Tuottajatiedote 2/2012
SELT ry:n, ICT‐tuottajaosuuskunnan ja FLIP ry:n sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajille
sekä Recser Oy:n paristo‐ ja akkutuottajille.
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SE-laitteiden markkinoille saatetut ja kerätyt määrät nousivat vuonna 2011
SELT ry, ICT‐tuottajaosuuskunta ‐TY ja FLIP ry
ovat jäseniltä kerättyjen vuosiraporttien
pohjalta raportoineet vuoden 2011 seuran‐
tatiedot jäsenten puolesta viranomaisille
Pirkanmaan ELY‐keskukselle ja Ahvenan‐
maan maakuntahallitukselle huhtikuulla.
Tuottajayhteisöjen jäsenyritykset saattoivat
viime vuonna Manner‐Suomen ja Ahvenan‐
maan markkinoille 45 780 tonnia sähkö‐ ja
elektroniikkalaitteita. Edellisvuodesta mark‐

kinoille saatettu määrä nousi lähes 4 000
tonnilla.
SELT ry, ICT‐tuottajaosuuskunta ja FLIP ry
keräsivät yhteensä 7 840 tonnia sähkö‐ ja
elektroniikkalaiteromua Manner‐Suomesta
ja Ahvenanmaalta. Kerätty määrä nousi 660
tonnia edellisvuodesta.
Vuonna 2011 sähkö‐ ja elektroniikkalaitero‐
mun palauma oli 17 prosenttia.

Elker Oy ja tuottajayhteisöt muuttivat toukokuun alussa uuteen osoitteeseen
Elker Oy ja tuottajayhteisöt SELT ry, ICT‐
tuottajaosuuskunta, FLIP ry ja Recser Oy
ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen:
Pasilanraitio 9 B
00240 Helsinki
Samoissa toimistotiloissa toimii myös SER‐
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tuottajayhteisö ry. Elker Oy:n ja tuottajayh‐
teisöjen laskutusosoitteet pysyvät ennallaan.

SELT ry:n Nordea-tili on lopetettu
SELT ry:llä ei ole enää käytössä Nordea‐tiliä,
ainoastaan Sampo Pankin tili. Tuottajayh‐
teisöjen oikeat tilitiedot löytyvät laskuista.

Kannettavien paristojen ja akkujen keräysaste oli 36 % vuonna 2011
Viranomaisille maaliskuun lopussa toimitet‐
tujen seurantatietojen mukaan Recser Oy:n
ja ERP Finland ry:n rekisteröityneet tuottajat
saattoivat Suomen markkinoille yhteensä
2 760 tonnia kannettavia paristoja ja akkuja,
mikä on hieman vähemmän kuin vuonna
2010, jolloin markkinoille saatettiin yli 2 810
tonnia. Kerättyjen ja kierrätettyjen paristo‐
jen ja akkujen määrä puolestaan kasvoi ver‐
rattuna edellisvuoteen kokonaiskeräysmää‐
rän ollessa 978 tonnia.
Lainsäädännössä vuodelle 2012 asetettu ke‐
räysastevaatimus 25 % ylitettiin vuonna
2011 reilusti keräysasteen ollessa 36 %. Seu‐
raava keräysastevaatimus 45 % on laissa ase‐
tettu vuodelle 2016. Eniten markkinoille saa‐
tettiin alkaliparistoja ja vastaavia (65 %) sekä
litiumioni‐ ja litiumpolymeeriakkuja (15 %).
Suljettujen lyijyhyytelöakkujen osuus oli
11 %, nikkelikadmiumakkujen 4 % ja muiden
alle 5 %. Käytettynä kierrätykseen palautui
eniten alkaliparistoja ja vastaavia (88 %) sekä
nikkelikadmiumakkuja (4 %) ja nikkelimetalli‐
hydridiakkuja (3 %).
Recser Oy toimittaa kerätyt paristot ja akut
Nivalassa toimivalle Akkuser Oy:lle, joka yh‐
teistyökumppaneidensa kanssa erottelee
paristoista ja akuista hyötyaineet, käsittelee
ne ja toimittaa lopputuotteet kemian‐ ja me‐
talliteollisuuden tarpeisiin luontoa rasitta‐
matta. Uusiokäyttöön päätyy jopa 90 pro‐
senttia raaka‐aineista, kun lakisääteinen vaa‐
timus on 50 prosenttia. Parhaillaan Akkuser
Oy kehittää yhteistyössä Metalliteollisuuden
kanssa uudenlaista alkaliteknologiaa, jonka
tarkoituksena on laskea käsittelykustannuk‐
sia ja nostaa metallien kierrätysastetta. Lue
lisää: www.akkuser.fi.
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Elkerin henkilökunta kävi tutustumassa Akkuser
Oy:n toimintaan maaliskuussa 2012. Akkuser Oy on
mukana Cleantech Finland ‐ohjelmassa, jonka tar‐
koitus on tukea Suomen ympäristöliiketoiminnan
kasvua.

Uuden jätelain mukanaan tuomat muutokset tuottajan näkökulmasta
Tuottajan kannalta merkittävimpiä muutok‐
sia uudessa 1.5.2012 voimaantulleessa jäte‐
laissa koskevat:
 Tuottajavastuun suhdetta muiden toimi‐

joiden järjestämään jätehuoltoon (47 §)
 Tuottajayhteisön perustamista (62 §)
 Tuottajayhteisön toiminnan turvaamista

(64 §)
 Jakelijan vastaanottovelvollisuuden laaje‐

nemista (56 §) ja
 Vapaamatkustajavalvontaa (55, 131‐133

§).

siin ongelmiin ns. kermankuorinnasta, jossa
järjestelmän ulkopuoliset toimijat ovat kes‐
kittyneet arvojätteen keräämiseen jättäen
muun romun keräyksen tuottajien vastuulle.
Tämä on heikentänyt tuottajien mahdolli‐
suutta omien jätehuoltojärjestelmien kus‐
tannustehokkaaseen järjestämiseen. Lain‐
muutoksella pyritään varmistamaan, että
tuottajilla on ensisijaisesti oikeus sekä jäte‐
huollon järjestämiseen että positiivisen ar‐
von omaavaan SE‐romuun, jotta tuottajavas‐
tuujärjestelmän tehokas täytäntöönpano
pystytään turvaamaan.

SE-romun keräys vain yhteistyössä tuottajan
kanssa

Tuottajille tietopaketti uuden jätelain mukanaan tuomista muutoksista

Uusi jätelaki antaa SE‐laitteiden tuottajille
ensisijaisen oikeuden jätehuollon järjestämi‐
seen. Muut toimijat eivät saa enää perustaa
tai ylläpitää rinnakkaisia SE‐romun keräys‐
tai vastaanottojärjestelmiä ilman yhteistyötä
tuottajan kanssa. Muut toimijat eivät myös‐
kään saa enää tarjota romun keräykseen tai
vastaanottoon liittyviä palveluita esimerkiksi
kiinteistön haltijalle tai yrityksille, mikäli toi‐
mijalla ei ole sopimussuhdetta tuottajaan.

Elker julkaisee kesäkuussa tietopaketin uu‐
den jätelain mukanaan tuomista muutoksis‐
ta. Tietopaketissa keskitytään lakimuutoksiin
erityisesti sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuotta‐
jan sekä paristo‐ ja akkutuottajan näkökul‐
masta.
Tietopaketti julkaistaan kesäkuun aikana El‐
ker Oy:n kotisivuilla ja lähetetään tuottajayh‐
teisöjen jäsenyritysten edustajille sähköpos‐
titse.

Uusilla säännöksillä pyritään erityisesti vai‐
kuttamaan vanhan jätelain aikana ilmennei‐

Lue lisää uuden jätelain mukanaan tuomista muutoksista!
Lisää tuottajavastuun suhteesta muiden toimijoiden järjestämään jätehuoltoon:
www.elker.fi/fi/Ajankohtaista/seromunkeraysvainyhteistyossa
Ympäristöministeriön esite yrityksille uudesta jätelainsäädännöstä:
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136252&lan=fi
Jätelaki 646/2011:
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646
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SE-laiteraportointi: yritys- ja kuluttajatuotteiden määritelmä
SE‐laitteiden vuosiraportoinnin aikaan tuot‐
teiden jaottelu yritys‐ ja kuluttajatuotteisiin
herätti paljon kysymyksiä. Erityisesti valaisin‐
ten raportoinnissa oli epäselvyyksiä.
Kuluttajatuote on tuote, jota voidaan sitä
muuttamatta käyttää kotitalouksissa. Sillä,
onko tuote myyty kotitaloudelle vai yrityk‐
selle, ei ole merkitystä. Tuotteet, jotka eivät
täytä tätä kriteeriä, ovat yritystuotteita.
Se, myykö yritys tuotteita suoraan kuluttajil‐
le tai esimerkiksi jälleenmyyjän yms. toisen
yrityksen kautta kuluttajille, ei ratkaise asiaa.
Kaikki lamput, valaisimet, termostaatit ja
lämmittimet luokitellaan kuluttajatuotteiksi
ja ne tulee ilmoittaa kierrätysmaksurapor‐
toinnissa ja suorittaa niistä kierrätysmaksut.

Esimerkkejä kuluttajatuotteista:
 kaikki PC‐tietokoneet
 kaikki pienkodinkoneet
 kaikki sähkökiukaat
 kaikki tuottajavastuun piiriin kuuluvat

lamput
 kaikki valaisimet (tuottajayhteisön pää‐

tös, että valaisimet raportoidaan ja käsi‐
tellään kuluttajatuotteina eli ne otetaan
maksutta vastaan kuluttajaverkostossa)
 kaikki kannettavat sähköporakoneet yms.

sähkötyökalut
 kaikki televisiot
 kaikki hifilaitteet ja kaiuttimet
 kotikäyttöön soveltuvat tulostinlaitteet

Esimerkkejä yritystuotteista:
B2C = kuluttajatuote = kotitalouskäyttöön soveltuva laite
B2B = yritystuote = laite, joka ei sovellu
kotitalouskäyttöön

 palvelimet
 virvoitusjuoma‐, karkki‐ ja peliautomaatit
 yritystulostimet, kopiokoneet ym. kotita‐

louskäyttöön soveltumattomat tulostin‐
laitteet

RAPORTOINTI
Jakson 1.4.‐30.6.2012 kierrätysmaksuraportointi alkaa 1.7.2012. Raportoinnin määräaika on 31.7.2012.
Kierrätysmaksuraportit täytetään Elkerin raportointijärjestelmässä: https://reportal.elker.fi/ilmoitukset/logon.aspx
Lisää SE‐laiteraportoinnista Elkerin kotisivuilla: www.elker.fi/fi/raportointi/kierratysmaksuraportointi1
Lisää P&A‐raportoinnista Recserin sivuilla: www.recser.fi/?Tuottajille:Raportointi:Kierr%E4tysmaksuraportointi
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