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Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysmaksuhinnasto 2011
Elker Oy julkaisee sähkö‐ ja elektroniikkalait‐
teiden kierrätysmaksuhinnaston vuodelle
2011 marraskuun lopussa. FLIP ry:n hallitus
on jo päättänyt laskea lamppujen kierrätys‐
maksun 0,10 euroon/kpl ensi vuoden alusta.
SELT ry ja ICT‐tuottajaosuuskunta päättävät

omien laiteluokkiensa kierrätysmaksuhinnat
ensi vuodelle kokouksissaan marraskuun
lopussa, minkä jälkeen kierrätysmaksuhin‐
nasto lähetetään tuottajayhteisöjen jäsenyri‐
tyksille.

Kierrätysmaksun ilmoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteen hinnassa
Sähkö‐ ja elektroniikkalaitteita myyvät yrityk‐
set eivät saa uutta tuotetta myytäessä il‐
moittaa mitään kierrätysmaksuja tai jäte‐
huoltokustannuksia erikseen ostajalle enää
13.2.2011 jälkeen. Suuret kodinkoneet ‐
luokan tuotteissa maksuja ei saa ilmoittaa
13.2.2013 jälkeen.
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Katso kohta 8 § Jätehuoltokustannusten il‐
moittaminen tuotteen hinnassa Valtioneu‐
voston asetuksesta sähkö‐ ja elektroniikkalai‐
teromusta:
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040852

Tuottajayhteisöt lähestyvät vapaamatkustajia yhteisellä kirjeellä
Sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöt
SELT ry, ICT‐tuottajaosuuskunta ‐TY, FLIP ry,
SER‐Tuottajayhteisö ry ja ERP Finland ry sekä
paristo‐ ja akkutuottajayhteisö Recser Oy
aloittavat yhteisen vapaamatkustajakampan‐
jan, jonka tarkoituksena on saada tuottaja‐
vastuuvelvoitteensa laiminlyövät yritykset
liittymään tuottajayhteisöön tai rekisteröity‐
mään valvovan viranomaisen tuottajatiedos‐
toon.
Vapaamatkustus on edelleen ongelma sekä
sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajien että
paristo‐ ja akkutuottajien keskuudessa. Tuot‐
tajavastuuvelvoitteensa asianmukaisesti hoi‐
tavat yritykset maksavat myös tuottajavas‐
tuunsa laiminlyövien yritysten osuuden jäte‐
huollon kustannuksista. Näin ollen vapaa‐
matkustajayrityksillä on mahdollisuus tarjota
alhaisempia kokonaishintoja, mikä aiheuttaa
kilpailutilanteen vääristymistä. Jos jokainen
tuottaja olisi mukana jakamassa kustannuk‐

sia, olisivat kierrätysmaksut kaikille alhai‐
sempia.
Tuottajayhteisöjen jäsenyritykset voivat
myös itse pyrkiä vaikuttamaan vapaamatkus‐
tajaongelmaan markkinoimalla itseään tuot‐
tajavastuunsa asianmukaisesti hoitavana
yrityksenä. Jäsenyritykset voivat myös ilmoit‐
taa sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajia, joita
epäilevät vapaamatkustajiksi osoitteeseen
info@elker.fi ja paristo‐ ja akkutuottajia,
osoitteeseen info@recser.fi.
Tuottajatiedotteen liitteenä on Recser Oy:n
vapaamatkustajatiedote, jota yritykset voivat
käyttää markkinoidakseen paristo‐ ja akku‐
tuottajavastuuta. Valitettavasti vielä monille
sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajille on epä‐
selvää, että mikäli yrityksen maahantuomat
laitteet sisältävät pariston tai akun tulee yri‐
tyksen rekisteröityä myös paristo‐ ja akku‐
tuottajaksi.

Kierrätysmaksujen kirjanpitokäsittely
Alkaen 1.1.2010 arvonlisäverolain muuttumi‐
sen (13.11.2009/886) myötä tuottajayhteisöt
eivät ole enää perineet arvonlisäveroa ulko‐
maisilta yrityksiltä kierrätysmaksulaskuilla.

markkinoille saatetut tuotteet sillä se on ai‐
noa tapa saavuttaa oikeudenmukainen kus‐
tannusten jako. Näin jätehuoltokustannukset
perustuvat tuottajien markkinaosuuksiin.

Tuottajayhteisön näkökulmasta kierrätys‐
maksu on pääosin ennakkomaksua tulevista
kierrätyskustannuksista. Tuote ei aiheuta
jätehuoltokustannuksia siinä vaiheessa kun
se saatetaan markkinoille vaan vasta tulevai‐
suudessa, kun se palautuu kierrätykseen.

Tuottajayritys voi käsitellä kierrätysmaksu‐
laskun kuluna. Tuotteen myyntihinta on si‐
sältänyt kierrätysmaksua vastaavan tuoton.
Jos yritys ei hoida tuottajavastuuta, ko. tuot‐
teiden tulevasta jätehuollosta aiheutuvan
velan tulisi näkyä taseessa.

Tuottajayhteisöille kuitenkin raportoidaan
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SELT ry tarkastaa vuosien 2008 ja 2009 raportointia
SELT ry tarkastaa vuoden 2010 lopulla jäsen‐
yritystensä kierrätysmaksuraportointia vuo‐
silta 2008 ja 2009. Auditoinnin tarkoituksena
on ennen kaikkea varmistaa jäsenyritysten
oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.
Tarkastuksilla pyritään myös selvittämään,
onko jäsenyrityksillä raportoinnissa ongel‐

mia ja löytävätkö yritykset laitteilleen oikean
raportointiluokan vaivattomasti.
Jäsenyritysten raportoijien kannattaa arkis‐
toida tehdyt raportit. Näin tiedot löytyvät
helposti, mikäli tuottajayhteisö joskus tulee
tarkastamaan yrityksen raportointia.

Sunlogix Components Oy on uusi ReUSE IT -kumppani
Sunlogix Components Oy on tehnyt Elker
Oy:n kanssa sopimuksen ReUSE IT ‐merkin
käytöstä ja yritys on ReUSE IT ‐sertifikaation
täyttävä yhteistyökumppani uudelleenkäyt‐
töön kelpaavien laitteiden hankinnoissa ja
myynnin organisoimisessa.
Sunlogix Components Oy hankkii uudelleen‐
käyttöön kelpaavia tietokoneita, kuluttaja‐
elektroniikkaa ja oheislaitteita isommissa
erissä joko ICT‐tuottajaosuuskunnan jäsen‐
yrityksiltä tai yhteistyössä heidän asiakkail‐
taan. Kaikista hankituista uudelleenkäyttöön

menevistä laitteista tuotetaan asianmukai‐
nen viranomaisraportointi. Kaikkien uudel‐
leenkäyttöön hankittujen koneiden kovale‐
vyt puhdistetaan aina Naton hyväksymällä
Blancco‐ohjelmalla. Sunlogix Components
Oy:n uudelleenkäyttöön otettujen tuottei‐
den myyntiorganisaatio kattaa koko maan.
Uudelleenkäyttölaitteiden verkkokauppa:
www.sunmarket.fi.
ReUSE IT:n kotisivut: www.reuseit.fi.

Kaksi vuotta paristo- ja akkutuottajavastuuta - kaksi miljoonaa kerättyä kiloa
Reilu kaksi vuotta on kulunut siitä kun paris‐
to‐ ja akkutuottajavastuu tuli voimaan
26.9.2008. Kahden ensimmäisen vuoden
aikana kannettavia paristoja ja akkuja on
kerätty ja kierrätetty kaksi miljoonaa kiloa.
Tuottajavastuun tavoitteena on vähentää
paristoista ja akuista aiheutuvia ympäristö‐
haittoja rajoittamalla ympäristölle haitallis‐
ten paristojen ja akkujen luovuttamista
markkinoille sekä maksimoimalla paristojen
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ja akkujen erilliskeräysmäärät ja kierrätysas‐
teet.
Ennen tuottajavastuun voimaantuloa paris‐
tojen ja akkujen keräyksen ja muun jätehuol‐
lon järjestäminen oli jätteen haltijan ja osit‐
tain kuntien vastuulla ja erilliskeräysaste var‐
sin alhainen. Suurin osa käytetyistä paristois‐
ta ja akuista päätyi kaatopaikalle. Kahdella
miljoonalla kerätyllä kilolla Suomi täyttää
EU:n asettamat keräystavoitteet.

Lausuntopyyntö kertakäyttöparistojen ympäristömerkin kriteereistä
Asiantuntijaryhmä on Pohjoismaisen ympä‐
ristömerkinnän toimesta laatinut ehdotuk‐
sen kertakäyttöparistojen pohjoismaisen
ympäristömerkin kriteereiksi ja pyytää nyt
kommentteja kriteeriehdotukseen niiltä ta‐
hoilta, joita vaatimukset koskevat.
Erityisesti huomiota pyydetään kiinnittä‐
mään seuraaviin ehdotuksen kohtiin:

Lausuntopyyntö ja kriteeriehdotukset tausta‐
muistioineen on saatavilla internetistä osoit‐
teesta www.ymparistomerkki.fi/lausunto.
Lausunnon kriteeriehdotuksesta voi jättää
SFS‐Ympäristömerkinnän kotisivuilla olevilla
lomakkeilla tai sähköpostitse osoitteeseen:
joutsen@sfs.fi. Lausuntoaika päättyy 3. tam‐
mikuuta 2011.

1. Tuoteryhmän määritelmän muutos
2. Vaatimus pariston koostumuksesta (O1)
3. Kuluttajatiedon vaatimus (O6)
4. Kertakäyttöparistojen laatuvaatimus (O8)

RAPORTOINTI
 Jakson 1.10.‐31.12.2010 kierrätysmaksuraportointi alkaa 1.1.2011
 Kierrätysmaksuraportit täytetään Elkerin raportointijärjestelmässä:
https://reportal.elker.fi/ilmoitukset/logon.aspx
 Lisää SE‐raportoinnista Elkerin kotisivuilla:
http://www.elker.fi/fi/raportointi/kuluttajatuoteraportointi1
 Lisää P&A‐raportoinnista Recserin sivuillta:
http://www.recser.fi/?Tuottajille:Raportointi:Kierr%E4tysmaksuraportointi

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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