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Uusi SER-kierrätysmaksuhinnasto 2013
Sähkö‐ ja elektroniikkalai eiden kierrätys‐
maksut ensi vuodelle on pääte y marras‐
kuussa. Ensi vuoden kierrätysmaksuhinnas‐

tot toimitetaan SELT ry:n, FLIP ry:n ja ICT‐
tuo ajaosuuskunnan jäsenyrityksille tämän
viikon aikana.

Manuaalit SELT ry:n ja ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyrityksille
Elker Oy:n ko sivuilta löytyy manuaalit SELT
ry:n ja ICT‐tuo ajaosuuskunnan jäsenyritys‐
ten käy öön. Manuaaliin on koo u jäsenyri‐
tyksille ka ava etopake tärkeistä tuo a‐
javastuuseen ja jäsenyyteen lii yvistä asiois‐
ta kuten:

 Ser fikaa t ja tuo ajavastuun markki‐
noin
 Tuo eiden merkintä
 Raportoin tuo ajayhteisölle
 B2B‐tuo ajajäsenen toimintaohjeet
Manuaaliin kanna aa tutustua ja o aa se
talteen sillä se sisältää yksityiskohtaiset oh‐
jeet mm. raportoin in.

 Tuo ajavastuu
 B2B‐B2C‐määritelmä

SELT jäsenyrityksen manuaali:
www.elker.fi/fi/Tuo ajayhteisot/SELT/jasenyrityksen‐manuaali1
ICT jäsenyrityksen manuaali:
www.elker.fi/fi/Tuo ajayhteisot/ICT‐tuo ajaosuuskunta/jasenyrityksen‐manuaali
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Kaupan SER-vastaanotto alkaa toukokuussa 2013 - pilotti on käynnissä Lapissa
Sähkö‐ ja elektroniikkalai eiden jakelijan
vastaano ovelvoite tulee voimaan ensi vuo‐
den toukokuussa. Asiakas on oikeute u pa‐
lau amaan kauppaan käytöstä poistamansa
sähkö‐ ja elektroniikkalai een uuden vastaa‐
van lai een oston yhteydessä. Tuo ajat vas‐
taavat kaupan vastaano aman SE‐romun
kuljetuksesta ja asianmukaisesta kierrätyk‐
sestä. Ilman uuden tuo een ostovelvoite a
kulu ajat voivat edelleen palau aa SE‐
romut tuo ajien ylläpitämään valtakunnalli‐
seen kiinteään keräysverkostoon, joka löytyy
osoi eesta: www.kierratys.info.

Lapin vastaanottopilotti alkoi lokakuussa
Tuo ajat ja jakelijat ovat yhdessä tehneet
suunnitelmia kaupan SER‐vastaanoton toteu‐
tuksesta. Vastaano oa pilotoidaan yhdek‐
sässä pilo in mukaan ilmoi autuneessa
kaupassa Rovaniemen, Ranuan ja Pellon alu‐
eella. Mukana ovat Lapin Toimistotekniikka
Oy, Kodin Terra Rovaniemi, K‐rauta Rovanie‐
mi, K‐citymarket Rovaniemi, An la Oy Rova‐
niemi, S‐Market Ranua, S‐Market Pello, Säh‐
köareena ja Prisma Rovaniemi.
Lokakuussa alkaneessa pilo ssa kulu ajilta
vastaanote avat lai eet on jae u kolmeen
kategoriaan: pien‐SER, data‐SER ja lamppu‐
SER. Data‐SERiin kuuluvat muis kapasi‐
tee a sisältävät pienet SE‐lai eet kuten
kanne avat etokoneet, matkapuhelimet ja
digikamerat. Ensimmäisen kuukauden koke‐
muksien mukaan keräysas oihin on palautu‐
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nut erityises lamppuja, mu a jonkin verran
myös muita pieniä lai eita.

Erityishuomio data-SERissä
Jakelijan vastaano ovelvoite koskee kaikkia
sähkö‐ ja elektroniikkalai eita, myös suuria
lai eita. Jakelija on kuitenkin velvoite u vas‐
taano amaan vanhan lai een ainoastaan
uuden vastaavan lai een oston yhteydessä.
Kaupan vastaanotossa pyritään käytännön
järjestelyillä ja vies nnällä kannustamaan
kulu ajia palau amaan kauppaan nimen‐
omaan pienempiä SE‐lai eita. Isompien
lai eiden uskotaan edelleen pääsääntöises
ohjautuvan kiinteään vastaano opistever‐
kostoon (www.kierratys.info).
Muis kapasitee a sisältävien lai eiden eli
data‐SERin vastaano o kaupoissa vaa i eri‐
tyishuomiota. Jo pilo ssa data‐SER kerätään
lukolliseen keräysas aan ja kauppoja on oh‐
jeiste u sijoi amaan data‐SERin keräysas a
kaupassa valvo uun paikkaan. Data‐SER‐
lai eet saa avat sisältää mm. käy äjiensä
henkilökohtaisia etoja, joten sen keräys‐ ja
kuljetusjärjestelmä pyritään suunni ele‐
maan hyvin kontrolloiduksi, jo a kulu ajat
mieltävät sen heidän tarpeitaan palvelevaksi
ja käy ökelpoiseksi palautusvaihtoehdoksi
ko. lai eille.

Jo lähes puolet erilliskerätyistä käytetyistä paristoista ja akuista palautuu
kierrätykseen kauppojen kautta
Jakelijoiden velvollisuus o aa vastaan käyte‐
tyt paristot ja pienakut tuli voimaan neljä
vuo a si en, samaan aikaan paristojen ja
akkujen tuo ajavastuusäännösten kanssa.
Lain mukaan jakelijan tulee o aa vastaan
käytetyt paristot ja akut maksu a ja ilman
uuden tuo een ostopakkoa. Jakelija on vas‐
tuussa myös palautusmahdollisuu a koske‐
vasta edo amisesta myyn pisteessään ja
muussa markkinoinnissaan .

Uusi jätelaki selkeyttää rooleja
Tuo ajan vastuulle jakelijan vastaano amat
paristot ja akut siirtyvät kaupan takaovella
eli tuo ajan tulee järjestää kuljetuksen kan‐
nalta tarkoituksenmukaisiksi eriksi kootuille
paristoille ja akuille kuljetus ja vastata kulje‐
tuskustannuksista. Toukokuussa 2013 voi‐
maan tulevat uuden jätelain tuo ajavastuu‐
ta koskevat säännökset selkey ävät en ses‐
tään jakelijoiden ja tuo ajien välistä vas‐
tuunjakoa kun nimenomaises säädetään,
e ä tuo een jakelija vastaa järjestämänsä
vastaanoton kustannuksista.

SER-kierrätyksen
Facebook-sivulla voit
osallistua Jopo Electron (arvo
1750 €) arvontaan vielä
tämän viikon ajan! Kilpailu
päättyy 30.11.2012.
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Kauppakeräykseen ollaan tyytyväisiä
Kulu ajat ovat löytäneet kauppakeräyspis‐
teet hyvin, sillä nyt jo lähes puolet erilliskerä‐
tyistä kanne avista paristoista ja akuista tu‐
lee kaupoista. Recser Oy:n kauppakeräyspis‐
teille tänä syksynä jo kolmannen kerran
tee ämän kyselyn mukaan myös suurin osa
jakelijoista pitää paristokeräystä hyvänä pal‐
veluna asiakkaille ja tuo ajien järjestämää
noutoa sujuvana. Valtaosa kaupan toimipai‐
koista käy ää keräysas ana Recser Oy:n toi‐
mi amaa pahvista kuljetusas aa. Myös e‐
do amisessa käytetään pääosin tuo ajayh‐
teisön laa maa edotusmateriaalia. Tuo aji‐
en kannalta kauppakeräysjärjestelmän kus‐
tannustehokkuuden takaa mahdollisimman
yksinkertainen nouto lausjärjestelmä ja te‐
hokas logis ikka sekä yhteistyössä kaupan
kanssa kehitetyt toimintamallit ja ohjeet.
Keräysas an sijoi amista ja palau amista
koskevilla ohjeilla on merki ävä rooli keräyk‐
sen turvallisuuden ja kerätyn materiaalin
puhtauden kannalta.

Helmikuussa alkava SER-vuosiraportointi on nyt jäsenille vaivattomampaa!
Helmikuun puolivälissä alkava sähkö‐ ja
elektroniikkalai eiden vuosiraportoin kos‐
kee kaikkia SELT ry:n ICT‐tuo ajaosuus‐
kunnan ja FLIP ry:n jäsenyrityksiä. Vuosira‐
por lla kerä yjen etojen pohjalta tuo a‐
jayhteisöt raportoivat jäsentensä puolesta
Manner‐Suomen ja Ahvenanmaan viran‐
omaisille.

syystä vuosiraportoinnissa ei tarvitse enää
raportoida markkinoille saate uja kulu aja‐
tuo eita lainkaan.
Vuoden 2012 vuosirapor lla kysytään aino‐
astaan seuraavat edot:
 Manner‐Suomen markkinoille saatetut
yritystuo eet (B2B)
 Ahvenanmaan markkinoille saatetut yri‐
tystuo eet (B2B)

Vuosiraportilla ei enää kysytä kierrätysmaksuraporteilla ilmoitettuja kuluttajatuotteita

Jäsenyritysten vuosiraportoin a on yksinker‐
taiste u huoma avas tänä vuonna. Kesällä
ote in kierrätysmaksuraportoinnissa käyt‐
töön uudiste u raportoin järjestelmä, jossa
kulu ajatuo eet
erotellaan
Manner‐
Suomen ja Ahvenanmaan sarakkeisiin. Tästä

 Etämyyn suoraan kulu ajille muihin EU‐
maihin (=verkkokauppa ja pos myyn )
Määrät ilmoitetaan vuosirapor lla kiloina.
Vuosirapor tulee täy ää vaikka yritys ei
saa aisikaan markkinoille yritystuo eita tai
harjoi aisi etämyyn ä EU‐maihin.
Lisä etoa vuosiraportoinnista löytyy Elkerin
ko sivuilta:
www.elker.fi/fi/raportoin /vuosiraportoin 1

RAPORTOINTI
Jakson 1.10‐31.12.2012 kierrätysmaksuraportoin alkaa 1.1.2013. Raportoinnin määräaika on 31.1.2013.
Kierrätysmaksurapor t täytetään Elkerin raportoin järjestelmässä: elker.service.innofactor.com/
Lisää SE‐laiteraportoinnista Elkerin ko sivuilla: www.elker.fi/fi/raportoin /kierratysmaksuraportoin 1
Lisää P&A‐raportoinnista Recserin sivuilla: www.recser.fi/?Tuo ajille:Raportoin :Kierr%E4tysmaksuraportoin
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