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Juomatölkkien palautusjärjestelmän säännöt
Voimassa 20.12.2018 alkaen

Johdanto
Suomen Palautuspakkaus Oy:n (jäljempänä ”Palpa”) toimialana on materiaalina
hyödynnettävien juomapakkausten vastaanotto ja kierrätys sekä siihen tarvittavien
palautusjärjestelmien kehittäminen, hallinto ja valvonta, pantin hallinnointi sekä muu
juomapakkauksiin liittyvä toiminta ja tiedottaminen. Palpa on saanut Pirkanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta hyväksynnän kehittämälleen ja
ylläpitämälleen palautusjärjestelmälle Suomessa. Järjestelmään kuuluu juomapakkauksia,
jotka saavat valmisteverosta annetun lain (Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta
1037/2004) mukaisen veroedun. Järjestelmään kuuluu myös juomapakkauksia, jotka eivät
ole edellä mainitun veroedun piirissä.
Nämä säännöt koskevat Juomatölkkien palautusjärjestelmään liittyvien
elinkeinonharjoittajien ja järjestelmän ylläpitäjän, Palpan, oikeuksia ja velvollisuuksia.
Järjestelmään liittyvä elinkeinonharjoittaja on velvollinen noudattamaan näitä sääntöjä ja
määräyksiä Juomatölkkien käytössä.
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Määritelmät
Automaattipalautus
Juomatölkin palauttaminen Vastaanottajalle, joka käyttää Palpan hyväksymää
Palautusautomaattia Juomatölkin vastaanottamiseen, tunnistamiseen, lajitteluun sekä
palautuksen sähköiseen raportointiin Palpalle.

Juomatölkki
Virvoitus- ja alkoholijuomien pakkaamiseen tarkoitettu pantillinen alumiininen
juomapakkaus, joka on Palpan hyväksymä ja Palpan kulloinkin voimassa olevan
merkintäohjeen mukainen.

Jäsen
Juomatölkkejä liikkeelle laskeva juomien valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja, maahantuoja,
juomapakkausten verottoman varaston haltija tai muu taho, joka on hyväksytty
palautusjärjestelmään. Emoyhtiö voi vastata kaikista konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden
palautusjärjestelmän jäsenyyteen kuuluvista vastuista. Tällöin sekä emoyhtiö että sen
määrittelemät tytäryhtiöt ovat palautusjärjestelmän Jäseniä.

Jäsenmaksu
Jäsenen Palpalle maksama maksu palautusjärjestelmään tehdyistä perustamis- ja
kehittämisinvestoinneista. Jäsenmaksun suuruudesta päättää Palpan hallitus.
Jäsenmaksu maksetaan palautusjärjestelmään liittymisen yhteydessä. Jäsenmaksu
maksetaan sinä kalenterivuonna kun Jäsen laskee liikkeelle järjestelmään kuuluvia
tuotteita tai rekisteröi tuotteen palautusjärjestelmään. Jäsenmaksua ei palauteta, vaikka
Jäsenen jäsenyys palautusjärjestelmässä päättyy.

Kierrätysmaksu
Jäsenen Palpalle suorittama maksu palautusjärjestelmän ylläpitämiseen liittyvistä
kustannuksista. Kierrätysmaksu suoritetaan Panttimaksun yhteydessä ja se on
pakkauskohtainen eli sen suuruus määräytyy Jäsenen liikkeelle laskemien Juomatölkkien
kappalemäärän mukaan. Kierrätysmaksu voi olla erisuuruinen eri Juomatölkeille.
Määräytymisperusteet vahvistaa Palpan hallitus kuitenkin niin, että Kierrätysmaksu
määräytyy aiheuttamisperiaatteen mukaisesti vastaten järjestelmästä aiheutuvia
kustannuksia.

Käsittelylaitos
Palpan hyväksymä ja osoittama elinkeinonharjoittaja, jonka keräyspisteisiin vastaanotetut
juomapakkaukset kuljetetaan edelleen käsiteltäväksi.

Kuljettaja
Juomia toimittava jakelukuljettaja tai muu Palpan hallituksen hyväksymä kuljetusliike, joka
voi noutaa Palpan hyväksymiin Kuljetusyksiköihin pakattuja juomapakkauksia ja on
oikeutettu niistä Palpan maksamaan Kuljetuskorvaukseen toimiessaan ja raportoidessaan
kuljetuksista Palpan ohjeistamalla tavalla.
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Kuljetuskorvaus
Palpan Kuljettajalle maksama, kuljetettuihin Palpan tunnuksilla varustettuihin
Kuljetusyksiköihin perustuva korvaus Vastaanottajalta vastaanotettujen Kuljetusyksiköiden
kuljettamisesta välivarastoon tai Käsittelylaitokselle. Kuljetuskorvauksen määrittelyn
perusteena on kustannusvastaavuus. Kuljetus-korvauksen suuruudesta,
määräytymisperusteista ja korvattavasta osuudesta päättää Palpan hallitus.

Kuljetusyksikkö
Vastaanottajan käyttämä, Palpan hyväksymä pakkaus, jota käytetään vastaanotettujen
pantillisten (ja mahdollisten pantittomien) juomatölkkien pakkaamisessa kuljetusta varten.

Käsittelykorvaus
Palpan Vastaanottajalle suorittama korvaus sille palautettujen Juomatölkkien
käsittelemisestä ja Panttien maksamisesta Palauttajalle. Korvaus suoritetaan
Vastaanottajalle Palpan suorittaman Panttikorvauksen yhteydessä. Korvaus maksetaan
palautusjärjestelmään hyväksytyistä ja kierrätykseen toimitetuista Juomatölkeistä.
Käsittelykorvauksen määrittelyn perusteena on kustannusvastaavuus. Käsittelykorvaus
voi olla erisuuruinen erilaisista Juomatölkeistä. Käsittelykorvauksen suuruudesta,
määräytymisperusteista ja korvattavasta osuudesta päättää Palpan hallitus.

Manuaalipalautus
Juomatölkin palauttaminen Vastaanottajalle, jolla ei ole käytössä Automaattipalautukseen
soveltuvaa laitetta tai kyseinen laite ei täytä Palpan tunnistamiseen tai palautusten
raportointiin asettamia teknisiä vaatimuksia.

Palauttaja
Juomatölkin palauttava kuluttaja tai muu pakkauksen käyttäjä.

Palautusautomaatti
Juomapakkausten kuluttajapalautuksiin käytettävä Palpan hyväksymä laite, joka tunnistaa
juomapakkaukset ja raportoi niiden tiedot Palpalle.

Pantti
Pantillisen juomapakkauksen ostajalta juomapakkauksen myyntihinnan yhteydessä
kerättävä maksu, joka suoritetaan takaisin ostajalle tämän palauttaessa järjestelmään
kuuluvan pantillisen juomapakkauksen Vastaanottajalle. Pantin suuruudesta päättää
Palpan hallitus. Pantin täytyy kuitenkin olla vähintään eräiden juomapakkausten
palautusjärjestelmistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (180/2005) tai tämän
asetuksen korvaavassa säädöksessä määrätyn suuruinen. Pantti sisältää arvonlisäveron.

Panttikorvaus
Palpan Vastaanottajalle suorittama korvaus sen palauttamista pantillisista Juomatölkeistä.
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Panttimaksu
Jäsenen Palpalle maksama maksu laskettaessa Juomatölkkejä liikkeelle. Panttimaksun
suuruus Juomatölkkiä kohden vastaa Juomatölkeistä maksettavan Pantin määrää.

Selvitys
Kirjallinen oikaisupyyntöön liittyvä sanallinen ja numeerinen selvitys, mikä
yksityiskohtaisesti ja yksiselitteisesti kuvaa oikaisupyynnön perusteet. Selvityksen antajan
tulee tarvittaessa antaa Selvityksestä tilintarkastajan lausunto.

Tuoterekisteröintimaksu
Jäsenen Palpalle maksama maksu uuden pakkauksen tarkastamisesta, hyväksymisestä
ja liittämisestä palautusjärjestelmään ja palautusautomaattien tunnistetiedostoon.
Tuoterekisteröintimaksu maksetaan sen jälkeen, kun uusi pakkaus on hyväksytty
palautusjärjestelmään. Tuoterekisteröintimaksun suuruudesta päättää Palpan hallitus.

Vakuus
Jäsenen Palpalle näiden sääntöjen mukaisten ja muiden järjestelmään liittyvien vastuiden
kattamiseksi asettama vakuus. Vakuuden suuruus määrittyy Palpan hallituksen
vahvistaman vakuustaulukon mukaan. Vakuus asetetaan Jäsenen liittyessä järjestelmään.
Mikäli Jäsen on konserni, sen emoyhtiö asettaa konsernivakuuden, joka kattaa emoyhtiön
ja sen nimeämät tytäryhtiöt.

Vastaanottaja
Palautuspiste, joka on rekisteröitynyt Palpan tietojärjestelmään. Vastaanottaja voi olla
vähittäiskaupan toimipiste, joka vastaanottaa Juomatölkkejä kierrätettäväksi ja joka on
suorittanut Juomatölkeistä Pantin kuluttajalle. Vastaanottaja voi olla myös muu toimija,
joka palauttaa sisäisessä käytössään olleita pantillisia juomapakkauksia. Vastaanottajan
tulee olla elinkeinonharjoittaja.
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Järjestelmän kuvaus
Palpan ylläpitämään Juomatölkkien palautusjärjestelmään kuuluvat ainoastaan Palpan
kyseiseen järjestelmään hyväksymät juomapakkaukset. Juomatölkkien tulee täyttää
Palpan niille asettamat, kulloinkin voimassa olevat vaatimukset merkinnöistä ja
tunnistettavuudesta.
Jäsen suorittaa Juomatölkkejä liikkeelle laskiessaan niiden panttiarvoista,
Kierrätysmaksuista ja liikkeelle lasketuista kappalemääristä lasketun Panttimaksun ja
Kierrätysmaksun Palpalle. Panttimaksun ja Kierrätysmaksun maksamalla Jäsen saa
Juomatölkit palautusjärjestelmän piiriin, edellyttäen, että Juomatölkit on rekisteröity
järjestelmään. Mikäli Jäsen on ilmoittanut virheellisiä tietoja, joiden perusteella Palpan
Jäseneltä veloittamat Pantti- ja Kierrätysmaksut eivät ole olleet riittäviä, on Palpalla oikeus
saada puuttuvat Pantti- ja Kierrätysmaksut täysimääräisesti Jäseneltä. Maksut ovat
korollisia Palpan kulloinkin voimassa olevan maksuohjeistuksen mukaan.
Kun Juomatölkkiin pakattu tuote myydään kuluttajalle tai muulle käyttäjälle (Palauttaja),
tämä maksaa pakkauksesta Pantin. Palauttajan palauttaessa Juomatölkin
Vastaanottajalle maksetaan takaisin tämän suorittama Pantti. Vastaanottaja saa Palpalta
Panttikorvauksen maksetusta Pantista sekä Käsittelykorvauksen palautetun Juomatölkin
käsittelystä ja pantinmaksusta kuluttajalle aiheutuvista kustannuksista.
Pantti maksetaan kuluttajalle tai muulle käyttäjälle vain palautusjärjestelmään kuuluvista,
oikein merkityistä, tunnistettavista ja ehjistä Juomatölkeistä.
Vastaanottajan käyttämä ja Palpan hyväksymä Kuljettaja kerää Vastaanottajalle
palautetut Juomatölkit ja toimittaa ne edelleen Käsittelylaitokselle. Palpa maksaa
Kuljettajalle Kuljetuskorvauksen.

Jäseneksi liittyminen
Juomatölkkien palautusjärjestelmä on avoin kaikille sellaisille elinkeinonharjoittajille, jotka
sitoutuvat noudattamaan palautusjärjestelmän sääntöjä ja vastaamaan siihen liittyvistä
maksuista.
Liittyminen Jäseneksi tehdään Palpalle osoitettavalla rekisteröintihakemuksella.
Rekisteröintihakemuksella elinkeinonharjoittaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja
vastaamaan omalta osaltaan Juomatölkkien palautusjärjestelmän aiheuttamista
kustannuksista.
Jäsen vastaa siitä, että sen antamat tiedot (esim. myynti-ilmoitus, tilitiedot ja vakuudet,
mutta ei näihin rajoittuen) ovat kulloinkin oikein ja paikkansapitävät. Jäsenen pitää
välittömästi ilmoittaa Palpalle uudet tai muuttuneet tiedot. Palpa ei vastaa mistään
vahingoista tai seuraamuksista, jotka aiheutuvat siitä, että Jäsen ei ole päivittänyt
tietojaan Palpalle.
Palautusjärjestelmään liittyvä Jäsen hyväksyy Palpan suorittaman valvonnan ja hallinnon
Juomatölkkien palautusjärjestelmää koskevissa asioissa sekä sitoutuu antamaan
tarvittavat tiedot Palpalle ja edelleen viranomaisille toimitettavaksi siten, kun näissä
säännöissä on kulloinkin määrätty.
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Palpa hyväksyy rekisteröintihakemuksen, mikäli palautusjärjestelmään liittyvä Jäsen
täyttää näissä säännöissä asetetut edellytykset ja on toimittanut Palpan hallituksen
määräämän Vakuuden.
Palautusjärjestelmään liittyvä Jäsen on velvollinen suorittamaan Jäsenmaksun.
Palpa pitää yllä julkista luetteloa palautusjärjestelmään liittyneistä Jäsenistä.

Merkinnät ja tunnistaminen
Palautusjärjestelmään kuuluvat Juomatölkit merkitään viivakoodilla sekä panttimerkillä.
Palpa määrittelee merkintöjen vaatimukset merkintäohjeessa. Palpan panttimerkit ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää tai muutoin hyödyntää ilman Palpan
lupaa.
Juomatölkkien tulee olla tunnistettavia kaikissa Palautusautomaateissa.
Tunnistus tapahtuu Palautusautomaateissa viivakoodin ja pakkauksen muodon (tarkan
tölkkiprofiilin) perusteella ja manuaalisessa vastaanotossa panttimerkinnän perusteella.

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Jäsenellä on oikeus myydä palautusjärjestelmään hyväksyttyjä Juomatölkkejä pantillisina.
Jäsen on velvollinen noudattamaan näitä sääntöjä kaikessa toiminnassaan. Jäsen on
velvollinen asettamaan Palpalle Vakuuden ennen järjestelmän mukaisen toiminnan
aloittamista näiden sääntöjen mukaisten ja muiden palautusjärjestelmään liittyvien
vastuiden kattamiseksi. Jäsen on järjestelmään liittyessään velvollinen maksamaan
Jäsenmaksun.
Jäsen on velvollinen rekisteröimään palautusjärjestelmään liitettävät Juomatölkit ennen
niiden myynnin aloittamista Palpan ohjeistuksen mukaisesti.
Rekisteröinnistä Jäsen on velvollinen maksamaan Palpalle Tuoterekisteröintimaksun.
Jäsen on tietoinen, että uuden Juomatölkin muotoprofiilin ohjelmointi
Palautusautomaatteihin aiheuttaa kustannuksia, joista Jäsen vastaa
palautusautomaattitoimittajan hinnoittelun mukaisesti.
Jäsen vastaa siitä, että kaikki sen liikkeelle laskemat Juomatölkit ovat Palpan
merkintäohjeen mukaisia.
Jäsen vastaa siitä, ettei Palpan palautusjärjestelmään hyväksyttyjä Juomatölkkejä myydä
tai välitetä myyntiin Suomen ulkopuolelle, mukaan lukien ns.taxfree-myynti.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan liikkeelle laskettujen Juomatölkkien määrän kerran
kuukaudessa Palpan ohjeistamalla tavalla ja varmistamaan antamiensa tietojen
oikeellisuuden. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään siinä vaiheessa, kun tuote ylittää
verorajan. Jäsen on velvollinen maksamaan määritellyt Pantti- ja Kierrätysmaksut. Mikäli
toimitusketjussa on useita Jäseniä, edellä tarkoitettu velvollisuus Panttimaksujen ja
Kierrätysmaksujen maksamiseen koskee kaikkia Jäseniä, mutta ensisijainen velvollisuus
Panttimaksujen ja Kierrätysmaksujen maksamiseen on viimeisen verottoman varaston
haltijalla.
6 / 12

Suomen Palautuspakkaus Oy

Juomatölkkien palautusjärjestelmän säännöt
Voimassa 20.12.2018 alkaen

Jäsen on aina velvollinen tarkastamaan Palpan Pantti- ja Kierrätysmaksuveloitukset.
Maksujen mahdollinen oikaisu edellyttää kirjallista oikaisupyyntöä ja Selvityksen
toimittamista Palpalle. Palpalla on oikeus tarvittaessa saada Selvityksestä jäsenyrityksen
tilintarkastajan lausunto.
Mikäli Selvitys osoittaa, että Pantti- ja Kierrätysmaksussa on tapahtunut virhe, joka
oikeuttaa Jäsenen saamaan suoritettua Pantti- ja Kierrätysmaksua takaisin, Palpa voi
maksaa oikaisua enintään 18 kuukaudelta Selvityksen päivämäärästä taaksepäin ilman
korkoa. Mikäli kyseessä on Jäsenen tahallinen teko tai törkeä huolimattomuus, oikaisua ei
tehdä.
Jäsenellä on oikeus ilmoittaa kuulumisestaan pantilliseen palautusjärjestelmään, ml.
markkinointitarkoituksessa, sekä saada omalta osaltaan maksetuista Panttimaksuista ja
muista järjestelmään kuulumiseen liittyvistä maksuista tarvittava selvitys, jolla se kykenee
osoittamaan viranomaisille kuuluvansa järjestelmän piiriin ja voi saada veroedun
hyödykseen.

Jäsenen irtisanoutuminen
Jäsen voi irtisanoutua palautusjärjestelmästä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun se
on kirjallisesti ilmoittanut Palpalle irtisanoutumisestaan ja kun sen Juomatölkkien myynti
on loppunut.
Irtisanoutumistilanteessa Jäsenen Palpalle maksamia Jäsenmaksua, Panttimaksuja,
Kierrätysmaksuja ja Tuoterekisteröintimaksuja ei makseta takaisin. Irtisanomisesta
huolimatta Jäsen vastaa kaikista maksuista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat sen
palautusjärjestelmässä liikkeelle laskemista Juomatölkeistä irtisanomisaikana ja sen
jälkeen.

Vastaanottajan liittyminen
Vastaanottajan liittyminen Palpan palautusjärjestelmään edellyttää rekisteröitymistä
Palpalle Pantti- ja Käsittelykorvausten maksamista varten. Rekisteröityminen Palpalle
tehdään sähköisellä rekisteröintihakemuksella.
Palauttaessaan Juomatölkkejä Palpan ylläpitämään palautusjärjestelmään Vastaanottaja
sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Vastaanottaja vastaa itse vastaanottamiseen
liittyvistä kustannuksista.
Vastaanottaja hyväksyy Palpan suorittaman valvonnan ja hallinnon palautusjärjestelmää
koskevissa asioissa sekä sitoutuu antamaan tarvittavat tiedot Palpalle ja edelleen
viranomaisille toimitettavaksi siten kuin näissä säännöissä on määrätty tai viranomainen
edellyttää.

Vastaanottajan oikeudet ja velvollisuudet
Pantillisia Juomatölkkejä myyvällä elinkeinonharjoittajalla on Jätelain mukainen
velvollisuus vastaanottaa palautusjärjestelmään kuuluvia Juomatölkkejä Palauttajilta.
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Vastaanottaja on velvollinen maksamaan tuotteen hinnassa maksetun Pantin, kun se
vastaanottaa määritellyillä tunnisteilla varustetun ehjän ja puhtaan pantillisen Juomatölkin,
jonka tunnistaminen palautusjärjestelmään kuuluvaksi on vaivatta suoritettavissa.
Vastaanottaja on velvollinen valvomaan palautettavia Juomatölkkejä ja toimimaan
selkeiden väärinkäyttötilanteiden estämiseksi. Vastaanottaja on oikeutettu kieltäytymään
Pantin maksusta selkeissä väärinkäyttötilanteissa, esimerkiksi palautusjärjestelmän
mukaisen tunnisteen ollessa virheellinen tai väärennetty. Palpa ei myöskään ole
velvollinen maksamaan korvausta Vastaanottajalle, mikäli väärinkäyttö on ollut selkeää ja
Vastaanottajan olisi tullut se havaita.
Vastaanottaja ei ole oikeutettu saamaan Palpalta Pantti- tai Käsittelykorvausta
järjestelmään kuulumattomista tölkeistä. Vastaanottaja ei myöskään ole velvollinen
maksamaan järjestelmään kuulumattomista juomatölkeistä Panttia.
Vastaanottajalla on velvollisuus käyttää juomatölkkien palautuksissa Palpan hyväksymiä
Kuljetusyksiköitä, joiden hankintakustannuksista Vastaanottaja vastaa.
Vastaanottajalla on oikeus pakata pantittomat juomatölkit samoihin Kuljetusyksiköihin
pantillisten Juomatölkkien kanssa ja saada ne Palpan hyväksymän Kuljettajan
kuljetettavaksi ilman eri korvausta. Palautusjärjestelmään kuulumattomia pakkauksia
(muut kuin juomatölkit) tai muita epäpuhtauksia ei saa pakata Palpan Kuljetusyksiköihin.
Vastaanottajan tulee pakata Kuljetusyksiköt täyteen ja säilyttää ne kuivassa, valvotussa
paikassa.
Vastaanottajan on merkittävä pakkaamansa Kuljetusyksiköt Palpan määrittelemällä
tunnisteella.
Vastaanottajalla on oikeus saada pakkaamansa Kuljetusyksiköt Palpan hyväksymän
Kuljettajan kuljetettavaksi kierrätykseen. Palpa vastaa kuljetuksen kustannuksesta
Kuljettajalle maksettavalla Kuljetuskorvauksella.
Vastaanottaessaan palautuksia Palautusautomaatilla, on Vastaanottaja velvollinen
kustannuksellaan huolehtimaan, että Palautusautomaattiin on Palpan määrittelyn
mukainen toimiva sähköinen yhteys ja että palautustiedot ovat siirrettävissä Palpalle.
Vastaanottaja vastaa Palautusautomaatin hankinnasta, huollosta ja pesusta sekä
sähköisistä tietoliikenneyhteyksistä.
Vastaanottaja on oikeutettu palauttaessaan pantillisia Juomatölkkejä saamaan Palpalta
Panttikorvauksen suorittamistaan Panteista. Vastaanottaja on oikeutettu saamaan
Käsittelykorvauksen kuluttajilta vastaanottamistaan Juomatölkeistä.
Korvaukset tilitetään perustuen Palpan vastaanottamaan Automaattipalautusten
palautustietoon ja manuaalisäkkien laskentatietoon.
Korvaukset maksetaan viimeistään 21 päivän kuluessa hyvityslaskun arvopäivästä.
Maksut suoritetaan aina Vastaanottajan ilmoittamalle pankkitilille. Vastaanottaja on
velvollinen ilmoittamaan ajantasaiset pankkiyhteystiedot. Maksut sisältävät arvonlisäveron
vain liiketoiminnastaan arvonlisävelvolliselle Vastaanottajalle.
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Vastaanottaja on aina velvollinen tarkastamaan Palpan palautustilitykset koskien Pantti- ja
Käsittelykorvausta.
Tilitysten mahdollinen oikaisu edellyttää kirjallista oikaisupyyntöä ja Selvityksen
toimittamista Palpalle. Palpalla on oikeus tarvittaessa saada Selvityksestä Vastaanottajan
tilintarkastajan lausunto.
Mikäli Selvitys osoittaa, että Pantti- ja Käsittelykorvauksesssa on tapahtunut virhe, joka
oikeuttaa Vastaanottajan oikaisuun, Palpa voi maksaa oikaisua enintään 18 kuukaudelta
Selvityksen päivämäärästä taaksepäin ilman korkoa. Mahdollisen oikaisun aikajakson
määrittävät joko kuitin päivämäärä, Palautusautomaatin tuottaman kuitin päivämäärä tai
manuaalipalautuksessa täyttyneen Kuljetusyksikön noutopäivä. Mikäli kyseessä on
Vastaanottajan tahallinen teko tai törkeä huolimattomuus, oikaisua ei tehdä.
Vastaanottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Palpalle tietojensa muutoksista ja
toimintansa lopettamisesta. Vastaanottajan ilmoitus toiminnan lakkaamisesta ei vapauta
Vastaanottajaa miltään osin niistä velvoitteista, jotka Vastaanottajalle näiden sääntöjen
perusteella on syntynyt tai syntyy toiminnan tai päättymishetkeen saakka.

Kuljettajan oikeudet ja velvollisuudet
Palpa maksaa Kuljetuskorvauksen Kuljettajalle, joka kerää Vastaanottajalta Juomatölkit ja
toimittaa ne edelleen Käsittelylaitokselle. Kuljettaja raportoi keräämiensä Juomatölkkien
kuljetuspakkausten määrän ja kuljettamisen Palpan määrittelemällä tavalla. Kuljettaja on
aina velvollinen tarkastamaan Palpan Kuljetuskorvaukset.
Palpa ei ole velvollinen maksamaan palautusjärjestelmän mukaisia Kuljetuskorvauksia
Kuljettajalle selkeissä väärinkäyttötilanteissa.
Korvausten mahdollinen oikaisu edellyttää kirjallista oikaisupyyntöä ja Selvityksen
toimittamista Palpalle. Palpalla on oikeus tarvittaessa saada Selvityksestä Kuljettajan
tilintarkastajan lausunto. Mikäli Selvitys osoittaa, että Kuljetuskorvauksessa on tapahtunut
virhe, joka oikeuttaa Kuljettajan oikaisuun, Palpa voi maksaa oikaisua enintään 18
kuukaudelta Selvityksen päivämäärästä taaksepäin ilman korkoa. Mahdollisen oikaisun
aikajakson määrittää kuljetuspäivä. Mikäli kyseessä on Kuljettajan tahallinen teko tai
törkeä huolimattomuus, oikaisua ei tehdä.

Palpan oikeudet ja velvollisuudet
Palpalla on Juomatölkkien palautusjärjestelmän ylläpitäjänä ja valvojana oikeus saada
Jäseneltä Jäsenmaksu. Palpalla on oikeus periä Jäseneltä Kierrätysmaksu, Panttimaksu
ja Tuoterekisteröintimaksu sekä vaatia Jäsentä asettamaan näissä säännöissä tarkoitettu
Vakuus.
Palpalla on oikeus olla hyväksymättä palautusjärjestelmän Jäseniksi sellaisia toimijoita,
joiden toiminnalla voidaan objektiivisesti arvioiden ja perustellusti todeta olevan haittaa
Palpalle tai Palpan hallinnoimien palautusjärjestelmien toiminnalle. Palpalla on oikeus olla
hyväksymättä palautusjärjestelmään sellaisia pakkauksia, jotka eivät täytä
palautusjärjestelmän tunnistus- tai kierrätettävyysvaatimuksia.
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Palpalla on oikeus saada palautusjärjestelmään rekisteröitävistä juomapakkauksista
niiden tunnistamiseen ja kierrättämiseen tarvittavat tiedot. Palpalla on oikeus jakaa
juomapakkausten tunnistamiseen tarvittavat tiedot Palautusautomaatteihin.
Palpalla on palautusjärjestelmän ylläpitäjänä oikeus saada Jäseniltä tarvittavat tiedot
liikkeelle laskettujen pantillisten Juomatölkkien määrästä.
Palpalla on oikeus tarkastaa pantillisten juomapakkausten raportoinnin oikeellisuus ja
saada Jäseneltä tarkastamiseen tarvittavat tiedot.
Palpalla on velvollisuus olla luovuttamatta yksittäisten Jäsenien, Vastaanottajien,
Kuljettajien tai muiden elinkeinonharjoittajien liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja muille
kuin valvontatehtäviä hoitaville viranomaisille. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan
kulloinkin voimassa oleva säännöksiä.
Palpa on velvollinen huolehtimaan raportoinnista asiaa valvovalle viranomaiselle kulloinkin
voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Palpa ei kuitenkaan vastaa raportoinnin
virheellisyyksistä tai viiveistä, mikäli ne johtuvat Jäsenen laiminlyönnistä vai viivästyksistä.
Palpa voi palauttaa takaisin Jäsenille sen osan keräämistään Kierrätysmaksuista, joita ei
tarvita palautusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarpeellisten vuotuisten
kustannusten kattamiseksi tai Palpan toiminnalle asetettujen, taloudelliseen
vakavaraisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.
Sekä pantillinen että pantiton juomatölkki on Palpan omaisuutta, kun Palautusautomaatti
on rekisteröinyt sen vastaanotetuksi tai Vastaanottaja on laittanut sen Palpan
Kuljetusyksikköön.
Palpalla on oikeus kerätä palautuneiden juomatölkkien palautustiedot Vastaanottajilta.
Automaattipalautusten palautustiedot raportoi Palpalle Palautusautomaatin valmistaja ja
Manuaalipalautusten tiedot kerätään manuaalisäkkien sisällön laskennalla.
Palpa on velvollinen huolehtimaan palautusjärjestelmään liittyvien maksujen keräämisestä
sekä maksamaan palautusjärjestelmän mukaiset Panttikorvaukset ja Käsittelykorvaukset
Vastaanottajille. Panttikorvaukset ja Käsittelykorvaukset maksetaan Vastaanottajalle
Palautusautomaatin lähettämän sähköisen tiedon tai manuaalipalautuksissa Palpan
suorittaman säkkien sisällön laskennan perusteella.
Korvaukset maksetaan sähköisen tiedon perusteella vain sillä edellytyksellä, että
Vastaanottajalla on käytössään Palpan vaatimukset täyttävä Palautusautomaatti,
palautukset on tehty Palpan automaattipalautusohjeen mukaisesti ja Vastaanottajalla on
Palpan kulloinkin voimassaolevan määritelmän mukainen hyväksytty sähköinen yhteys.
Palpan hallitus päättää sähköiselle yhteydelle kulloinkin asetetuista vaatimuksista.
Säkkien sisällön laskennan perusteella korvauksia maksetaan sillä edellytyksellä, että
palautukset on tehty Palpan manuaalipalautusohjeen mukaisesti.
Palpa ei ole velvollinen suorittamaan palautusjärjestelmän mukaisia Panttikorvauksia ja
Käsittelykorvauksia Vastaanottajalle tilanteissa, joissa Vastaanottajan olisi
valvontavelvollisuutensa huomioon ottaen tullut havaita, ettei Juomatölkistä ole maksettu
Panttimaksua tai se ei kuulu palautusjärjestelmään.
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Palpalla on oikeus suorittaa tarkastuksia Kuljetusyksiköiden sisällön, laadun ja määrän
suhteen.
Palpalla on oikeus pidättää hyvitykset tai veloittaa kustannukset Vastaanottajalta, mikäli
Kuljetusyksikkö sisältää jätteitä tai muuta kierrätystä haittaavaa materiaalia.
Palpalle maksettavien Panttimaksujen, Jäsenmaksujen, Kierrätysmaksujen ja
Tuoterekisteröintimaksujen, Palpalle asetettavan Vakuuden sekä Palpan maksamien
Panttikorvausten, Käsittelykorvausten ja Kuljetuskorvausten määräytymisperusteista ja
suuruudesta päättää Palpan hallitus. Päätökset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes Palpan
hallitus toisin päättää.
Palpa on velvollinen kehittämään Juomatölkkien palautusjärjestelmää sekä sen
palvelutasoa. Palpalla on oikeus sille suoritetuista maksuista ja korvauksista saamillaan
varoilla investoida Juomatölkkien palautusjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen.
Palpalla on oikeus tukea juomapakkausten automaattista vastaanottoa ja muita toimintaa
tehostavia ratkaisuja siinä määrin, kun niiden katsotaan vähentävän palautusjärjestelmän
kustannuksia.
Palpalla on oikeus tukea ympäristönsuojeluun ja kierrätykseen liittyviä yleishyödyllisiä
ympäristönsuojeluhankkeita.

Velvollisuuksien vastainen toiminta
Jos palautusjärjestelmään liittynyt Jäsen ei noudata näitä sääntöjä tai muita määräyksiä,
jotka Palpa on antanut järjestelmässä toimiville, on Palpalla oikeus poistaa Jäsenen
rekisteröimien tuotteiden tunnisteet Palautusautomaateista ja kieltää sitä käyttämästä
sellaista visuaalista tunnistetta Juomatölkeissään, joka vastaa pantillisten Juomatölkkien
tunnistetta tai on sekoitettavissa siihen. Palpalla on lisäksi oikeus kieltäytyä hyväksymästä
tällaisen Jäsenen Juomatölkkierää palautusjärjestelmän piiriin.
Mikäli Vastaanottaja laiminlyö velvollisuutensa palauttaa kuljetusyksiköt oikein pakattuina
ja merkittyinä, on Palpalla oikeus olla maksamatta Vastaanottajalle Panttikorvauksia ja/tai
Käsittelykorvauksia.
Mikäli Vastaanottaja palauttaa Kuljetusyksiköissä muuta kuin alumiinisia
juomapakkauksia, on Palpalla oikeus periä vastaanottajalta muun materiaalin käsittelystä
aiheutuvat kustannukset.
Mikäli Jäsen tai Vastaanottaja olennaisesti rikkoo näissä säännöissä määrättyjä
velvollisuuksiaan, on sääntöjä rikkoneen osapuolen maksettava sopimussakkona Palpalle
viisikymmentätuhatta (50.000) euroa. Mikäli velvollisuuksien vastaisesta toiminnasta on
aiheutunut Palpalle sopimussakkoa suurempi vahinko, on rikkoneen osapuolen lisäksi
korvattava Palpalle vahingonkorvauksena aiheuttamansa sopimussakon ylittävä vahingon
määrä.
Mikäli järjestelmään kuuluva Jäsen tai Vastaanottaja jatkuvasti tai olennaisesti rikkoo
näissä säännöissä sille määriteltyjä velvoitteitaan tai törkeällä tavalla toimii
velvollisuuksiensa vastaisesti, on Palpan hallituksella oikeus irtisanoa Jäsen tai
Vastaanottaja palautusjärjestelmästä yhden (1) kuukauden kuluessa tälle todisteellisesti
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toimitetusta kirjallisesta erottamisilmoituksesta. Erottamistapauksessa Jäsen tai
Vastaanottaja ei ole oikeutettu saamaan jo maksamiaan Panttimaksuja, Jäsenmaksua tai
sen eriä, Kierrätysmaksuja ja Tuoterekisteröintimaksuja takaisin.

Järjestelmän lakkauttaminen
Palpalla on oikeus lakkauttaa ylläpitämänsä palautusjärjestelmä kuuden (6) kuukauden
kuluessa siitä, kun se on kirjallisesti ilmoittanut Jäsenille ja Vastaanottajille järjestelmän
lakkauttamisesta.

Välimieslauseke
Näistä säännöistä mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelystä
annetun lain säätämässä järjestyksessä. Välimieslauseke koskee myös tässä määriteltyä
sopimussakkoa. Riitapuolet voivat sopia, että asia ratkaistaan yhden (1) välimiehen
menettelyssä. Mikäli riitapuolet eivät pääse asiasta sopimukseen, määrää
välimiesoikeuteen sekä kantaja että vastaajapuoli yhden jäsenen ja näin valitut jäsenet
valitsevat välimiesoikeuden puheenjohtajan. Mikäli toinen osapuoli ei nimeä välimiestä
kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa siihen kehotuksen saatuaan, taikka
välimiesoikeuden jäsenet eivät sanotussa ajassa pääse yksimielisyyteen
välimiesoikeuden puheenjohtajasta, määrää välimiesoikeuden jäsenen tai puheenjohtajan
Keskuskauppakamarin välimieslautakunta.
Edellä mainitusta huolimatta Palpalla on kuitenkin halutessaan oikeus saattaa mahdolliset
näistä säännöistä aiheutuvat riidat Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Sääntöjen muuttaminen
Palpalla on oikeus omalla päätöksellään muuttaa näitä sääntöjä. Sääntömuutoksesta on
viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti kaikille palautusjärjestelmään rekisteröityneille
Jäsenille ja Vastaanottajille ja julkaistava uudet voimaantulleet säännöt Palpan wwwsivuilla (www.palpa.fi). Jäsenellä ja Vastaanottajalla on mahdollisuus irtisanoutua
palautusjärjestelmästä siten kuin näissä säännöissä on asiasta määritelty.

Sääntöjen siirtäminen
Palpalla on oikeus siirtää palautusjärjestelmä tai osa siitä sekä näistä säännöistä johtuvat
oikeudet ja velvollisuudet Palpan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle
ilmoittamalla tästä etukäteen kirjallisesti järjestelmään rekisteröityneille Jäsenille ja
Vastaanottajille. Jäsen, Vastaanottaja tai Kuljettaja ei saa siirtää näistä säännöistä
johtuvia oikeuksia tai velvoitteita tai osaa niistä kolmannelle osapuolelle ilman Palpan
etukäteistä kirjallista suostumusta.

Määräävä kieli ja etusija
Nämä säännöt on laadittu suomeksi. Mahdollisissa tulkintatilanteissa sääntöjen
käännösversioiden suhteen suomenkieliset säännöt ovat aina määräävät.
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