SOPIMUS
TUOTTAJAN JA TUOTTAJAYHTEISÖJEN VÄLILLÄ

1. OSAPUOLET
Tuottaja ja
Mepak-Kierrätys Oy, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy, Suomen Keräyslasiyhdistys ry, Suomen Kuitukierrätys Oy ja
Suomen Uusiomuovi Oy (jäljempänä ”Tuottajayhteisö(t)”)
2. MÄÄRITELMÄT
Tähän Sopimukseen sovelletaan seuraavia määritelmiä, jotka ovat samansisältöiset kuin Sopimusehdoissa.
”Sopimus” tarkoittaa (i) yksittäistä sopimusta, jonka on allekirjoittanut yksittäinen Tuottaja ja jonka liikevaihto on vähintään
1 000 000 euroa vuodessa; tai (ii) Yhdistettyä sopimusta, jonka on allekirjoittanut yritys/yhteisö, jolla on oikeus allekirjoittaa
Yhdistetty sopimus ja johon Yhdistetyn sopimuksen mukaisesti on liittynyt Tuottajia; tai (iii) yksittäistä sopimusta, jonka on
allekirjoittanut yksittäinen Tuottaja, jonka liikevaihto on vähemmän kuin 1 000 000 euroa vuodessa ja johon sovelletaan näitä
Sopimusehtoja soveltuvin osin, tarkemmin Sopimusehtojen kohdassa 9. Sopimus liitteineen muodostaa osapuolten välisen
koko Sopimuksen.
”Sopimusehdot” tarkoittavat kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja, joita sovelletaan kaikilta osin Tuottajaan, jonka liikevaihto on vähintään 1 000 000 euroa vuodessa sekä soveltuvin osin, tarkemmin Sopimusehtojen kohdassa 9, Tuottajiin, joiden
liikevaihto on vähemmän kuin 1 000 000 euroa vuodessa.
”Tuottaja” tarkoittaa jätelain mukaista (i) tuotteen pakkaajaa tai pakatun tuotteen maahantuojaa ja jonka liikevaihto on vähintään 1 000 000 euroa vuodessa ja joka on siten velvoitettu jätelain 6 luvun mukaiseen tuottajavastuuseen sekä (ii) tuotteen
pakkaajaa tai pakatun tuotteen maahantuojaa ja jonka liikevaihto on vähemmän kuin 1 000 000 euroa vuodessa ja johon ei
siten sovelleta jätelain 6 luvun säännöksiä, lukuun ottamatta jätelain 52 §:ää.
”Tuottajayhteisö” tarkoittaa kohdassa 1 yksilöityä tuottajayhteisöä, joka on hyväksytty jätelain tarkoittamaan tuottajarekisteriin.
”Yhdistetty sopimus” tarkoittaa Sopimusta, jonka on allekirjoittanut konserni tai sellainen keskusliike, ketjuorganisaatio tai
franchisor, joka on Tuottaja ja jonka liikevaihto on vähintään 1 000 000 euroa vuodessa ja jolla on omistukseen, sopimukseen
tai muuhun valtuutukseen perustuva oikeus edustaa asiassa siihen kuuluvia yrityksiä/yhteisöjä, jotka ovat Tuottajia. Yhdistetty sopimus voidaan tehdä yrityksen kanssa sen yhtiömuodosta riippumatta.
3. SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAVA TUOTTAJA JA SOPIMUKSEN MUOTO
Tuottajan nimi:
Osoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Y-tunnus:
Yhteyshenkilön nimi:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite:
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Sopimuksen muoto (merkitse rastilla):
Yksittäinen sopimus, jonka on allekirjoittanut yksittäinen Tuottaja, jonka liikevaihto on vähintään
1 000 000 euroa vuodessa
Yhdistetty sopimus, jonka on allekirjoittanut yritys/yhteisö, jolla on oikeus allekirjoittaa Yhdistetty
sopimus ja johon Yhdistetyn sopimuksen mukaisesti on liittynyt Tuottajia
Yksittäinen sopimus, jonka on allekirjoittanut yksittäinen Tuottaja, jonka liikevaihto on vähemmän kuin
1 000 000 euroa vuodessa
Sopimusehdot Tuottajan ja Tuottajayhteisöjen välillä ovat tämän Sopimuksen liitteenä (liite 1) ja kuuluvat olennaisena osana
tähän Sopimukseen.

4. YHDISTETTY SOPIMUS
Mikäli Sopimus on Yhdistetty sopimus, tämän Sopimuksen liitteessä 2 ilmoitetut Tuottajat liittyvät Yhdistettyyn sopimukseen
tämän Sopimuksen allekirjoituksin. Yhdistetyn sopimuksen allekirjoittava yritys/yhteisö vakuuttaa ja vastaa, että (i) sillä on
oikeus allekirjoittaa Yhdistetty sopimus ja että (ii) kukin Yhdistettyyn sopimukseen liittynyt Tuottaja on tietoinen tämän Sopimuksen ja Sopimusehtojen sisällöstä ja velvoitteista ja on sitoutunut noudattamaan Sopimusta ja Sopimusehtoja. Yhdistetyn
sopimuksen allekirjoittava yritys/yhteisö on velvollinen toimittamaan allekirjoituksen yhteydessä liitteen 2 sekä pitämään
luettelon ajantasaisena Sopimusehtojen mukaisesti. Liitteessä 2 ilmoitetaan Yhdistettyyn sopimukseen liittyneet Tuottajat
sekä valtuutuksen muoto, jonka perusteella Yhdistetyn sopimuksen allekirjoittava Tuottaja edustaa Yhdistettyyn sopimukseen
liittyneitä Tuottajia.

5. ALLEKIRJOITUS
Tämä Sopimus, liite 2 ja Sopimusehdot, liite 1 (Sopimusehdot Tuottajan ja Tuottajayhteisöjen välillä), muodostavat osapuolten
välisen koko Sopimuksen. Sopimus tulee voimaan Tuottajan allekirjoituksesta. Tuottajayhteisöt ovat eri sopimuksilla valtuuttaneet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n (”RINKI Oy”) hyväksymään puolestaan Sopimuksen. RINKI Oy ilmoittaa Sopimuksen hyväksymisestä Sopimuksen allekirjoittaneelle Tuottajalle.
Tämän Sopimuksen allekirjoituksin sitoudumme noudattamaan Sopimusta ja Sopimusehtoja.
Päiväys:
Tuottaja (yrityksen nimi kohdan 3 mukaisesti):
Allekirjoitus:
Nimenselvennys:

LIITTEET:
LIITE 1: Sopimusehdot Tuottajan ja Tuottajayhteisöjen välillä
LIITE 2: Yhdistettyyn sopimukseen liittyneet Tuottajat ja valtuutus

SOPIMUKSEN PALAUTUS:

SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY
Tynnyrintekijänkatu 1 C, 00580 HELSINKI
Sähköposti: info@rinkiin.fi, Puh. 09 616 230
Y-tunnus 1109694-1
www.rinkiin.fi
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LIITE 1

SOPIMUSEHDOT
TUOTTAJAN JA TUOTTAJAYHTEISÖJEN VÄLILLÄ 1.1.2018 ALKAEN

1 . SOPIMUSEHDOT
Nämä Sopimusehdot liittyvät olennaisena osana Sopimukseen, jonka osapuolia ovat Tuottaja ja Mepak-Kierrätys Oy,
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy, Suomen Keräyslasiyhdistys ry, Suomen Kuitukierrätys Oy ja Suomen Uusiomuovi Oy
(jäljempänä ”Tuottajayhteisö(t)”)

”RINKI Oy” tarkoittaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:tä.

2. MÄÄRITELMÄT
”Asiakasmaksu” tarkoittaa RINKI Oy:n vuosittain päättämää
ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka Tuottaja on
velvollinen maksamaan Sopimusehtojen mukaisesti RINKI
Oy:lle (EUR/tonni). Asiakasmaksulla katetaan säädösten mukaisia ja näiden Sopimusehtojen mukaisesti Tuottajayhteisöjen RINKI Oy:lle siirtämiä tehtäviä. Tuottajan maksuosuus
muodostuu Asiakasmaksun ja Tuottajan markkinoille
tuomien pakkausten määrän perusteella. Asiakasmaksu,
minimi- ja maksimimaksuosuudet sekä mahdolliset muut
maksut kuten esimerkiksi viivästymismaksu ovat RINKI
Oy:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset.
Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevien säännösten
mukaisesti arvonlisävero. Hinnasto on nähtävissä RINKI Oy:n
www-sivuilla. Vuosittainen julkaisuajankohta on viimeistään
lokakuun loppuun mennessä.
“Kierrätysmaksu” tarkoittaa kunkin Tuottajayhteisön
vuosittain päättämää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua,
jonka Tuottaja on velvollinen maksamaan Sopimusehtojen
mukaisesti Tuottajayhteisöille (EUR/tonni). Kierrätysmaksulla katetaan Sopimusehtojen kohdassa 4 yksilöidyistä
säädöksistä johtuvia kustannuksia. Tuottajan maksuosuus
muodostuu Kierrätysmaksun ja Tuottajan markkinoille
tuomien pakkausten määrän perusteella. Kulloinkin voimassa olevat Kierrätysmaksut ovat nähtävissä RINKI Oy:n
www-sivuilla. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevien
säännösten mukaisesti arvonlisävero. Vuosittainen julkaisuajankohta on viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

“Sopimus” tarkoittaa (i) yksittäistä sopimusta, jonka on
allekirjoittanut yksittäinen Tuottaja ja jonka liikevaihto on
vähintään 1 000 000 euroa vuodessa; tai (ii) Yhdistettyä
sopimusta, jonka on allekirjoittanut yritys/yhteisö, jolla on
oikeus allekirjoittaa Yhdistetty sopimus ja johon Yhdistetyn
sopimuksen mukaisesti on liittynyt Tuottajia; tai (iii) yksittäistä sopimusta, jonka on allekirjoittanut yksittäinen Tuottaja,
jonka liikevaihto on vähemmän kuin 1 000 000 euroa
vuodessa ja johon sovelletaan näitä Sopimusehtoja soveltuvin osin, tarkemmin Sopimusehtojen kohdassa 9. Sopimus
liitteineen muodostaa osapuolten välisen koko Sopimuksen.
“Sopimusehdot” tarkoittavat kulloinkin voimassa olevia
sopimusehtoja, joita sovelletaan kaikilta osin Tuottajaan,
jonka liikevaihto on vähintään 1 000 000 euroa vuodessa
sekä soveltuvin osin, tarkemmin Sopimusehtojen kohdassa
9, Tuottajiin, joiden liikevaihto on vähemmän kuin 1 000 000
euroa vuodessa.
”Tuottaja” tarkoittaa jätelain mukaista (i) tuotteen pakkaajaa
tai pakatun tuotteen maahantuojaa ja jonka liikevaihto on
vähintään 1 000 000 euroa vuodessa ja joka on siten velvoitettu jätelain 6 luvun mukaiseen tuottajavastuuseen sekä
(ii) tuotteen pakkaajaa tai pakatun tuotteen maahantuojaa
ja jonka liikevaihto on vähemmän kuin 1 000 000 euroa
vuodessa ja johon ei siten sovelleta jätelain 6 luvun säännöksiä, lukuun ottamatta jätelain 52 §:ää.
”Tuottajayhteisö” tarkoittaa kohdassa 1 yksilöityä tuottajayhteisöä, joka on hyväksytty jätelain tarkoittamaan tuottajarekisteriin.

”Liittymismaksu” tarkoittaa RINKI Oy:n vuosittain päättämää ja kulloinkin voimassa olevaa maksua, jonka Tuottaja
on velvollinen maksamaan Sopimusehtojen mukaisesti
RINKI Oy:lle liittyessään järjestelmään. Liittymismaksu on
RINKI Oy:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen.
Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevien säännösten
mukaisesti arvonlisävero. Hinnasto on nähtävissä RINKI Oy:n
www-sivuilla. Vuosittainen julkaisuajankohta on viimeistään
lokakuun loppuun mennessä.

“Yhdistetty sopimus” tarkoittaa Sopimusta, jonka on
allekirjoittanut konserni tai sellainen keskusliike, ketjuorganisaatio tai franchisor, joka on Tuottaja ja jonka liikevaihto on
vähintään 1 000 000 euroa vuodessa ja jolla on omistukseen,
sopimukseen tai muuhun valtuutukseen perustuva oikeus
edustaa asiassa siihen kuuluvia yrityksiä/yhteisöjä, jotka
ovat Tuottajia. Yhdistetty sopimus voidaan tehdä yrityksen
kanssa sen yhtiömuodosta riippumatta.

3. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS
Näillä Sopimusehdoilla jätelain 6 luvun mukaiseen tuottajavastuuseen velvoitettu Tuottaja ja/tai Yhdistettyyn sopimukseen liittynyt tuottajavastuullinen Tuottaja siirtää kohdassa 4

1 (5)

LIITE 1
mainituista säädöksistä siirrettävissä olevat tuottajavastuuvelvollisuutensa Tuottajayhteisöille.
Tuottaja, jonka liikevaihto on vähemmän kuin 1 000 000
euroa vuodessa sitoutuu noudattamaan näitä Sopimusehtoja
soveltuvin osin, tarkemmin Sopimusehtojen kohdassa 9.

saakka, kunnes se on poistettu tuottajarekisteristä. Rekisteristä poistamisen jälkeen Kierrätysmaksut laskutetaan tai
palautetaan Tuottajille asiassa laadittavan erillisen selvityksen ja laskelmien mukaisesti.

6. TUOTTAJAYHTEISÖJEN RINKI OY:LLE
SIIRTÄMIÄ TEHTÄVIÄ
RINKI Oy avustaa Tuottajayhteisöjä hoitamalla Tuottajayhteisöjen sille antamia seuraavia tehtäviä:

4. TUOTTAJAVASTUU
Tuottajavastuullisen Tuottajan on järjestettävä markkinoille
saattamiensa tuotteiden pakkausten jätehuolto sekä vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista. Tuottajavastuullinen
Tuottaja voi siirtää tuottajavastuuta koskevat velvollisuutensa Tuottajayhteisölle siten kuin jätelaissa (646/2011) ja
valtioneuvoston asetuksessa pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014) sekä kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä on säädetty.

a) RINKI Oy tunnistaa Suomessa toimintaa harjoittavien
yritysten joukosta ne, jotka ovat edellä kohdassa 4
mainittujen säädösten tarkoittamia Tuottajia ja joihin
kohdistuvat tuottajavastuuvelvollisuudet.
b) RINKI Oy rekisteröi keskitetysti Tuottajat, jotka ovat
allekirjoittaneet Sopimuksen tai liittyneet Yhdistettyyn
sopimukseen.
c) RINKI Oy pyytää Tuottajilta tarvittavat pakkaustilastotiedot ja tallentaa ne rekisteriin.
d) RINKI Oy laskuttaa Tuottajayhteisön päättämät Kierrätysmaksut Tuottajilta ja tilittää ne lyhentämättöminä
Tuottajayhteisöille.
e) RINKI Oy tiedottaa pakkausten uudelleenkäyttöön,
hyötykäyttöön ja kierrätykseen liittyvistä asioista.
f) RINKI Oy tuottaa ja ylläpitää pakkaustilastoja.
g) RINKI Oy luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle
kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvat
ja viranomaisen edellyttämät tilastotiedot ja muut
tarvittavat tiedot, siten kuin Tuottajayhteisöjen kanssa
on sovittu.
h) RINKI Oy ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle
Sopimuksen tehneiden tai Yhdistettyyn sopimukseen
liittyneiden Tuottajien nimet sekä niiden Tuottajien nimet,
jotka ovat irtisanoneet Sopimuksen.
i) RINKI Oy ilmoittaa Tuottajayhteisölle kaikkien rekisterissään olevien Tuottajien markkinoille laskemien pakkausmateriaalien kokonaismäärän pakkauslajikohtaisesti
Kierrätysmaksujen määräämistä ja tuottajavastuuvelvollisuuksien hoitamista varten.

Tuottaja voi huolehtia säädöksistä johtuvista tuottajavastuuvelvollisuuksistaan allekirjoittamalla Sopimuksen tai
liittymällä Yhdistettyyn sopimukseen. Mikäli tuottajavastuullinen Tuottaja on allekirjoittanut Sopimuksen tai liittynyt
Yhdistettyyn sopimukseen, tuottajavastuuvelvollisuudet
siirtyvät Tuottajalta Tuottajayhteisöille.
Vastuun siirron edellytyksenä on, että Tuottajayhteisö on
jätelain mukaisesti hyväksytty tuottajarekisteriin ja että
tehdystä Sopimuksesta ilmoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle.
Tuottajayhteisöt ovat eri sopimuksilla valtuuttaneet RINKI
Oy:n hyväksymään puolestaan Sopimuksen. Lisäksi Tuottajayhteisöt ovat antaneet RINKI Oy:n tehtäväksi jäljempänä
kohdassa 6 yksilöityjä tehtäviä.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tuottajavastuun siirto ei
kohdistu pakkauksille asetettuihin vaatimuksiin vaan Tuottaja
vastaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
näistä vaatimuksista, ml. ominaisuuksia ja merkitsemistä
koskevat vaatimukset.

5. TUOTTAJAYHTEISÖJEN VELVOLLISUUDET
Tuottajayhteisö vastaa edellä kohdassa 4 mainituista
säädöksistä johtuvista tuottajavastuuvelvollisuuksista niiden
tuottajavastuullisten Tuottajien osalta, jotka ovat allekirjoittaneet Sopimuksen tai liittyneet Yhdistettyyn sopimukseen ja
hyväksyneet nämä Sopimusehdot.
Tuottajayhteisö on tehnyt jätelain tarkoittaman hakemuksen
tuottajarekisteriin hyväksymiseksi ja vastaa siitä, että se
on hyväksytty tuottajarekisteriin. Tuottajayhteisö ilmoittaa
välittömästi Sopimuksen allekirjoittaneille Tuottajille, mikäli
se poistetaan tuottajarekisteristä. Tällaisessa tilanteessa
Tuottajayhteisö hoitaa velvoitteitaan täysimääräisesti siihen

RINKI Oy kohtelee tässä kohdassa mainittuja tehtäviä
hoitaessaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkia
Tuottajia ja Tuottajayhteisöjä sekä pakkausmateriaaleja
kulloinkin voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.
RINKI Oy voi tarpeen mukaan käyttää alihankintapalveluja.

7. YKSITTÄINEN SOPIMUS:
TUOTTAJAN VELVOLLISUUDET
TUOTTAJA
a) maksaa edellä kohdassa 4 mainituista säädöksistä johtuvat, tuottajavastuuvelvollisuuksista Tuottajayhteisöille
syntyvät kustannukset. Kultakin yksittäiseltä Tuottajalta
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LIITE 1
perittävän maksun perii keskitetysti RINKI Oy ja maksu
määräytyy Tuottajayhteisön päättämän Kierrätysmaksun
ja Tuottajan ilmoittamien pakkaustietojen perusteella
jäljempänä kohdassa 10 tarkemmin määritellyllä tavalla.
b) maksaa Asiakasmaksun ja Liittymismaksun RINKI Oy:lle.
Kultakin yksittäiseltä Tuottajalta perittävän maksun perii
RINKI Oy. Tuottajan Asiakasmaksuosuus määräytyy
RINKI Oy:n päättämän Asiakasmaksun ja Tuottajan
ilmoittamien pakkaustietojen perusteella jäljempänä kohdassa 10 tarkemmin määritellyllä tavalla. Liittymismaksu
peritään hinnaston mukaisesti.
c) ilmoittaa vuosittain RINKI Oy:lle ne pakkausmateriaalit ja
-määrät, jotka tämä on käyttänyt tuotteidensa pakkaamiseen ja toimittanut markkinoille tai tuonut maahan
tuotteidensa mukana. Tuottaja on velvollinen ilmoittamaan tiedot vuosittain helmikuun loppuun mennessä
edellistä kalenterivuotta koskien.
d) Tuottaja on velvollinen toimimaan yhteistyössä sekä
avustamaan RINKI Oy:tä Sopimusehtojen kohdan 13
mukaisissa tarkastuksissa, mahdollisissa viranomaisselvityksissä sekä muutoin tarvittavalla tavalla RINKI Oy:n
pyynnöstä.

f) maksaa keskitetysti Asiakasmaksut ja Liittymismaksut
omasta puolestaan ja kaikkien Yhdistettyyn sopimukseen
liittyneiden Tuottajien puolesta. Maksun perii RINKI Oy.
Asiakasmaksuosuus määräytyy RINKI Oy:n päättämän
Asiakasmaksun ja ilmoitettujen pakkaustietojen perusteella jäljempänä kohdassa 10 tarkemmin määritellyllä
tavalla. Liittymismaksu peritään hinnaston mukaisesti.
g) ilmoittaa keskitetysti vuosittain RINKI Oy:lle pakkausmateriaalit ja -määrät omasta puolestaan sekä pakkausmateriaalit ja -määrät, jotka kaikki Yhdistettyyn sopimukseen liittyneet Tuottajat ovat käyttäneet tuotteidensa
pakkaamiseen ja toimittaneet markkinoille tai tuoneet
maahan tuotteidensa mukana. Yhdistetyn sopimuksen
allekirjoittava yritys/yhteisö on velvollinen ilmoittamaan
kaikki tarvittavat tiedot vuosittain helmikuun loppuun
mennessä edellistä kalenterivuotta koskien.
h) toimittaa RINKI Oy:lle luettelon Yhdistettyyn sopimukseen liittyneistä Tuottajista ja sitoutuu välittömästi
ilmoittamaan RINKI Oy:lle kaikista muutoksista, ml.
mahdolliset muutokset koskien omaa toimintaansa
Tuottajana ja pitämään luettelon kulloinkin ajantasaisena.
RINKI Oy toimittaa Tuottajayhteisöille vuosittain tai aina
kun Yhdistetyissä sopimuksissa tapahtuu merkittäviä
muutoksia yhteenvedon koskien Yhdistettyjä sopimuksia
(esim. muutos koskien Yhdistetyn sopimuksen allekirjoittanutta Tuottajaa ja/tai muutos koskien Yhdistettyyn
sopimukseen liittyneitä Tuottajia). Selvyyden vuoksi
todetaan, että irtisanominen ja päättäminen tapahtuu
Sopimusehtojen kohdan 16 mukaisesti ja on kunkin
Tuottajan osalta itsenäinen.
i) on velvollinen RINKI Oy:n pyynnöstä toimittamaan
Yhdistettyyn sopimukseen liittyneiden Tuottajien kirjalliset sitoumukset Sopimuksen ja näiden Sopimusehtojen
mukaisten velvoitteiden hoitamisesta.
j) Yhdistetyn sopimuksen allekirjoittava yritys/yhteisö on
velvollinen toimimaan yhteistyössä sekä avustamaan
RINKI Oy:tä Sopimusehtojen kohdan 13 mukaisissa
tarkastuksissa, mahdollisissa viranomaisselvityksissä
sekä muutoin tarvittavalla tavalla RINKI Oy:n pyynnöstä.

8. YHDISTETTY SOPIMUS:
TUOTTAJAN JA YHDISTETYN SOPIMUKSEN
ALLEKIRJOITTAVAN YRITYKSEN VELVOLLISUUDET
YHDISTETTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYNYT TUOTTAJA
a) hyväksyy konsernin, keskusliikkeen tai muun Yhdistetyn
sopimuksen määritelmässä tarkoitetun yrityksen/yhteisön allekirjoittamaan Sopimuksen ja täyttämään näiden
Sopimusehtojen mukaiset velvoitteet puolestaan.
b) ilmoittaa omat pakkausmateriaalit ja -määrät Yhdistetyn
sopimuksen allekirjoittaneelle yritykselle/yhteisölle näiden Sopimusehtojen ja RINKI Oy:n kulloinkin antamien
ohjeiden mukaisesti.
c) sitoutuu hoitamaan Sopimuksen ja Sopimusehtojen
mukaiset velvoitteensa, mikäli Yhdistetyn sopimuksen
allekirjoittanut yritys/yhteisö on estynyt hoitamaan ne.
d) Tuottaja on velvollinen toimimaan yhteistyössä sekä
avustamaan RINKI Oy:tä Sopimusehtojen kohdan 13
mukaisissa tarkastuksissa, mahdollisissa viranomaisselvityksissä sekä muutoin tarvittavalla tavalla RINKI Oy:n
pyynnöstä.
YHDISTETYN SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAVA YRITYS
e) maksaa keskitetysti edellä kohdassa 4 mainituista
säädöksistä johtuvat, tuottajavastuuvelvollisuuksista
Tuottajayhteisöille syntyvät kustannukset omasta puolestaan ja kaikkien Yhdistettyyn sopimukseen liittyneiden
Tuottajien puolesta. Maksun perii RINKI Oy ja maksu
määräytyy Tuottajayhteisön päättämän Kierrätysmaksun
ja ilmoitettujen pakkaustietojen perusteella jäljempänä
kohdassa 10 tarkemmin määritellyllä tavalla.

Yhdistetyn sopimuksen allekirjoittava yritys/yhteisö
vastaa kaikissa tilanteissa omista velvoitteistaan tai niiden
täyttämättä jättämisestä sekä Yhdistettyyn sopimukseen
liittyneiden Tuottajien velvoitteista tai niiden täyttämättä jättämisestä, ml. mahdolliset maksuvirheet suhteessa Tuottajayhteisöihin ja RINKI Oy:hyn. Selvyyden vuoksi todetaan, että
mikäli Yhdistetyn sopimuksen allekirjoittava yritys/yhteisö
on estynyt hoitamasta tehtäviään, noudatetaan yksittäisen
Tuottajan osalta Sopimusehtojen kohtaa 8 c.

9. TUOTTAJAT, JOIDEN LIIKEVAIHTO ON VÄHEMMÄN
KUIN 1 000 000 EUROA VUODESSA
Tuottaja, jonka liikevaihto on vähemmän kuin 1 000 000
euroa vuodessa, voi allekirjoittaa yksittäisen Sopimuksen tai
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liittyä Yhdistettyyn sopimukseen ja saa näiden Sopimusehtojen mukaisen oikeuden käyttää RINKI-merkkiä erillisten
RINKI-merkin käyttösääntöjen mukaisesti, sekä on oikeutettu
hyödyntämään RINKI Oy:n asiakasneuvontaa ja -viestintää.
Tuottaja on velvollinen (i) ilmoittamaan pakkausmateriaalit ja
-määrät Sopimusehtojen kohdan 7 c) tai 8 b) mukaisesti; (ii)
maksamaan RINKI Oy:n Asiakasmaksun ja Liittymismaksun
sekä Kierrätysmaksun tai suorittamaan maksut Yhdistetyn
sopimuksen mukaisesti; (iii) sekä toimimaan näiden Sopimusehtojen mukaisesti soveltuvin osin.

10. MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN
Kukin Tuottajayhteisö päättää vuosittain Kierrätysmaksun
suuruudesta. Kierrätysmaksu(t) määrätään siten, että
niillä katetaan edellä kohdassa 4 mainituista säädöksistä
Tuottajayhteisöille tuottajavastuuvelvollisuuksista syntyvät
kustannukset. Tuottajayhteisöt ovat voittoa tavoittelemattomia. RINKI Oy päättää vuosittain Asiakasmaksun ja
Liittymismaksun suuruudesta. RINKI Oy:n Asiakasmaksuilla
ja Liittymismaksuilla katetaan edellä kohdassa 6 luetelluista
tehtävistä syntyvät kustannukset. RINKI Oy on voittoa
tavoittelematon osakeyhtiö.

vat Kierrätysmaksut ja Asiakasmaksut korkolain mukaisine
viivästyskorkoineen täysimääräisesti.

11. SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA SOPIMUSEHTOJEN
HYVÄKSYMINEN
Sopimuksen tehneiden Tuottajien katsotaan hyväksyneen
Sopimusehdot, mikäli ne eivät yhden (1) kuukauden kuluessa
Sopimusehtojen niille lähettämisestä kirjallisesti ilmoita
RINKI Oy:lle irtisanovansa aiemman Sopimuksen. Tällaisessa
tilanteessa, edellyttäen että kirjallinen ilmoitus on tullut em.
määräajassa, Sopimus päättyy kuluvan kalenterivuoden
loppuun mennessä per 31.12. Irtisanominen tai muu päättyminen ei vapauta Tuottajaa Sopimusehtojen mukaisista
velvoitteista ja Tuottaja on velvollinen suorittamaan kaikki
maksut ja muut velvollisuudet täysimääräisesti, ml. kuluva
kalenterivuosi. RINKI Oy ilmoittaa Tuottajan irtisanomisen
toimivaltaiselle viranomaiselle.
Tuottaja, joka ei aiemmin ole tehnyt Sopimusta hyväksyy
nämä Sopimusehdot allekirjoittamalla Sopimuksen tai
liittymällä Yhdistettyyn sopimukseen näiden Sopimusehtojen
mukaisesti.

RINKI Oy laskuttaa Tuottajayhteisöjen päättämät Kierrätysmaksut yhden (1) kuukauden kuluessa pakkausmäärätietojen hyväksymisestä.

Tuottajayhteisöt ja RINKI Oy ovat hyväksyneet nämä
Sopimusehdot.

RINKI Oy laskuttaa Asiakasmaksut vuosittain, Liittymismaksu peritään Tuottajan liittyessä järjestelmään.

12. RINKI-MERKIN KÄYTTÖOIKEUS
Sopimusehdot hyväksynyt Tuottaja saa oikeuden käyttää
RINKI-tavaramerkkiä erillisten RINKI-merkin käyttösääntöjen
mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat RINKI-merkin käyttösäännöt ovat nähtävissä RINKI Oy:n www-sivuilla. Tuottajan
tulee tarkastaa säännöllisesti käyttösääntöjen voimassa
oleva sisältö.

Tuottaja on velvollinen huolellisesti ilmoittamaan ja tarkastamaan vuosittain ilmoittamansa pakkaustiedot. Kaikki
huomautukset ja korjaukset (”Korjaus”) pakkaustietoihin
on tehtävä vuosittain kuluvan kalenterivuoden toukokuun
loppuun mennessä. Mikäli Korjausta ei ole tehty edellä
mainitussa ajassa, Korjauksella ei ole laskua alentavaa tai
suoritettua maksua palauttavaa vaikutusta.
Korjaus tulee osoittaa RINKI Oy:lle ja Tuottajayhteisölle/
Tuottajayhteisöille. Korjauksen tulee sisältää perusteltu
kirjallinen selvitys. Mikäli Korjaus osoittaa, että pakkaustiedoissa on virhe, joka oikeuttaisi Tuottajan saamaan
kuluvana kalenterivuonna suoritettua maksua takaisin tai
laskun oikaisuun, voidaan laskua oikaista tai suoritettua
maksua palauttaa kaikissa tapauksissa vain edellisen vuoden
pakkaustietoihin perustuvaa laskua koskien. Aikaisemmalta
ajalta suoritusten palautuksia ei tehdä. Oikaisu tai palautus
on koroton. Mikäli kyseessä on Tuottajan törkeä huolimattomuus tai tahallisuus, mitään oikaisuja tai suoritettujen
maksujen palautuksia ei tehdä.
Mikäli Tuottajan ilmoittama pakkaustieto on liian vähäinen,
on Tuottajayhteisöllä ja RINKI Oy:llä oikeus veloittaa puuttu-

13. TARKASTUKSET (AUDITOINTI)
RINKI Oy:n edustajalla tai RINKI Oy:n määräämällä taholla
on oikeus haastatella, tarkastaa ja tutustua sellaisiin tietoihin
ja asiakirjoihin, joihin tutustuminen on tarpeen Tuottajalle
asetettujen velvoitteiden noudattamisen arvioimiseksi.
RINKI Oy:n on ilmoitettava tarkastuskäynnistä vähintään
neljätoista (14) arkipäivää etukäteen. Tarkastus tulee pyrkiä
suorittamaan niin, että siitä ei aiheutu Tuottajalle kohtuutonta haittaa.
Mikäli tarkastuksen lopputulos osoittaa, että tiedoissa on
virhe ja esimerkiksi Kierrätysmaksuja, Asiakasmaksuja tai
Liittymismaksua on suoritettu liian vähän tai puutteellisesti,
on RINKI Oy:llä ja Tuottajayhteisöillä oikeus periä em. maksut
korkolain mukaisine viivästyskorkoineen täysimääräisesti.
Lisäksi Tuottaja on velvollinen maksamaan tarkastuksesta
RINKI Oy:lle aiheutuneet kustannukset. Mikäli tarkastus
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osoittaa, että tiedoissa ei ole virheitä, vastaa RINKI Oy sille
tarkastuksesta aiheutuneista kustannuksista. Kumpikaan
osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle tarkastuksesta
mahdollisesti aiheutuneista muista kustannuksista, kuten
esimerkiksi ulkopuolisen asiantuntijan lausunnot, ylimääräiset työkustannukset, matkakulut tai muut vastaavat
kustannukset, mutta ei näihin rajoittuen.

Jos Tuottajayhteisö lakkaa toimimasta tuottajayhteisönä
ja se tämän johdosta tai muusta syystä poistetaan jätelain
tarkoittamasta tuottajarekisteristä, lakkaa Sopimus kyseisen
Tuottajayhteisön osalta olemasta voimassa välittömästi
ilman eri toimenpiteitä.
Mikäli Sopimus irtisanotaan tai sen voimassaolo muutoin
lakkaa, ilmoittaa RINKI Oy irtisanomisen tai lakkaamisen
edellyttämät tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle.

14. SALASSAPITOVELVOLLISUUS
RINKI Oy käsittelee kaikki Tuottajilta saamansa tiedot luottamuksellisesti. Saatuja tietoja käytetään vain toimintaan, joka
liittyy edellä kohdassa 4 mainituista säädöksistä johtuviin
tuottajavastuuvelvollisuuksiin sekä pakkaustilastojen kokoamiseen. RINKI Oy:llä on oikeus ilmoittaa muille kuin Tuottajayhteisöille vain, onko Tuottaja allekirjoittanut Sopimuksen tai
liittynyt Yhdistettyyn sopimukseen. Julkaistavissa tilastoissa
ilmoitetaan vain pakkausten yhteismäärät. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös Sopimuksen voimassaolon
päätyttyä tai tultua irtisanotuksi puolin tai toisin.

15. SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO
Nämä Sopimusehdot tulevat voimaan 1.1.2018 ja korvaavat
kokonaisuudessaan 2.3.2016 päivätyt Sopimusehdot.
Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

17. LAKIVALINTA
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

18. RIIDAN RATKAISU
Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joista ei neuvotteluteitse ole
päästy yksimielisyyteen, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen ja paikka on
Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

19. MUUT EHDOT
Sopimus ja nämä Sopimusehdot on laadittu suomeksi.
Mahdollisissa tulkintatilanteissa käännösversioiden suhteen
suomenkielinen Sopimus ja Sopimusehdot ovat määrääviä.

16. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN
JA PURKAMINEN
Sopimus on voimassa toistaiseksi jatkuen aina kalenterivuoden kerrallaan. Mikäli Tuottaja tai RINKI Oy Tuottajayhteisön valtuuttamana haluaa irtisanoa Sopimuksen, on sen
tapahduttava kirjallisesti viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen kalenterivuoden päättymistä. Irtisanominen tai muu
päättyminen ei vapauta Tuottajaa näiden Sopimusehtojen
mukaisista velvoitteista ja Tuottaja on velvollinen suorittamaan kaikki maksut ja muut velvollisuudet täysimääräisesti,
ml. kuluva kalenterivuosi.

Helsingissä 18.9.2017
Mepak-Kierrätys Oy:n, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n,
Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n, Suomen Kuitukierrätys
Oy:n ja Suomen Uusiomuovi Oy:n puolesta sekä niiden
valtuuttamana
SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Jos Tuottaja olennaisesti rikkoo tätä sopimusta, on RINKI
Oy:llä Tuottajayhteisön valtuuttamana oikeus kirjallisesti
päättää Sopimus päättymään välittömästi. Olennaisena
rikkomuksena pidetään esimerkiksi tahallisuutta tai törkeää
huolimattomuutta osoittavaa väärien tietojen antamista
Kierrätysmaksun ja/tai Asiakasmaksun välttämiseksi tai
niiden määräämiseksi olennaisesti oikeaa maksua pienempänä, tarkastuksen epääminen, tietojen toimittamatta
jättäminen kehotuksesta huolimatta ja maksujen laiminlyönti
kehotuksesta huolimatta.
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YHDISTETTYYN SOPIMUKSEEN LIITTYNEET
TUOTTAJAT JA VALTUUTUS
Mikäli Sopimus on Yhdistetty sopimus, tässä liitteessä 2 ilmoitetut Tuottajat liittyvät Yhdistettyyn sopimukseen
Sopimuksen allekirjoituksin.
”Yhdistetty sopimus” tarkoittaa Sopimusta, jonka on allekirjoittanut konserni tai sellainen keskusliike, ketjuorganisaatio tai
franchisor, joka on Tuottaja ja jonka liikevaihto on vähintään 1 000 000 euroa vuodessa ja jolla on omistukseen, sopimukseen tai muuhun valtuutukseen perustuva oikeus edustaa asiassa siihen kuuluvia yrityksiä/yhteisöjä, jotka ovat Tuottajia.
Yhdistetty sopimus voidaan tehdä yrityksen kanssa sen yhtiömuodosta riippumatta.
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:llä ja Tuottajayhteisöillä tulee olla tieto siitä, millä perusteella Yhdistetty sopimus on
allekirjoitettu siihen liittyneiden Tuottajien puolesta. Lisätkää tieto seuraavien vaihtoehtojen mukaan (rastita):
1) Konserni, Yhdistetyn sopimuksen allekirjoittavalla yrityksellä/yhteisöllä on Yhdistettyyn sopimukseen liittyneeseen
Tuottajaan kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta;
2) Keskusliike, ketjuorganisaatio tai franchisor, jolla on Yhdistettyyn sopimukseen liittyneeseen Tuottajaan
sopimusoikeudellinen suhde ja/tai muu kirjallinen valtuutus, jonka perusteella Yhdistetty sopimus voidaan tehdä.

Alla yksilöidyt Tuottajat, joiden liikevaihto on vähintään 1 000 000 euroa vuodessa, liittyvät Yhdistettyyn sopimukseen
Sopimuksen ja Sopimusehtojen mukaisesti:

Y-tunnus

Yksittäisen Tuottajan nimi (yritys)
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Konserni

Keskusliike ym.
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Alla yksilöidyt Tuottajat, joiden liikevaihto on vähemmän kuin 1 000 000 euroa vuodessa, liittyvät Yhdistettyyn sopimukseen
Sopimuksen ja Sopimusehtojen mukaisesti:

Y-tunnus

Yksittäisen Tuottajan nimi (yritys)

2 (2)

Konserni

Keskusliike ym.

