Tuottajatiedote 4/2009
SELT ry:n, ICT‐tuottajaosuuskunnan ja FLIP ry:n sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajille
sekä Recser Oy:n paristo‐ ja akkutuottajille.

Tuottajayhteisöjen jäsenmäärät kasvussa
Tässä numerossa:
Tuottajayhteisöjen
jäsenmäärät kasvussa 1
ICT tarkastaa vuoden
2008 raportointia
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Hyödynnä tuottaja‐
vastuullisuus yritykse‐
si markkinoinnissa
2

Kierrätysmaksuraportointi
• Jakson 1.10.‐31.12.2009
kierrätysmaksurapor‐
tointi 15.1.2009 men‐
nessä
• Lisätietoa raportoinnis‐
ta Elkerin kotisivuilla:
www.elker.fi/fi/
raportointi
• Raportit täytetään ra‐
portointijärjestelmässä
Elkerin kotisivuilla:
www.elker.fi/fi/
raportointilomakkeet

Elker Oy teki alkuvuodesta laajan va‐
paamatkustajakampanjan. Elker lähet‐
ti noin 2000 kirjettä mahdollisille säh‐
kö‐ ja elektroniikkalaitetuottajille sekä
mahdollisille paristo‐ ja akkutuottajille.
Tuottajavastuita valvova viranomai‐
nen, Pirkanmaan ympäristökeskus on
lähestynyt mahdollisia tuottajia val‐
vontakirjeellä tänä syksynä. Viran‐
omaisen kirjeessä muistutettiin tuotta‐
javastuiden hoitamisesta. Kampanja
jatkuu edelleen.

SE-laitetuottajayhteisöjen jäsenmäärät lähteneet kasvuun
Kampanjoiden vaikutus on näkynyt
SELT ry:n ja ICT‐tuottajaosuuskunnan
jäsenmäärissä. Sähkö‐ ja elektroniikka‐
laitetuottajayhteisöihin on liittynyt
tänä vuonna 70 uutta jäsenyritystä.
SELT ry:n jäsenmäärä on noussut 659
yritykseen. ICT‐tuottajaosuuskunnan
kautta tuottajavastuunsa hoitaa 248
yritystä ja FLIP ry:n kautta 10 yritystä.
Jäsenmäärien kasvun odotetaan jatku‐
van myös loppuvuotena.

Paristo- ja akkutuottajia kaivataan
lisää
Recser Oy:n rekisteröityneiden paristo
‐ ja akkutuottajien määrä ei kuiten‐
kaan ole kasvanut odotusten mukai‐
sesti. Ilmeisesti kaikki kannettavia pa‐
ristoja‐ tai akkuja maahantuovat yri‐
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tykset eivät ole vielä sisäistäneet viime
syksynä voimaan tulleen tuottajavas‐
tuun koskevan heitä.

Recser muistuttaa!
• Rekisteröitymisvelvollisuus

koskee myös pienten
paristo‐ ja akkumäärien maa‐
hantuojia
• Myös laitteiden sisältämät

paristot ja akut kuuluvat tuot‐
tajavastuun piiriin
• Paristo‐ ja akkutuottajavas‐

tuuta ei voi hoitaa jäsenyydel‐
lä SELT ry:ssä, FLIP ry:ssä tai
ICT‐tuottajaosuuskunnassa

Recseriin on rekisteröitynyt tänä vuon‐
na tähän mennessä 94 yritystä, kasvat‐
taen jäsenmäärän 283 yritykseen. Pal‐
jon lisää paristo‐ ja akkutuottajia odo‐
tetaan kuitenkin vielä rekisteröityväk‐
si.

Rekisteröityneet yritykset löytyvät
netistä
SER‐tuottajayhteisöjen jäsenyritykse‐
tyneet voi tarkastaa Elker Oy:n sivuilta:
SER‐tuottajayhteisöjen jäsenet.
Recseriin rekisteröityneet paristo‐ ja
akkutuottajat voi tarkastaa Recser
Oy:n sivuilta: Recser rekisteröityneet

ICT-tuottajaosuuskunta tarkastaa vuoden 2008
raportointia

Huom!
Raportointijärjestelmäs‐
tä saamasi sähköposti‐
kuittaukset tekemästäsi
raportista kannattaa
arkistoida.

Kaikilla tuottajayhteisöillä on sääntö‐
jen mukaan oikeus tarkastaa jäsenyri‐
tystensä raportointien oikeellisuus.
Käytäntö on normaali tuottajavastuu‐
asioissa ja tuottajayhteisöt auditoivat
jäsenyritystensä raportointeja ympäri
Eurooppaa.
Auditointien tarkoituksena on ennen
kaikkea varmistaa jäsenyritysten oi‐
keudenmukainen ja tasapuolinen koh‐
telu. Tarkastuksilla pyritään myös sel‐

vittämään, onko jäsenyrityksillä rapor‐
toinnissa ongelmia ja löytävätkö yri‐
tykset laitteilleen oikean raportointi‐
luokan vaivattomasti.
ICT‐tuottajaosuuskunta aloitti jäsenyri‐
tysten raportointien tarkastuksen lo‐
kakuussa. Raportoijien kannattaa ar‐
kistoida tekemänsä raportit. Näin tie‐
dot löytyvät helposti, mikäli tuotta‐
jayhteisö tulee tarkastamaan yrityksen
raportointia.

Hyödynnä tuottajavastuullisuus yrityksesi
markkinoinnissa
Huom!
Kierrätysmaksuhinnasto
2010 ilmestyy joulukuun
alussa

Ympäristö‐ ja yhteiskuntavastuu ovat
tärkeitä asioita nykypäivän liike‐
elämässä. Tuottajavastuunsa asianmu‐
kaisesti hoitavan yrityksen kannattaa
käyttää tuottajayhteisöjäsenyyttä
markkinointitarkoituksiin.

Tuottajayhteisöjen jäsenyritykset voi‐
vat tilata maksuttoman sertifikaatin
todistukseksi jäsenyydestä. Sertifikaat‐
tia voi käyttää tarjouksia tehdessä il‐
maisemaan, että yritys kantaa osuu‐
tensa kierrätysvastuusta.

Tuottajavastuun hoitamisesta kannat‐
taa kertoa esim. yrityksen kotisivuilla,
asiakaslehdessä ja tuote‐esitteissä.
Elkeriltä voi pyytää tuottajayhteisön
logoa tähän tarkoitukseen.

SER‐tuottajayhteisöjen sertifikaattitila‐
ukset: info@elker.fi
Recser sertifikaattitilaukset:
info@recser.fi

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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