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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

Valiokuntaehdotus 
Pohjoismaisesta pantti- ja palautusjärjestel-

mästä 

Ehdotus 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin ja Tanskan hallituksille,  

että ne laativat ja solmivat yhdessä kansallisten panttialan järjestöjen 

kanssa sopimuksen metallitölkeille ja PET-pulloille asetettavasta pan-

tista raja-alueilla 

 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Norjan ja Ruotsin hallituksille  

että ne laativat ja solmivat yhdessä kansallisten panttialan järjestöjen 

kanssa sopimuksen metallitölkeille ja PET-pulloille asetettavasta pan-

tista raja-alueilla 

 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin hallitukselle, 

että se aloittaa neuvottelut Saksan Schleswig-Holsteinin ja Meck-

lenburg-Vorpommernin osavaltiohallitusten kanssa koskien metalli-

tölkeille ja PET-pulloille asetettavaa panttia Saksan ja Ruotsin väli-

sessä rajakaupassa.   

 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan 

hallituksille, 

että ne yhteistyössä maiden kansallisten panttialan järjestöjen kanssa 
ottavat käyttöön pantin maiden välillä liikennöivillä matkustajalautoilla 
myytävissä tölkeissä. 
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Taustaa 

Selvitysten mukaan yhteinen panttijärjestelmä ja pantin käyttöönotto ra-

jakaupassa nostavat palautusastetta ja säästävät energiaa sekä muita ar-

vokkaita resursseja. Selvityksissä on myös todettu, että kyse on yhteis-

kuntatalouden kannalta merkittävästä hyödystä.  

 

Tanskan ja Saksan väliseen rajakauppaan Slesvig-Holsteinissa on löydetty 

ratkaisu, mutta seuraavat haasteet odottavat vielä ratkaisua: 

 

Suunta Yksityinen tuonti rajakaupassa 

vuonna 2010 

Saksa-Ruotsi 200 miljoonaa yksikköä 

Tanska-Ruotsi 25 miljoonaa yksikköä 

Ruotsi-Norja  25 miljoonaa yksikköä 

Ruotsi-Suomi 10 miljoonaa yksikköä 

Ruotsi-Ahvenanmaa-Suomi 60 miljoonaa yksikköä  

Viro-Suomi 40 miljoonaa yksikköä 

yhteensä 360 miljoonaa tölkkiä 

Lähde: Yhteispohjoismaisen panttijärjestelmän kustannus-hyötyanalyysi, Pohjois-

maiden ministerineuvosto, marraskuu 2012. Huom: Luvut ovat arvio vuodelta 2012 

ja niiden voidaan odottaa olevan jonkin verran korkeampia vuonna 2015. 

 

Kaiken kaikkiaan kyse oli yhteensä 300–400 miljoonasta tölkistä, jotka ei-

vät kuuluneet panttijärjestelmän piiriin. On sekä juridisesti että teknisesti 

mahdollista edelleen vähentää niiden tölkkien lukumäärää, jotka ovat 

panttijärjestelmän ulkopuolella. Siitä on myös yhteiskuntataloudellista 

hyötyä. 

 

Aiemmat poliittiset toimet 

Asia on ollut esillä Pohjoismaiden neuvostossa vuodesta 2010 lähtien. 

Suosituksista huolimatta hallitukset eivät ole ryhtyneet toimiin Tanskan ja 

Saksan aloittamia neuvotteluita lukuun ottamatta. 

 

Pohjoismaiden neuvosto teki vuonna 2010 suosituksen pohjoismaisten 

panttijärjestelmien yhteensovittamisesta. Sen tarkoituksena oli mahdollis-

taa pantin saaminen myös niistä juomapakkauksista, jotka on maksettu 

naapurimaassa. Myös matkustajalautat ja Saksan ja Viron välinen raja-

kauppa kuuluisivat järjestelmän piiriin niin, että kyseiset maat solmisivat 

sopimuksen pantista Pohjoismaiden kanssa. Suositus nostettiin asialistalle 

rajaestefoorumissa käydyn keskustelun jälkeen ja se perustui Returpack 

Svenska AB:n entisen johtajan Jan Rehnbergin pohjoismaista panttia kos-

kevaan selvitykseen.  

 

Hallitusten Pohjoismaiden neuvostolle vuonna 2011 antamassa ilmoituk-

sessa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan hallitukset toteavat, että ne ei-

vät tule noudattamaan Pohjoismaiden neuvoston suositusta sillä perus-

teella, että sillä ei tule olemaan yhteiskuntataloudellista hyötyä. Tämän 

jälkeen laadittu selvitys ja herkkyysanalyysi osoittavat, että hallitukset 

olivat väärässä Pohjoismaiden neuvostolle vuonna 2011 antamassaan il-

moituksessa mitä tulee yhteiskunnallisen hyödyn arviointiin.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston kustannus-hyötyanalyysi esiteltiin ym-

päristö- ja luonnonvaravaliokunnan, elinkeinovaliokunnan ja kansalais- ja 

kuluttajavaliokunnan yhteiskokouksessa Reykjavikissa tammikuussa 2013. 

Tämän jälkeen Pohjoismaiden neuvosto tilasi herkkyysanalyysin korjatak-

seen alkuperäisessä analyysissä olleita virheitä.  

 

Helmikuussa 2013 mainitut kolme valiokuntaa lähettivät kirjeen Ruotsin 

ympäristöministerille Lena Ekille, joka toimi tuolloin Pohjoismaiden ympä-

ristöasiain ministerineuvoston puheenjohtajana. Kirjeessä todetaan mm. 

että "valiokuntien päätelmän mukaan raportti [kustannus-
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hyötyanalyysistä] osoitti, että pohjoismaisten panttijärjestelmien yhteen-

sovittaminen toisi yhteiskuntataloudellista hyötyä. Yhteensovittaminen pa-

rantaisi myös kuluttajien oikeuksia raja-alueilla. Valiokunnat päättivät 

toimia sen hyväksi, että Pohjoismaat aloittavat yhdessä keskustelun Sak-

san ja Viron kanssa tarkoituksena solmia sopimus, jossa rajakauppa sisäl-

lytetään yhteiseen pohjoismaiseen järjestelmään.”  

 

Vuonna 2013 hallitukset ja Pohjoismaiden ministerineuvosto antoivat uu-

den ilmoituksen Pohjoismaiden neuvoston vuonna 2010 laatimista pant-

tisuosituksista. Tälläkin kertaa ehdotus yhteisen kierrätys- ja panttiratkai-

sun löytämiseksi juomapakkauksille hylättiin sillä perusteella, ettei se toisi 

yhteiskuntataloudellista hyötyä.  

 

Kansalais- ja kuluttajavaliokunta, elinkeinovaliokunta ja ympäristö- ja 

luonnonvaravaliokunta päättivät kesäkokouksissaan vuonna 2013 ehdot-

taa Pohjoismaiden neuvostolle, että se katsoo kaksi mainittua suositusta 

loppuun käsitellyiksi ja ottaa asian myöhemmin uudestaan käsittelyyn uu-

den valiokuntaehdotuksen muodossa. 

 

Ehdotus esiteltiin istunnossa 2013 ja seuraavat suositukset hyväksyttiin: 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan 

hallituksille, 

 

että ne laativat ja solmivat yhdessä kansallisten panttialan järjestöjen 

kanssa sopimuksen panttien maksamisesta maiden välillä. 

 

että maiden välillä liikennöiviltä lautoilta ostettavista tölkeistä maksettai-

siin pantti. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin ja Tanskan hallituksille,  

 

että ne solmivat sopimuksen Saksan kanssa tölkeistä ja PET-pulloista 

maksettavasta pantista Saksan rajakaupan yhteydessä. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Suomen hallitukselle, 

 

että se solmii Viron kanssa sopimuksen tölkeistä ja PET-pulloista makset-

tavasta pantista rajakaupan yhteydessä. 

 

Hallitusten ilmoitukset käsiteltiin ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnassa 

kesällä 2015. Hallitukset eivät halua noudattaa suositusta perustellen sitä 

mm. sillä, että "pohjoismaisen panttijärjestelmän perustamisesta syntyvät 

kustannukset olisivat liian suuret suhteessa ympäristöhyötyyn".  

 

Aiempien yhteiskuntataloudellisten selvitysten valossa valiokunta ei ollut 

vakuuttunut hallitusten perusteluista. Tämän johdosta valiokunta haluaa 

pitää asian esillä jatkossakin, etenkin kun Tanskan ja Saksan solmima so-

pimus pantin maksamisesta rajakaupassa osoittaa, että kysymykseen on 

mahdollista löytää käytännön ratkaisu. Valiokunta katsoi kuitenkin, että 

vuoden 2013 suositukset voidaan poistaa ja asia ottaa uudelleen käsitte-

lyyn uusien suositusten muodossa, joiden lähtökohdaksi otetaan kahden-

väliset sopimukset maiden välillä. 

 

Lausunnot 

Ehdotus ei ole ollut lausuntokierroksella. Valiokunta ei ole pitänyt sitä tar-

peellisena, sillä asiaa on pohdittu perusteellisesti viime vuosina, joten tie-

toa siitä kyllä on. Asia oli lausuntokierroksella vuonna 2010. Lausunnot 

ovat nähtävissä osoitteessa: 

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1516-

medborger 

 

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1516-medborger
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1516-medborger
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Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiden neuvosto on jo usean vuoden ajan yrittänyt saada Poh-

joismaiden hallitukset solmimaan sopimuksen, jonka myötä kuluttajat voi-

sivat saada juomapakkauksistaan pantin kahden Pohjoismaan molemmin 

puolin. Kyse on rajaesteiden purkamisesta ja kuluttajien oikeuksien vah-

vistamisesta, mutta myös pyrkimyksestä vahvistaa kiertotalouden edelly-

tyksiä sekä minimoida resurssien kulutusta. Pitkän aikavälin tavoitteena 

on, että Pohjoismaiden kansalaiset voisivat palauttaa mistä tahansa Poh-

joismaasta ostamansa pullon tai tölkin palautusautomaattiin missä tahan-

sa Pohjoismaassa ja saada siitä pantin. Sama koskisi myös Saksan ja Vi-

ron rajakaupasta ostettuja tölkkejä. Tällainen yhteispohjoismainen pantti-

järjestelmä olisi paras ratkaisu Pohjoismaiden kuluttajille ja ympäristölle.  

 

Tällä hetkellä Pohjoismaissa myydään vuosittain puolitoista miljardia me-

tallitölkkiä, jotka eivät kuulu pohjoismaisen panttijärjestelmän piiriin. Ai-

emmin tänä vuonna Saksan ja Tanskan välillä tehty rajakauppaa koskeva 

panttisopimus tuo noin kaksi kolmasosaa tästä määrästä panttijärjestel-

män piiriin. Se on iso askel oikeaan suuntaan ja selvä todiste siitä, että 

ongelmaan on mahdollista löytää sekä teknisiä että oikeudellisia ratkaisu-

ja. Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta on iloinen tästä kehityksestä, 

mutta toteaa samalla, että asian hyväksi voidaan vielä tehdä lisää. 

 

Kokemukset osoittavat, että panttijärjestelmiä ei luoda automaattisesti tai 

taloudellisen markkinan tuloksena. Tarvitaan poliittisia toimia ja tahtoa 

toimia asian hyväksi. Selvitykset osoittavat, että on yhteiskuntataloudelli-

sesti järkevää vähentää rajakaupasta ostettujen tölkkien ja PET-pullojen 

aiheuttamaa resurssien tuhlausta. Pohjoismaiden nykyisiä panttijärjestel-

miä tulee siksi kehittää niin, että ne omalta osaltaan edistävät kiertota-

louden kehittymistä. 

 

Pohjoismaisen järjestelmän tulee rakentua jo olemassa oleville ja verrat-

tain toimiville järjestelmille. Järjestelmää voidaan kehittää vaiheittain Poh-

joismaiden kahdenvälisten sopimusten kautta. Tässä ehdotuksessa lähde-

tään siitä, että kahdenvälinen sopimus solmittaisiin Norjan ja Ruotsin sekä 

Ruotsin ja Tanskan välille ja että kansalliset panttiorganisaatiot otetaan 

mukaan prosessiin. Sopimusten lähtökohtana on, että esimerkiksi norja-

laiset voivat saada Ruotsista ostamistaan pulloista ja tölkeistä pantin pa-

lauttaessaan ne panttiautomaattiin Norjassa ja päinvastoin. Vastaavasti 

Juutinrauman alueella ruotsalaiset voivat saada Tanskasta ostamistaan 

pulloista ja tölkeistä pantin palauttaessaan ne panttiautomaattiin Ruotsis-

sa ja päinvastoin. Kansalliset panttiorganisaatiot voivat tarttua tehtävään, 

jos ne saavat maiden hallituksilta selkeän toimeksiannon.  

 

Valiokunta katsoo, että Tanskan ja Saksan Slesvig-Holsteinin alueen raja-

kaupasta solmimaa sopimusta ja siitä saatuja kokemuksia voidaan hyö-

dyntää, kun Ruotsin ja Saksan välille suunnitellaan vastaavaa sopimusta. 

Näin ollen suositus on suunnattu myös Ruotsin hallitukselle.  
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