Tuottajatiedote 3/2010
SELT ry:n, ICT‐tuottajaosuuskunnan ja FLIP ry:n sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajille
sekä Recser Oy:n paristo‐ ja akkutuottajille.

SE-laitteiden kierrätysmaksujen muodostuminen
Tässä numerossa:
SE‐laitteiden kierrätys‐
maksujen muodostumi‐
nen

1

Recser Oy:lle nimitetty
uusi toimitusjohtaja

2

Recser Oy:n hinnat
julkaistu vuodelle 2011

2

Recser Oy:n asiamiesso‐
pimukset Sertyn ja Auto‐
kierrätyksen kanssa
2

Raportointi
 Jakson 1.7.‐30.9.2010
kierrätysmaksurapor‐
tointi alkaa 1.10.2010
 Lisää SE‐raportoinnista
Elkerin kotisivuilla
 Lisää P&A‐raportoinnista
Recserin sivuilla
 Kierrätysmaksuraportit
täytetään Elkerin rapor‐
tointijärjestelmässä

Elker Oy sekä sähkö‐ ja elektroniikka‐
laitetuottajayhteisöt SELT ry, ICT‐
tuottajaosuuskunta ‐TY ja FLIP ry ovat
voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.
Tuottajat raportoivat Suomen markki‐
noille saattamansa kotitalouskäyttöön
soveltuvat sähkö‐ ja elektroniikkalait‐
teet tuottajayhteisölle ja tuottajayhtei‐
sö perii niistä kierrätysmaksut.

Mitä kierrätysmaksu sisältää?
Kierrätysmaksuilla katetaan laitteiden
keräys, kuljetus, käsittely, kierrätysver‐
koston ja ‐kaluston ylläpito sekä siitä
aiheutuvat kustannukset ja asetuksen
vaatima vakavaraisuus. Maksuilla kate‐
taan myös Elker Oy:n kierrätysverkos‐
ton valvonnan ja ohjaamisen, viran‐
omaisraportoinnin, jäsenpalveluiden
sekä Elker Oy:n ja tuottajayhteisöjen
taloushallinnon kustannukset.

Kierrätysmaksumatematiikkaa
Kierrätysmaksut ovat laskeneet paljon
siitä kun toiminta aloitettiin vuonna
2005. Kierrätysmaksujen muodostumi‐
seen vaikuttaa moni tekijä:
1. Palaumaprosentti
Kierrätysmaksujen laskeminen on puh‐
dasta matematiikkaa. Niinpä markki‐
noille saatettujen laitteiden suhde
kierrätykseen palautuvaan romuun on
tärkeä tekijä yhtälössä. Esimerkiksi
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televisioiden painopohjainen palauma
on tällä hetkellä 254 %. Markkinoille
tuotua kiloa kohti siis palautuu 2,5 kg
kierrätettäväksi. Markkinoille saatetta‐
vat televisiot ovat kevyitä litteitä lait‐
teita kun taas kierrätykseen palautu‐
vat raskaita kuvaputkellisia laitteita.
2. Kierrätyksen optimointi
Kierrätystekniikoiden ja ‐toimijoiden
tehokkuus vaikuttaa luonnollisesti
kierrätyksestä aiheutuviin kustannuk‐
siin. Viidessä vuodessa toiminta on
kehittynyt tehokkaammaksi ja kustan‐
nukset sitä myötä laskeneet.
3. Hallinnon optimointi
Myös tuottajayhteisön hallinto aiheut‐
taa kustannuksia. Silläkin puolella toi‐
mintatapoja on kehitetty.
4. Jäsenyritysten määrä
Jäsenmäärän nousu laskee kierrätys‐
maksuja, kun kierrätyskustannuksia on
jakamassa suurempi määrä yrityksiä.
5. Raaka‐aineiden arvo
Kierrätyksessä talteen saatavien raaka
‐aineiden maailmanmarkkinahinnat
vaihtelevat, mikä vaikuttaa kierrätyk‐
sestä aiheutuviin kustannuksiin.

Huom!
Sähkö‐ ja elektroniikkalaitteiden vuo‐
den 2011 kierrätysmaksut julkaistaan
marras‐joulukuun vaihteessa.

Liisa-Marie Santakoski nimitetty Recser Oy:n uudeksi
toimitusjohtajaksi
Liisa‐Marie Santakoski on nimitetty
heinäkuun alusta Recser Oy:n toimi‐
tusjohtajaksi. Santakoski on hoitanut
Recser Oy:n asioita tuottajayhteisön
perustamisesta alkaen Elker Oy:n

työntekijänä. Hän on Recser Oy:n ai‐
noa työntekijä ja toimii myös jatkossa
tuottajien yhteyshenkilönä ja auttaa
tuottajavastuukysymyksissä.

Recser Oy:n hinnat julkaistu vuodelle 2011
Huom!
Recserin rekisteröinti‐,
vuosi‐ ja kierrätysmak‐
sut löytyvät kotisivuilta:
Hinnasto

Recser Oy:n hallitus on kokouksessaan
10.8.2010 päättänyt vuoden 2011 re‐
kisteröinti‐ ja vuosimaksut sekä kierrä‐
tysmaksut kaudelle 1.1.‐30.6.2011.

Tuottajien rekisteröinti‐, vuosi‐ ja kier‐
rätysmaksut löytyvät Recserin ko‐
tisivuilta: Hinnasto.

Recser Oy:n asiamiessopimukset SER-Tuottajayhteisö
ry:n ja Suomen Autokierrätys Oy:n kanssa
Recser Oy:n kautta tuottajavastuun
hoitavien yritysten määrä on kasvanut
tuottajayhteisön tekemien asiamiesso‐
pimusten myötä. Sopimus SER‐
Tuottajayhteisö ry:n kanssa toi Recse‐
riin 16 Sertyn jäsenyritystä. Suomen
Autokierrätys Oy:n kanssa tehty sopi‐
mus kasvatti tuottajamäärää 20 Auto‐

kierrätyksen jäsenyrityksellä.
Tällä hetkellä yhteensä 363 yritystä
hoitaa paristojen ja akkujen tuottaja‐
vastuunsa Recser Oy:n kautta.
Recserin kotisivuilta löytyy lista kaikis‐
ta rekisteröityneistä tuottajista.

Elker Oy on sähkö‐ ja elektroniikkaromun keräyksen ja kierrätyksen organisointia varten perustettu palveluyhtiö.
Elker Oy:n omistavat sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöt SELT ry, ICT‐tuottajaosuuskunta ‐TY ja FLIP ry.
Paristo‐ ja akkutuottajayhteisö Recser Oy ostaa palvelut Elker Oy:ltä.

Elker Oy, Käenkuja 8 D 32, 00500 Helsinki
info@elker.fi | www.elker.fi | www.recser.fi
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