– yrityksesi kumppani tuottajavastuun toteutukseen
Toteutamme pakkausten kierrätystavoitteet yhdessä tuottajayhteisöjen kanssa
kustannus- ja ympäristötehokkaasti.
Teemme tuottajavastuun täyttämisen yrityksille helpoksi –
yhden luukun palvelu, yksi sopimus riittää.
Tarjoamme asiakasyrityksille neuvontaa ja maksuttomia koulutuksia,
Rinki-lehden, TEEMA- ja INFO-uutiskirjeet.
Ajamme asiakasyritystemme etua vaikuttamalla aktiivisesti päättäjiin.
Teemme viestinnällistä yhteistyötä asiakasyritystemme kanssa ja tarjoamme niille
mainehyötyä vastuullisesta tuottajavastuun toteuttamisesta.

Pakkauskierrätys
ja tuottajavastuu
Pakkausten tuottajavastuu on
yrityksille lakisääteinen velvoite.
Tuottajavastuu tarkoittaa, että
yrityksen on huolehdittava
tuotteidensa pakkausten
keräyksestä ja kierrätyksestä
sekä lajitteluun liittyvästä
kuluttajaviestinnästä.
Velvoite hoituu Suomessa
liittymällä Rinkiin. Samalla yritys
liittyy viiteen materiaalikohtaiseen
tuottajayhteisöön.
mepak.fi
kuitukierratys.fi
uusiomuovi.fi
puupakkauskierratys.fi
rinkiin.fi (lasi)
Rinki ja tuottajayhteisöt hoitavat
yhdessä liittyneiden yritysten
keräys-, kierrätys- ja viestintävelvoitteet kuntoon.

Mikä Rinki on?
Rinki eli Suomen
Pakkauskierrätys RINKI Oy on
voittoa tavoittelematon, Suomen
teollisuuden ja kaupan vuonna
1997 perustama ja omistama
palveluyhtiö.
Yli 4600 tuottajavastuullista
yritystä hoitaa vastuunsa
kuulumalla Rinkiin.
Yhteistyössä tuottajayhteisöjen
kanssa Rinki huolehtii
asiakasyritystensä puolesta
pakkausten tuottajavastuun
kokonaisvaltaisesta
toteutumisesta – keräyksestä,
kierrätyksestä ja viestinnästä.
Kuluttajille tarjoamme
valtakunnallisen, yli 1850
pisteen Rinki-ekopisteverkoston
pakkausten keräykseen ja
lasipakkausjätteen kierrätykseen.

Kenelle Rinki on
tarkoitettu?
Tuottajavastuu koskee yrityksiä,
jotka pakkaavat Suomessa,
maahantuovat pakattuja tuotteita
tai myyvät tuotteitaan Suomeen
etäkaupalla (verkossa).
Yritys vastaa pakkauksistaan
myös silloin, kun sen tuotteiden
pakkaaminen tai logistiikka on
ulkoistettu toiselle yritykselle.
Tuottajavastuuvelvoitteiden
hoitamatta jättämisestä seuraa
viranomaisen määräämä
laiminlyöntimaksu.

Mitä Rinki tekee?
Rinki on paras kumppani pakkausten
tuottajavastuun toteutukseen Suomessa.
Me teemme töitä tuottajavastuullisille
yrityksille ja tuottajayhteisöille. Haluamme,
että pakkausten lajittelu ja tuottajavastuun
toteuttaminen on mahdollisimman helppoa ja
kustannustehokasta kuluttajille ja yrityksille.
Me neuvomme, koulutamme, viestimme ja
autamme yrityksiä pakkauskierrätykseen ja
-keräykseen liittyvissä asioissa. Valvomme
pakattuja tuotteita myyvien yritysten etuja ja
tuomme niiden näkökantoja esiin vaikuttamalla
kierrätystä koskevaan lainsäädäntöön ja
päätöksentekoon.
Me opastamme kuluttajia, teemme
lajittelukampanjointia, tilastoimme ja
raportoimme. Ylläpidämme kuluttajien
pakkauskeräykseen tarkoitettuja Rinkiekopisteitä. Ennen kaikkea me keräämme ja
kierrätämme. Joka vuosi entistä enemmän.
Valtakunnallisesti, voittoa tavoittelematta,
materiaalineutraalisti.

Rinki-merkki kertoo
vastuullisuudesta
Rinkiin kuuluvat yritykset voivat käyttää
Rinki-merkkiä omassa viestinnässään ja
markkinointimateriaaleissaan.
Rinki-merkki kertoo vastuullisesta yrityksestä,
joka on hoitanut tuottajavastuun velvoitteet
ja siitä, että yrityksen tuotteiden pakkausten
kierrätysvelvoitteista huolehditaan.

Miten pakkaukset
raportoidaan?
Rinkiin liittyneet yritykset raportoivat Ringille
vuosittain edellisen vuoden pakkausmääränsä.
Kaikki käytetyt pakkausmateriaalit – muovi,
lasi, paperikuidut, metalli ja puupakkaukset
– voi raportoida samalla kertaa, samaan
paikkaan.
Raportointi tapahtuu Ringin extranetissä
osoitteessa extranet.rinkiin.fi
Raportointia varten tehty ohjeistus puolestaan
löytyy täältä:
rinkiin.fi/yrityksille/ilmoita-pakkaustiedot/

Tuottajavastuumaksut
Rinki laskuttaa jäsenyrityksiltään
vuosittain tuottajayhteisöjen päättämät
materiaalikohtaiset kierrätysmaksut sekä
Ringin asiakasmaksun. Maksut perustuvat
yrityksen Suomen markkinoille saattamiin
pakkausmääriin (€/tonni).

Ota yhteyttä – Rinki neuvoo
Ringin yrityspalvelu
09 6162 3500 (8.30-15.30) pvm/mpm
info@rinkiin.fi

Tuotamme jäsenyrityksillemme myös erilaisia
markkinointimateriaaleja, joilla ne voivat
viestiä omille asiakkailleen pakkausten
tuottajavastuusta

Huolehditaan yhdessä siitä, että pakkaus kiertää.

