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TUOTTAJASOPIMUKSEN EHDOT                 
   
 
Käytetyt käsitteet 

 
Jätelaissa ja valtioneuvoston asianomaisissa asetuksissa käytettyjen käsitteiden lisäksi 
käytetään tässä sopimuksessa seuraavia käsitteitä: 
 
Akku tarkoittaa ajoneuvojen- ja teollisuuden lyijyakkua 
 
Akkujen määrä tarkoittaa käyttökuntoisten Akkujen tai niistä syntyneen Akkumateriaalin 
kokonaispainoa. 
 
Akkumateriaali tarkoittaa Keräys- ja kierrätysprosessissa olevia Akkuja ja niistä lajittelemalla 
tai hajottamalla saatuja materiaaleja. 
 
Alkupiste tarkoittaa paikkaa tai tilannetta, jossa Akun käyttäjä luovuttaa käytöstä 
poistamansa Akun Keräys- ja kierrätysprosessiin Akkukierrätyksen Kierrätysjärjestelmään 

kuuluvassa Keräyspisteessä taikka Operaattorin muussa Akkujen käsittelypaikassa. 
 
Keräys- ja kierrätysprosessi tarkoittaa kaikkia niitä vastaanotto- ja kuljetustoimintoja, 
punnitus-, lajittelu-, varastointi- ja muita toimenpiteitä, joita Akkumateriaalin käsittely 
edellyttää sen jälkeen, kun käytetty Akku on Alkupisteessä tullut kierrätysprosessiin ja ennen 
kuin Akkumateriaali luovutetaan tai siirtyy materiaalin käsittelyyn erikoistuneelle laitokselle 
tai kuljetusyritykselle tällaiselle laitokselle kuljettamista varten.   
 
Keräyspiste tarkoittaa yhtenäisin, selvästi erottuvin tunnuksin ja siten kuin sovellettavissa lain 
ja muissa määräyksissä mahdollisesti on määrätty, varustettua paikkaa, jossa viimeiseltä 
käyttäjältä otetaan vastaan hänen käytöstä poistamansa Akku. 
 
Kierrätysjärjestelmä tarkoittaa Akkukierrätyksen luomaa ja koordinoimaa kokonaisuutta, joka 
Keräys- ja kierrätysprosessin ohella sisältää uudelleen käytön, muun hyödyntämisen ja 
käsittelyn, käytöstä poistettujen Akkujen hyödyntämistapojen kehitystoiminnan, Akkujen 
kierrätystä koskevan tiedotus- ja valistustoiminnan, tietojen toimittamisen viranomaisille, 
yhteistoiminnan muiden tuottajayhteisöjen kanssa ja muut jätelaissa tai sen nojalla annetuissa 
valtioneuvoston asetuksissa tai muussa lainsäädännössä tuottajalle tai tuottajayhteisölle 
asetetut velvollisuudet ja tehtävät, sovellettavia lainsäädännön määräyksiä noudattaen.  
 
Loppupiste tarkoittaa paikkaa tai tilannetta, jossa operaattori luovuttaa Akkumateriaalin tai se 
siirretään Keräys- ja kierrätysprosessista Akkumateriaalin käsittelyyn erikoistuneelle 
laitokselle tai kuljetusyritykselle tällaiselle laitokselle kuljettamista varten. 
 
Operaattori tarkoittaa Akkukierrätyksen toimeksiannosta jätehuoltoa toteuttavaa yritystä. 

 
 
 



                                                                                                                                                      2 

 
Sopimuksen tarkoitus 
 

Sopimuksella Tuottaja siirtää jätelain (17.6.2011/646) 6 luvussa säädetyt tuottajavastuuta 
koskevat velvollisuutensa Akkukierrätykselle seuraavassa sovituin ehdoin.  
 

Akkukierrätyksen Kierrätysjärjestelmä 
 
Akkukierrätys on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Pirkanmaan ELY -
keskus) ylläpitämään tuottajarekisteriin hyväksytty tuottajayhteisö.  
 
Akkukierrätys järjestää jätelaissa tarkoitettuna tuottajayhteisönä käytöstä poistettujen 
Akkujen Kierrätysjärjestelmän. 

 
Alueellisesti riittävän kattavan ja tasapuolisen tehtävien hoidon varmistamiseksi Akkukierrätys 
on luonut valtakunnallisen Kierrätysjärjestelmän. Akkukierrätys pitää yllä myös ajantasaista 
luetteloa sille tuottajavastuunsa siirtäneistä tuottajista sekä muita tarvittavia sopimuskantoja 
sekä hoitaa toiminnan vaatimat talous- ja hallintotehtävät. 

      

Akkukierrätys pyrkii osaltaan vaikuttamaan ja edistämään kansallisen lainsäädännön ja 
kansainvälisten sitoumusten ympäristösuojelutavoitteiden saavuttamista.  

 
Akkukierrätyksen Kierrätysjärjestelmä on avoin. Jokainen jätelaissa tarkoitettu 
Akkukierrätyksen toimialaan kuuluva tuottaja voi halutessaan liittyä järjestelmään solmimalla 
Akkukierrätyksen kanssa tuottajasopimuksen, joka on kaikille tuottajille samansisältöinen.  

 
Vastuun siirtyminen 

 
Vastuu jätelain 6 luvussa tarkoitetusta tuottajan vastuuseen perustuvasta jätehuollosta siirtyy 
Tuottajalta Akkukierrätykselle, kun sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet tämän 
sopimuksen ja Tuottaja on merkitty jätelain (17.6.2011/646) 105 §:n mukaisesti 
tuottajarekisteriin. 
 

Akkukierrätyksen velvollisuudet  
 
Akkukierrätys vastaa Tuottajalle siitä, että Tuottajan markkinoille saattamien ja viimeisen 
käyttäjän käytöstä poistamien Akkujen keräys, kuljetus, varastointi, uudelleenkäyttö, ja 
hyödyntäminen ja muu käsittely toteutetaan jätelaissa ja asianomaisessa valtioneuvoston 
asetuksessa määrätyllä tavalla.  Akkukierrätyksen velvollisuutena on huolehtia myös käytöstä 
poistettujen Akkujen jätehuoltoon liittyvistä tarpeellisista neuvonta-, valistus- ja 
tiedotustehtävistä, sekä huolehtia ympäristöviranomaisille toimitettavien mahdollisten 
tilastotietojen keräämisestä ja lähettämisestä sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella 
tai muutoin säädetään.  
 
Akkukierrätys vastaa edellä tarkoitetun tuottajan vastuuseen perustuvan jätehuollon 
järjestämisestä johtuvista suoranaisista kustannuksista samoin kuin muista toimintansa 
aiheuttamista kuluista, joilla toiminnoilla pyritään ensisijaisesti parantamaan käytöstä 
poistettujen Akkujen jätehuoltoa ja vähentämään niistä aiheutuvaa haittaa. Akkukierrätys ei 
vastaa Akkujen myyjän tai muun jakelijan myyntipisteen tai muun vastaanottopaikan 
kustannuksista. 
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Kierrätysmaksu ja rekisteröintimaksu 
 

Akkukierrätyksen yhtiöjärjestyksen mukaan Akkukierrätys ei jaa osinkoa, eikä sen toiminnan 
tarkoituksena ole voiton tuottaminen. Edellä 6 kohdan 2 kappaleessa tarkoitettujen 
kustannusten kattamiseksi ja tuottajayhteisöltä vaadittavan vakavaraisuuden saavuttamiseksi 
ja säilyttämiseksi, jätelain 646/2011, 64§:n mukaisesti, sekä tukeakseen ja kehittääkseen 
Akkujen hyötykäyttöä Akkukierrätys perii Tuottajalta kierrätysmaksuja. 
 
Kierrätysmaksut pyritään mitoittamaan siten, että maksuilla voidaan kattaa tuottajayhteisön 
toiminnasta aiheutuneet kulut. Maksuperusteet ovat koko maassa ja kaikille tuottajille 
samanlaiset.  
 
Akkukierrätyksen hallitus määrää kierrätysmaksun suuruuden euroina per tonni, aina puoleksi 
vuodeksi kerrallaan etukäteen. Tuottajan on maksettava kierrätysmaksua vuodessa kuitenkin 
vähintään 75 euroa. Maksua voidaan tarkistaa hallituksen tekemällä päätöksellä 
kustannustason olennaisesti muututtua, kustannustasoa vastaavaksi.  
 
Kierrätysmaksun lisäksi jokaiselta Akkukierrätyksen Kierrätysjärjestelmään liittyvältä 
tuottajalta peritään tuottajasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä rekisteröintimaksu, joka 
on 200 euroa.  Maksua voidaan tarkistaa hallituksen tekemällä päätöksellä kustannustason 
olennaisesti muututtua, kustannustasoa vastaavaksi. 

 
Tuottajan velvollisuudet 

 
Tuottaja maksaa sopimuksen voimaantulon jälkeen valmistamistaan ja myymistään ja / tai 
maahantuomistaan ja myymistään tai muutoin Suomen markkinoille saattamistaan Akuista 
voimassa olevat kierrätysmaksut.  
 
Tuottaja ilmoittaa Akkukierrätykselle Suomen markkinoille toimittamiensa Akkujen määrän 
tonneina. Tilitysjaksot ovat 1.1.–31.3,1.4.–30.6,1.7.–30.9. ja 1.10.–31.12. 
 
Akkukierrätys laskuttaa Tuottajaa tämän tekemän ilmoituksen perusteella.  
 
Säilyäkseen Akkukierrätyksen ylläpitämässä Kierrätysjärjestelmässä ja vapautuakseen itse 
hoitamasta tuottajan velvollisuuksia käytöstä poistettujen Akkujen jätehuollossa Tuottajan on 
maksettava laskutetut kierrätysmaksut maksuehtojen mukaisesti. Jos maksuviivästys kestää 
yli 30 päivää, Akkukierrätyksellä on oikeus pyytää Pirkanmaan ELY -keskusta poistamaan 
tuottajarekisteristä merkintä Tuottajan kuulumisesta Akkukierrätyksen 
Kierrätysjärjestelmään, jolloin tuottajavastuu siirtyy Tuottajalle itselleen ja tämä sopimus on 
päättynyt riippumatta siitä, mitä on sovittu sopimuksen voimassaolosta. 
 
Viranomaisille tehtäviä ilmoituksia varten Tuottaja toimittaa Akkukierrätykselle kaikki 
hallussaan olevat, tai sen hoitamisvastuulla olevat tiedot, jotka tarvitaan säädettyjen 
tiedonantovelvollisuuksien täyttämiseksi. Tuottaja sitoutuu pyydettäessä luovuttamaan 
Akkukierrätyksen tilintarkastajalle ne tiedot, jotka ovat tarpeen tehdyn tilityksen 
oikeellisuuden varmistamiseksi. 
 
Tuottaja sitoutuu lisäksi noudattamaan jätelain ja sen nojalla annetun asetuksen ja muun 
lainsäädännön jätehuoltoa koskevia säännöksiä soveltuvin osin.  
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Tuottaja käytöstä poistettujen Akkujen vastaanottajajana 
 

Jos Tuottaja ottaa vastaan, joko vapaaehtoisesti, tai sitovien määräysten nojalla, käytöstä 
poistettuja Akkuja, tällainen vastaanottopaikka katsotaan ilman eri sopimusta tai ilmoitusta 
Akkukierrätyksen Kierrätysjärjestelmän Keräyspisteeksi. Keräyspiste varustetaan, kuten kaikki 
muutkin Keräyspisteet, selvästi erottuvalla, yhtenäisellä tunnuksella.  
 
Kun Akun viimeinen haltija luovuttaa käytöstä poistamansa Akun Keräyspisteessä Tuottajalle, 
tulee Akku Akkukierrätyksen Keräys- ja kierrätysprosessiin samalla tavoin kuin muihin 
Akkukierrätyksen Keräyspisteisiin luovutetut akut, jätehuollon Alkupisteeseen. Tuottaja 
vastaa vastaanoton kustannuksista. Akkukierrätys vastaa tämän jälkeen käytettyjen Akkujen 
asianmukaisesta jätelain edellyttämästä jätehuollon järjestämisestä.  
 
Tuottaja vastaa siitä, että Keräyspiste täyttää kaikki sovellettavien lakien ja viranomaisten 
määräykset ja että sillä on kaikki toimintaan tarvittavat luvat. 
 
Tuottaja voi vapaasti sopia Akkumateriaalin hinnoista ja muista ehdoista Akkumateriaalia 
edelleen luovutettaessa. Koska tuottajavastuuseen kuuluvien velvollisuuksien hoitaminen 
edellyttää, että Keräys- ja kierrätysprosessiin luovutettu Akkumateriaali pysyy 
Kierrätysjärjestelmässä, voi Tuottaja tehdä Akkumateriaalin edelleen luovuttamista koskevan 
sopimuksen kuitenkin vain Akkukierrätyksen Kierrätysjärjestelmään liittyneen operaattorin tai 
muun toimijan kanssa.   

 
Tietojen luottamuksellisuus 

 
Sopimusosapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan saamiaan tietoja luottamuksellisina ja 
olemaan luovuttamatta niitä kenellekään ulkopuoliselle, lukuun ottamatta tietoja, jotka 
kuuluvat tiedonantovelvollisuuden piiriin tai jotka viranomaisilla on lain mukaan muutoin 
oikeus saada. Luottamuksellisuusvelvoite jatkuu kymmenen (10) vuotta tämän sopimuksen 
päättymisestä. 

 
 Vapauttamisperusteet 

 
1.1. Vapauttamisperuste 
 
Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen 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 
sopimuspuolista 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 ja energiaketjun 
keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen 
sopijapuolista riippumaton syy.  
 
1.2. Alihankkijan viivästys 
   
Alihankkijan viivästys katsotaan vapauttamisperusteeksi vain siinä tapauksessa, että 
alihankkijan viivästys johtuu kohdassa 1.1. tarkoitetusta esteestä eikä alihankintaa voi ilman 
kohtuutonta ajanhukkaa tai kustannuksia suorittaa muualta. 

      

  1.3. Sopimusvelvoitteen täyttämisen viivästyminen 
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Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin kohdissa 1.1. tai 1.2. mainitusta syystä 
taikka toisen sopijapuolen teosta tai laiminlyönnistä johtuen, sopimusvelvoitteen 
täyttämiselle sovittua aikaa jatketaan siinä laajuudessa kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat 
olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. 
 

1.4. Viivästyksen ilmoittamatta jättäminen 
 

Jos sopijapuoli ei ilmoita 1.3. kohdassa tarkoitetusta sopimusvelvoitteensa täyttämisen 
viivästyksestä 14 päivän kuluessa esteen ilmaantumisesta tai siitä, kun hän sai tiedon 
sopijapuolen teosta tai laiminlyönnistä, hän menettää oikeutensa sopimusvelvoitteen 
täyttämisajan pidentämiseen. Vastaavasti hänen on samanpituisen määräajan kuluessa 
kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle esteen lakkaamisesta sekä viipymättä 
näytettävä toteen ilmoittamansa esteen kestoaika, jonka jälkeen sopijapuolten on sovittava 
sen vaikutuksesta sopimusvelvoitteen täyttämiseen.  
 

Sopimuksen voimassaolo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus 
on voimassa toistaiseksi ja se on kummankin osapuolen irtisanottavissa kuuden (6) kuukauden 
irtisanomisaikaa noudattaen.  Jos Pirkanmaan ELY -keskus kieltäytyy merkitsemästä Tuottajaa 
tuottajarekisteriin, purkautuu tämä sopimus kuitenkin välittömästi.  
 
Jos Tuottaja lakkaa olemasta jätelaissa ja asianomaisessa valtioneuvoston asetuksessa ja tässä 
sopimuksessa tarkoitettu Akkujen eli ajoneuvojen- ja teollisuuden lyijyakkujen tuottaja, on 
Tuottajan ilmoitettava tästä välittömästi ja sopimus päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua 
Tuottajan ilmoituksen saapumisesta Akkukierrätykselle tai Akkukierrätyksen saatua tiedon 
toisaalta, Akkukierrätyksen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen tekemästä 
irtisanomisesta. 
 
Akkukierrätyksellä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään yhden (1) kuukauden 
irtisanomisaikaa noudattaen, jos Tuottaja ilmoittaa väärin markkinoille toimittamiensa 
Akkujen määrät tai laiminlyö maksaa kierrätysmaksut ajoissa, tai jättää täyttämättä muun 
sopimuksessa määritellyn velvollisuutensa.  
  
Jos Akkukierrätys lakkaa olemasta jätelaissa ja asianomaisessa valtioneuvoston asetuksessa 
tarkoitettu tuottajayhteisö, sopimus purkautuu välittömästi.  

 
Sopimus purkautuu välittömästi, jos Tuottajalla ei ole toimintaansa vaadittavia ympäristö- tai 
muita lupia. 
 
Sopimuksen irtisanominen ja ilmoitus purkamisesta on tehtävä kirjallisesti. 

 
Riitaisuuksien ratkaiseminen 

 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet saatetaan ensisijaisesti ratkaistavaksi 
sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa 
sovintomenettelyssä. 
  
Jos sovintomenettely päättyy tuloksettomana, riita saatetaan Helsingin käräjäoikeuden 
ratkaistavaksi.     

 


