittain eriteltyinä mu-
kana 1 momentin kohdan 1 mukaisessa pakkausmateriaaleittain eritellyssä raportoinnissa. 
 
23 § Markkinavalvonta 
ETL kannattaa, että asetuksen 4 d pykälää juomapakkauksia koskevista vaatimuksia aletaan sovel-
taa muista vaatimuksista poiketen vasta heinäkuusta 2024 lähtien. Tämä tarjoaa elintarvikealan toi-
mijoille aikaa kehittää ratkaisuja, jotka täyttävät vaatimuksen pulloissa kiinni pysyvistä korkeista. Tätä 
ei toistaiseksi ole pystytty käytännössä testaamaan, joten oikeaa tietoa ratkaisuista ei vielä ole. 
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