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Tuottajavastuu
Sähkö‐ ja elektroniikkalaitteet
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Tuotteen elinkaari

Suunnittelu

Valmistus

JakeluKäyttö

Uudelleenkäyttö,
kierrätys ja 

loppusijoitus

Valmistuksen  
raaka-aineet

EuP: 
Tuotesuun-

nittelu ja 
valmistus

RoHs: 
Ympäristölle 
vaarallisten 

aineiden käy-
tön rajoitukset

IPP: 
Komission 

tuotelähtöinen 
ympäristö
politiikka

WEEE:  
Sähkö‐ ja 

elektroniikka-
romun keräys 

ja käsittely
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WEEE 1–2 / WEEE 5, 
valaisimet / WEEE 6–10

WEEE 3 / WEEE 4

WEEE 5, lamput

EU

Vapaamatkus taja -
valvonta

Muut 
sidosryhmät

Palveluiden 
tuottajat

Käsittelypalvelut (30)

Kuljetuspalvelut (50)

Keräyspalvelut (450)

Tuotteen viimeinen 
haltija

B2C romu / B2B romu

650 jäsentä

250 jäsentä

5 (+16) jäsentä

YM /
Pirkanmaan 

ympäristökeskus
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Mitä on SE‐romu?
• SER:llä eli sähkö ja elektroniikkaromulla tarkoitetaan vanhoja, rikkinäisiä tai muuten 

tarpeettomaksi jääneitä sähkö ja elektroniikkalaitteita. Sähkö ja elektroniikkalaitteiksi 
luetaan kaikki laitteet, jotka toimivat sähkövirralla, akulla, paristoilla tai aurinkoenergialla.



5

Kuka on tuottaja?
Tuottaja on myyntitavasta riippumatta se, joka: 

• valmistaa ja myy sähkö‐ ja elektroniikkalaitteita omalla tuotemerkillään 
• myy omalla tuotemerkillään muiden tuottajien tuottamia laitteita, jos laitteessa ei ole 

valmistajan tuotemerkkiä 
• ammattimaisesti tuo maahan tai vie sähkö‐ ja elektroniikkalaitteita johonkin Euroopan 

yhteisön jäsenvaltioon.
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Tuottajan velvollisuudet
• Laki edellyttää, että sähkö ja elektroniikkalaitteiden tuottajat huolehtivat tuotteistaan 

myös niiden elinkaaren loppupäässä eli mahdollisen uudelleenkäytön, kierrätyksen ja 
jätehuollon järjestämisestä.

• Tuottajan on kerättävä ja varastoitava romu siten, että soveltuvat osat voidaan 
ensisijaisesti uudelleenkäyttää ja toissijaisesti kierrättää mahdollisimman tarkasti.

• Tuottajan on järjestettävä romun kuljetus hyväksyttyyn esikäsittelypaikkaan, jollei laitetta 
käytetä kokonaisuudessaan uudelleen.

• Tuottajan on järjestettävä romun esikäsittely laitoksessa, jolla on asianmukainen 
ympäristölupa.

• Tuottaja on vastuussa yllämainituista toimista aiheutuneista kustannuksista 
aiheuttamisperiaatteella markkinaosuuteensa mukaisesti.
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Mikä on tuottajayhteisö?
• Tuottajayhteisöt ovat sähkö ja elektroniikkalaitteiden tuottajien perustamia oikeuskelpoisia 

yhteisöjä, jotka hoitavat tuottajavastuun velvotteita yhteishankintojen kautta tehokkaasti.
• Tuottaja voi hoitaa vastuunsa parhaiten liittymällä tuottajayhteisöön tai tekemällä yhteisön 

kanssa sopimuksen. Tällöin tuottajavastuun velvoitteista huolehtiminen siirtyy tuottajalta 
tuottajayhteisölle.
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Palveluyhtiö Elker
• Elker Oy on sähkö‐ ja elektroniikkalaiteromun keräyksen ja kierrätyksen organisointia 

varten marraskuussa 2004 perustettu palveluyhtiö.
• Yhtiö tuottaa hallinto‐, asiamies‐, kilpailuttamis‐, tilastointi‐, raportointi‐ ym. palveluja 

yhtiön omistaville tuottajayhteisöille. 
• Elkerin omistavat ICT‐tuottajaosuuskunta, SELT ry ja FLIP ry. 
• Elker Oy ja tuottajayhteisöt toimivat voittoa tavoittelematta ja veloittaen kustannukset 

tuottajayhteisöiltä sovituin säännöin, esimerkiksi suhteessa volyymiin, maksettuihin 
kierrätysmaksuihin ja jäsenmääriin.

• Elker Oy tarjoaa myös valtuutetun edustajan palvelut noin sadalle ulkomaiselle tuottajalle ja 
kuuluu WEEE Europe Ag:n yhteistyöverkostoon.
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Elker‐ryhmittymän tuottajayhteisöt
• FLIP ry huolehtii Suomen markkinoilla toimivien lamppumaahan-

tuojien ja  ‐valmistajien tuottajavastuun velvotteista
• Yhdistyksessä on viisi jäsentä, ja lisäksi kuusitoista yritystä on  

tehnyt FLIP ry:n kanssa tuottajavastuun siirtosopimuksen. Toiminnan 
piirissä  myös runsaasti ICT:n ja SELTin lampputuottajia.

• ICT‐tuottajaosuuskunta huolehtii tieto‐ ja teleteknisten laitteiden 
(WEEE‐laiteluokat 3 ja 4) valmistajien ja maahantuojien tuottajavas-
tuun velvotteista. 

• ICT‐tuottajaosuuskunnankautta tuottajavastuunsa hoitaa noin 250 
ICT‐alan tuottajaa.

• SELT ry huolehtii valmistajien ja maahantuojien tuottajavastuun  
velvotteista WEEE‐laiteluokissa 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. 

• SELT ry:n kautta tuottajavastuunsa hoitaa noin 650 yritystä.
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