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1 Hyvä ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyritys 

Toiminta ympäristön hyväksi ja kiertotalouden edistämiseksi on jokaisen yrityksen velvollisuus. 
Kiitos kun olet mukana vastuullisten yritysten joukossa! 

Yrityksenne on jäsenenä tuottajayhteisö ICT-tuottajaosuuskunta -TY:ssä ja hoitaa näin ollen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan tuottajavastuunsa asianmukaisesti. ICT:n jäsenet 
ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle, Pirkanmaan ELY-keskukselle. ICT:n jäsenet rekisteröidään 
ELY-keskuksen tuottajarekisteriin ICT:n rekisteröintitunnuksen PIRELY/555/07.00/2010 alle. 
Liittyessänne jäseneksi yrityksenne on sitoutunut ICT-tuottajaosuuskunnan sääntöihin. 

ICT-tuottajaosuuskunta on perustanut yhdessä tuottajayhteisöjen SELT ry ja FLIP ry kanssa 
palveluyhtiö Elker Oy:n, joka organisoi omistajiensa puolesta keräystoiminnan, raportoinnin, 
taloushallinnon, kustannusten jakamisen sekä muut tuottajayhteisöjen sille määräämät tehtävät. 
ICT:llä ei ole omaa henkilökuntaa. Tuottajavastuuasioissa teitä palvelee Elker Oy:n henkilökunta: 

Jäsenpalvelut, Sini Jääskeläinen 
tuottajavastuuasiat, +358 10 249 1709 
laiteluokittelu jasenpalvelut (a) elker.fi / sini.jaaskelainen (a) elker.fi 

Talous- ja operatiiviset asiat  Heikki Kemppainen 
kauppakeräyksen ID-numerot,  +358 10 249 1703 
laskutus   heikki.kemppainen (a) elker.fi 
   
Operaattorisopimukset, Juha-Pekka Lappi 
keräysverkosto, uudelleen-  +358 10 249 1702 
käyttö ja kierrätys juha-pekka.lappi (a) elker.fi 
 
ICT:n asiamies,  Elina Tanskanen (tavoitettavissa pääsääntöisesti aamupäivisin) 
viestintä  +358 10 249 1706  
   elina.tanskanen (a) elker.fi 
 
Taloushallinto Leena Leivo 

+358 10 249 1705 
leena.leivo (a) elker.fi 

Toimitusjohtaja Sakari Hietala 
+358 10 249 1701 
sakari.hietala (a) elker.fi 

Tiedotamme jäsenyrityksiämme ajankohtaisista asioista ja alalla tapahtuvista muutoksista. 
Pyydämmekin sinua pitämään yhteystietosi ajan tasalla. Ilmoitathan muutoksista 
raportointijärjestelmässä tai sähköpostilla osoitteeseen jasenpalvelut (a) elker.fi. Mutkattoman 
viestinnän varmistamiseksi, lisääthän no-reply (a) elker.fi sähköpostisi luotettavien lähettäjien 
listalle, etteivät viestimme mene roskapostikansioon. (Korvaa merkki (a) ät-merkillä @.) 

https://elker.fi/tuottajalle/ict-tuottajaosuuskunta/liittyminen-ict/
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2 Sanastoa 

B2B-tuote: Ammattimaiseen käyttöön suunniteltu tuote. Sähkö- ja elektroniikkalaite, joka 
soveltuu ainoastaan ammattimaiseen käyttöön (esimerkiksi teollisuudessa). Laite, joka ei täytä 
B2C-laitteen määritelmää. Kts. kohta 4 Kotitalouskäyttöön ja ammattimaiseen käyttöön 
tarkoitettujen laitteiden määritelmä. 

B2B-tuottaja: Yritys, joka valmistaa tai maahantuo Suomen markkinoille ainoastaan 
ammattimaiseen käyttöön soveltuvia laitteita (ei valmista tai maahantuo Suomen markkinoille 
ollenkaan B2C-laitteita). Kts. kohta 4 Kotitalouskäyttöön ja ammattimaiseen käyttöön 
tarkoitettujen laitteiden määritelmä. 

B2C-tuote: Kuluttajatuote. Sähkö- ja elektroniikkalaite, jota voidaan sitä muuttamatta käyttää 
kotitalouksissa. Sillä, onko tuote myyty kotitaloudelle vai yritykselle, ei ole merkitystä, eli myynti- 
tai toimituskanava ei ole ratkaisevaa laitteen luokittelussa. Kts. kohta 4 Kotitalouskäyttöön ja 
ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden määritelmä. 

Dual-Use -laite: Laite, jota voidaan käyttää sekä kotitalouksissa että ammattimaisessa käytössä. 
Dual-Use -laitteet raportoidaan kuluttajatuotteina. Kts. Laki jätelain muuttamisesta 6 § Muut 
määritelmät 3 a). 

Tuottaja: Myyntitavasta riippumatta luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka: a) valmistaa, 
suunnitteluttaa tai valmistuttaa ja markkinoi sähkö- ja elektroniikkalaitteita omalla 
tuotemerkillään; b) myy muiden tuottamia laitteita edelleen omalla nimellään tai 
tuotemerkillään;  c) ammattimaisesti saattaa markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa 
maassa valmistettuja  laitteita; d) myy laitteita sähköisellä tai muulla etäkaupalla suoraan 
kotitalouksille ja muille käyttäjille toisessa jäsenvaltiossa tai kolmanteen maahan; e) on 
sijoittautunut unionin toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan ja myy sieltä käsin 
etäkaupalla laitteita suoraan käyttäjille Suomessa. Joka vain tarjoaa rahoitussopimukseen 
perustuen rahoituksen, ei kuitenkaan ole (tässä asetuksessa) tarkoitettu tuottaja, ellei hän toimi 
myös tuottajana jollain yllä mainituissa kohdissa tarkoitetulla tavalla. Kts. Valtioneuvoston asetus 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 2 § Määritelmät. 

Tuottajavastuu: Tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuus järjestää tuotteidensa 
jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuu on jätelain 
(646/2011) luvun 6 mukainen lakisääteinen velvoite. Tässä manuaalissa tuottajavastuulla 
tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuuta. 

SER: Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu = sähkö ja elektroniikkalaite, jota on jätelain 5 §:ssä 
tarkoitettua jätettä, mukaan lukien kaikki komponentit, osakokoonpanot ja kuluvat materiaalit, 
jotka ovat osa tuotetta silloin, kun se poistetaan käytöstä (Valtioneuvoston asetus 2 § 
Määritelmät). 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140410#Pidp450350960
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140410#Pidp450350960
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519#Pidp447524288
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519#Pidp447524288
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519#Pidp447524288
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519#Pidp447524288


 
 

      
 5 (25) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SE-laite: Sähkö- ja elektroniikkalaite = laite, joka toimiakseen asianmukaisesti tarvitsee 
sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää tai joka on tarkoitettu tällaisen virran tai kentän 
synnyttämiseen, siirtämiseen tai mittaamiseen ja joka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1000 
voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1500 voltin tasajännitteellä. Valtioneuvoston asetus sähkö- 
ja elektroniikkaromusta 519/2014, 2 § 

Pirkanmaan ELY-keskus: Tuottajavastuita valvova viranomainen.  

WEEE /EEE-direktiivi: Waste Electrical and Electronic Equipment. WEEE-direktiivi on sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita koskeva direktiivi. 

3 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu 

3.1 Mitä tarkoittaa tuottajavastuu? 

Tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää tuotteiden 
jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Toisin sanoen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden tuottaja järjestää markkinoille luovuttamistaan tuotteista syntyvän jätteen 
keräyksen, uudelleenkäytön, kierrätyksen ja jätehuollon, sekä vastaa siitä aiheutuvista 
kustannuksista. Tuottajavastuu perustuu EU:n WEEE-direktiiviin ja Suomen jätelainsäädäntöön ja 
on alkanut Manner-Suomessa 13.8.2005 ja Ahvenanmaalla 1.1.2007. 

3.2 Onko yrityksemme tuottaja? 

Tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai myyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteita EU:n 
markkinoille. Ks. lisätietoa kohdasta Tuottaja, josta löytyy myös linkki Valtioneuvoston 
asetukseen, jossa on tarkempi tuottajan määritelmä.  

Lista tuottajavastuun mukaisista sähkö- ja elektroniikkalaitteista on Valtioneuvoston asetuksen 
519/2014 liitteenä 2. Tuottajavastuu piiriin kuuluvat myös sellaiset SE-laitteiden komponentit, 
osakokoonpanot ja kuluvat materiaalit, jotka loppukäyttäjä asentaa tai asennuttaa osaksi 
toimivaa tuottajavastuun piiriin kuuluvaa laitetta. 

Lainsäädännön piiriin kuuluvat myös kaasupurkauslamput, loistelamput (elohopea-, sekavalo-, 
natrium- ja monimetallilamput ja erilaiset pistokanta- ja energiansäästölamput) ja LED-lamput. 
Hehku- ja halogeenilamput sekä ajoneuvojen lamput eivät kuulu tuottajavastuun piiriin.  

3.3 Mitä tuottajayhteisö tekee tuottajan puolesta? 

Helpoimmin yritys toteuttaa tuottajavastuuvelvoitteensa liittymällä tuottajayhteisöön, joka 
jäsenyritystensä puolesta kilpailuttaa keräyspiste-, kuljetus-, uudelleenkäyttö-, raportointi- ja 
jätehuoltopalvelut sekä tekee niistä sopimukset kuntien ja alan yritysten kanssa ja huolehtii 
vaaditusta tiedottamisesta ja raportoinnista viranomaiselle. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=519%2F2014#Pidp447577088
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=519%2F2014#Pidp447577088
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140519#P23
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Tuottajayhteisö: 

• Järjestää kerättävissä olevan sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräyksen, tarvittavan 
varastoinnin ja toimittamisen esikäsittelylaitokseen. Se ylläpitää koko maan kattavaa 
keräysverkostoa, jotta tuotteen viimeisellä haltijalla on koko maassa kohtuullinen 
mahdollisuus luovuttaa käytöstä poistettava tuote uudelleenkäyttöön, hyödynnettäväksi tai 
muuhun jätehuoltoon. 

• Antaa esikäsittelijöille ja kotitalouksille laitetta käyttäville tiedot keräysjärjestelmistä ja -
paikoista. Tiedottaa ja neuvoo suunnitelmallisesti kuluttajia jätteen määrän ja haitallisuuden 
vähentämisestä. 

• Varmistaa, että tuottajavastuuvelvoitteet jaetaan tuottajien kesken tasapuolisesti. Maksut 
porrastetaan ympäristöperusteisesti huomioiden kestävyys, korjattavuus, 
uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja vaarallisten aineiden esiintyminen. 

• Varmistaa keräystavoitteiden saavuttamisen. 

• Ylläpitää vaadittuja jäsen-, tuote- ja muita tietoja yleisessä tietoverkossa. 

• Raportoi vuosittaiset seurantatiedot valvovalle viranomaiselle (Pirkanmaan ELY-keskus). 

• Antaa valvovalle viranomaiselle kotitalouksissa käytettävien laitteiden osalta riittävän 
vakuuden, kuten kierrätysvakuutuksen tai suljetun pankkitilin, jätehuoltovelvoitteiden 
täyttämisestä. 

• Laatii omavalvontasuunnitelman laissa säädettyjen velvoitteiden toteutumisesta valvovalle 
viranomaiselle alkaen 1.1.2023. 

3.4 Tuottajan velvollisuudet 

Tuottajan tulee: 

• Raportoida tuottajayhteisölle neljännesvuosittain tiedot markkinoille toimitetuista tuotteista.  

• Merkitä 13.8.2005 jälkeen markkinoille toimittamansa tuotteet erilliskeräysmerkinnällä. 
Aiheesta lisää kohdassa Tuotteiden merkintä. 

• Hoitaa tuottajavastuun erikseen jokaiselta tuottajavastuualalta (esim. SE-laitteiden lisäksi 
akuista ja pakkauksista). Lisää aiheesta kohdassa 3.7 Muut tuottajavastuut. 

• Nimetä kuhunkin kohdemaahan valtuutettu edustaja, mikäli se myy SE-laitteita etäkaupalla 
muihin EU-maihin. Lisää aiheesta kohdassa 3.6 Tuottajavastuun hoitaminen muissa EU-
maissa 

Jos tuottajan tuotevalikoimassa on vain ammattimaiseen käyttöön (B2B) tarkoitettuja laitteita, se voi 
poikkeustapauksessa liittyä Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin ja järjestää itse käytöstä 
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poistettujen maahantuomiensa ja valmistamiensa laitteiden kierrätyksen, uudelleenkäytön ja muun 
jätehuollon. Rekisteriin hyväksytään vain tiukat kriteerit täyttävä tuottaja. 

3.5 Laiteluokat 

ICT-tuottajaosuuskunta huolehtii toimialansa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajien ja 
maahantuojien kierrätysvastuiden toteuttamisesta ja vastaa muun muassa seuraavista laitteista: 

• Tieto- ja teletekniset laitteet 
• Kännykät ja muut puhelimet 
• Näyttöpäätteet, monitorit ja televisiolaitteet 
• Kuluttajaelektroniikka ja aurinkosähköpaneelit 

 
ICT-tuottajaosuuskunnassa jäsenenä yritys voi hoitaa tuottajavastuunsa myös muiden laitteiden 
osalta: 

• Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet 
• Pienet laitteet, kuten hiustenleikkuukoneet, kahvinkeittimet, kellot, radiot 
• Valaisimet 
• Sähkö- ja elektroniikkatyökalut 
• Lelut, vapaa-ajan ja urheiluvälineet 
• Terveydenhuollon laitteet 
• Tarkkailu- ja valvontalaitteet 
• Erilaiset tuoteautomaatit 
• Lamput 

 
Edellä mainittujen laitteiden tuottajayhteisöjä ovat SELT ry ja FLIP ry, jotka yhdessä ICT-
tuottajaosuuskunnan kanssa omistavat palveluyhtiö Elker Oy:n. Tuottajayhteisöjen kesken toimii 
sisäinen clearing, joka mahdollistaa SELT ry:n jäsenten ICT-tuottajaosuuskunnan ja FLIP ry:n 
hallinnoimien laiteryhmien raportoinnin ja kustannusten kohdentumisen aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti oikeille tuoteryhmille. 

3.6 Tuottajavastuun hoitaminen muissa EU-maissa 

Jos yrityksesi tuottaa SE-laitteita Suomen lisäksi muiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden 
markkinoille, täytyy yrityksen varmistaa, velvoittaako tuottajavastuu yritystänne kyseisissä 
maissa. Tuottajavastuut tulee hoitaa kunkin maan osalta ko. maan säännösten mukaisesti. SE-
laitteita etäkaupalla muihin EU-maihin myyvän tuottajan tulee nimetä kohdemaahan valtuutettu 
edustaja. 

Palveluyhtiö Elker on jäsenenä useimmat Euroopan maat kattavassa WEEE Europe AG  
-yhteistyöverkostossa. Lisätietoja WEEE Europesta ja sen palveluista ICT-tuottajaosuuskunnan 
jäsenille: Eurooppalainen yhteistyö. 

https://elker.fi/tuottajalle/tuottajavastuu/valtuutettu-edustaja-ulkomaisille-yrityksille/
https://elker.fi/tuottajalle/tuottajavastuu/valtuutettu-edustaja-ulkomaisille-yrityksille/
https://www.elker.fi/tuottajalle/tuottajavastuu/elkerin-yhteistyoverkosto/
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3.7 Muut tuottajavastuut  

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lisäksi tuottajavastuu koskee seuraavien tuotteiden valmistajia ja 
maahantuojia: ajoneuvot, renkaat, paristot, akut, paperi sekä pakkaukset. Ympäristöhallinnon 
verkkopalveluiden sivuilta voit tarkistaa, koskevatko muut Suomen jätelaissa määrätyt 
tuottajavastuut yritystänne: Tuottajavastuu jätehuollossa. 

3.7.1 SE-laitteiden sisältämät paristot kuuluvat paristo- ja akkutuottajavastuun piiriin 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämät paristot ja akut kuuluvat paristo- ja 
akkutuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuuta paristoista ja akuista ei voi hoitaa tuottajavastuun 
siirtosopimuksella SELT ry:n kanssa. Paristoja ja akkuja koskee erillinen lainsäädäntö, joten 
paristoja ja akkuja sisältäviä SE-laitteita Suomen markkinoille saattavien yritysten tulee 
rekisteröityä paristo- ja akkutuottajiksi. Recser Oy on tuottajayhteisö kannettavia paristoja ja 
akkuja Suomen markkinoille saattaville yrityksille. Lisätietoa Recseristä: www.paristokierratys.fi ja 
info (a) recser.fi. 

Akkukierrätys Pb on Suomessa ainoa hyväksytty tuottajayhteisö ajoneuvo- ja 
teollisuuslyijyakuille. Näiden raportointi edellyttää liittymisen Akkukierrätys Pb tuottajayhteisön 
jäseneksi. Lisätietoa Akkukierrätyksestä: www.akkukierratyspb.fi ja info (a) akkukierratyspb.fi. 

SE-laitteiden, paristojen ja akkujen, sekä lyijyakkujen raportoinnin yksinkertaistamiseksi SELT, 
Recser ja Akkukierrätys Pb käyttävät yhteistä Elkerin hallinnoimaa raportointijärjestelmää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto/Tuottajavastuu
http://www.paristokierratys.fi/
mailto:info@recser.fi
http://www.akkukierratyspb.fi/
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3.8 Yhteenveto palveluyhtiö Elker Oy:n tuottajayhteisöjen kautta hoidettavista 
tuottajavastuista ja raportointivelvollisuuksista: 

Yrityksen valmistamat /  
maahantuomat laitteet Tuottajastatus Tuottajayhteisö Raportointivelvollisuudet 

SE-laitteet, jotka soveltuvat 
kotitalouskäyttöön 

SER - B2C SELT/ICT/FLIP 
(WEEE-luokasta 
riippuen) 

1. Markkinoille saatettujen B2C-
laitteiden raportti (4/vuosi) 

2. SE-laitteiden vuosiraportti (EU-
etämyynti suoraan 
loppukäyttäjälle) 

SE-laitteet, jotka soveltuvat 
ainoastaan ammattimaiseen 
käyttöön 

SER - B2B SELT/ICT (WEEE-
luokasta riippuen) 

1. Markkinoille saatettujen B2B-
laitteiden raportti (4/vuosi) 

2. SE-laitteiden vuosiraportti (EU-
etämyynti suoraan 
loppukäyttäjälle) 

SE-laitteet, jotka soveltuvat 
kotitalouskäyttöön JA SE-laitteet, 
jotka soveltuvat ammattimaiseen 
käyttöön 

SER - B2C+B2B SELT/ICT/FLIP 
(WEEE-luokasta 
riippuen) 

1. Markkinoille saatettujen B2C- ja 
B2B-laitteiden raportti (4/vuosi) 

2. SE-laitteiden vuosiraportti (EU-
etämyynti suoraan 
loppukäyttäjälle) 

Kannettavat paristot ja akut 
(irralliset tai laitteiden sisältämät) 

Kannettavat teollisuusakut 

Kannettavat litiumajoneuvoakut 

P&A Recser (vaatii 
erillisen 
rekisteröitymisen) 

Markkinoille saatettujen määrien 
raportti (4/vuosi) 
 

Ajoneuvo- ja teollisuuslyijyakut P&A Akkukierrätys Pb 
(vaatii erillisen 
rekisteröitymisen) 

Markkinoille saatettujen määrien        
raportti (neljännesvuosittain tai 
puolivuosittain) 
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4 Kotitalouskäyttöön ja ammattimaiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden 
määritelmä 

Kotitalouskäyttöön soveltuva laite on tuote, jota voidaan sitä muuttamatta käyttää 
kotitalouksissa (B2C). Tuotteet, jotka eivät täytä tätä kriteeriä, ovat yritystuotteita (B2B). Sillä, 
onko tuote myyty kotitaloudelle vai yritykselle, ei ole merkitystä. Myöskään se, myykö yritys 
tuotteita suoraan kuluttajille tai esimerkiksi jälleenmyyjän tms. toisen yrityksen kautta 
kuluttajille, ei ratkaise asiaa. 

Kaikki lamput luokitellaan kotitalouskäyttöön soveltuviksi tuotteiksi. 

Esimerkkejä kotitalouskäyttöön soveltuvista tuotteista: 

• kaikki PC-tietokoneet ja tablet-laitteet 
• kaikki pienkodinkoneet 
• sähkökiukaat, lämmittimet ja ilmalämpöpumput 
• kaikki WEEE-direktiivin piiriin kuuluvat lamput 
• sähkötyökalut 
• televisiot, näytöt ja aurinkopaneelit 
• kotikäyttöön soveltuvat tulostinlaitteet, faksit ja monitoimilaitteet 

Esimerkkejä yritystuotteista: 

• palvelimet 
• virvoitusjuoma-, karkki- ja peliautomaatit 
• suurikokoiset yritystulostimet, -kopiokoneet yms. kotikäyttöön soveltumattomat 

tulostinlaitteet 
• sairaalalaitteet 

5 Sertifikaatit ja tuottajavastuun markkinointi 

Tuottajavastuunsa asianmukaisesti hoitavan yrityksen kannattaa käyttää tuottajayhteisö-
jäsenyyttä markkinointitarkoituksiin. Tuottajavastuun hoitamisesta voi kertoa esim. yrityksen 
kotisivuilla, asiakastiedotteissa ja tuote-esitteissä. Elkeriltä voi pyytää tuottajayhteisön logoa 
tähän tarkoitukseen. 

ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenet voivat tilata sertifikaatin todistukseksi jäsenyydestä 
tuottajayhteisössä. Sertifikaatista käy ilmi yrityksen jäsennumero ja tuottajayhteisön 
rekisteröintinumero Pirkanmaan ELY-keskuksessa. ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyritykset 
rekisteröidään ELY-keskuksen tuottajarekisteriin ICT:n rekisteröintitunnuksen alle. 

Elker Oy toimittaa PDF-sertifikaatteja suomen-, englannin- ja ruotsinkielisinä. Sertifikaateissa on 
ICT-tuottajaosuuskunnan puheenjohtajan ja Elkerin toimitusjohtajan allekirjoitukset. Sertifikaatit 



 
 

      
 11 (25) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ovat jäsenyritykselle maksuttomia ja niitä voi tilata Elkeriltä sähköpostitse osoitteesta 
jasenpalvelut (a) elker.fi. 

 

 

6 Tuotteiden merkintä 

”Tuottajan on huolehdittava, että 14 päivänä elokuuta 2005 tai sen jälkeen markkinoille 
saatettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen on merkitty, että laite on saatettu markkinoille 
mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tunnus voidaan 
poikkeustapauksessa merkitä laitteen pakkaukseen, käyttöohjeeseen ja takuutietoihin, jos tämä 
on tarpeen laitteen koon tai toiminnan vuoksi.” (Lähde: Valtioneuvoston asetus sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta, 11 § Sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen tehtävät merkinnät). 

Tuottajan on huolehdittava siitä, että 13.8.2005 jälkeen markkinoille toimittamansa sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet on varustettu merkinnällä, josta käy ilmi laitteen tuottaja, joka on saattanut 
laitteen markkinoille Euroopan yhteisössä. Laitteen merkinnästä on myös käytävä ilmi, että se on 
toimitettu markkinoille tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Nämä merkinnät tarvitaan sähkö- 
ja elektroniikkaromun käsittelijöitä varten. 

WEEE-direktiivi edellyttää, että sen soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
merkitään erilliskeräystä tarkoittavalla symbolilla (yliruksattu pyörillä varustettu jäteastia), jotta 
laitteen käyttäjä tietää, että direktiivin määrittelemällä kuvatunnuksella merkityt laitteet 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140519
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kerätään erikseen muusta jätteestä. WEEE-merkintä ei tarkoita sitä, että kyseisestä laitteesta on 
tuottajavastuu hoidettu. 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen merkitään kuvassa oleva 
yliviivattua jäteastiaa esittävä tunnus näkyvästi, helposti luettavasti 
ja pysyvästi. Erityisissä tapauksissa tuotteen koon tai toiminnan 
takia erilliskeräysmerkintä voi olla laitteen pakkauksessa, 
käyttöohjeessa ja takuutodistuksessa. 

 

7 Raportointi tuottajayhteisölle 

ICT-tuottajaosuuskunnalle raportoidaan Suomen markkinoille tuodut/valmistetut sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet. Tuottajayhteisön jäsenet tekevät ilmoitukset tuottajayhteisölle Suomen 
markkinoille (Manner-Suomi ja Ahvenanmaa) saatetuista SE-laitteista neljännesvuosittain sekä 
kotitalouskäyttöön soveltuvien laitteiden että ammattimaiseen käyttöön soveltuvien laitteiden 
osalta. Raporttien pohjalta ICT-tuottajaosuuskunta laskuttaa jäsenyrityksiltä kierrätysmaksut 
kotitalouskäyttöön soveltuvista laitteista, joilla katetaan SE-laitteiden keräyksestä, kuljetuksesta 
ja esikäsittelystä koituvat kustannukset. Lisäksi kerran vuodessa kerätään erikseen tiedot EU-
etämyynnistä viranomaisen vuosiraporttia varten (toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon 
etäkaupalla myytyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä). 

Tuottajayhteisöjen toiminta on voittoa tavoittelematonta ja kierrätysmaksut lasketaan 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kullekin laiteluokalle kierrätyksestä aiheutuvien kustannusten 
mukaan. Kierrätysmaksut näkyvät raportointijärjestelmässä, ja erillinen kierrätysmaksuhinnasto 
lähetetään jäsenyrityksille myös sähköpostitse loppuvuodesta. 

Mikäli yritys on saattanut sähkö- ja elektroniikkalaitteita Suomen markkinoille jo ennen 
liittymistään tuottajayhteisöön, tulee kierrätysmaksuraportit markkinoille saatetuista 
kotitalouskäyttöön soveltuvista tuotteista täyttää kuluvan kalenterivuoden alusta. Mikäli 
tuottajavastuu ennen liittymistä on hoidettu toisen tuottajayhteisön kautta, aloittaa yritys 
raportointinsa ICT-tuottajaosuuskunnalle siitä päivästä, kun yritys siirtää tuottajavastuunsa 
hoidettavaksi ICT-tuottajaosuuskunnan kautta. 

Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin kuuluvat B2B-tuottajat eivät maksa 
kierrätysmaksuja, ainoastaan valtion maksuperusteasetuksen mukaisen raportointimaksun. Näin 
ollen ELY-keskukselle raportointi ei poista velvoitetta kotitalouskäyttöön soveltuvien tuotteiden 
kierrätysmaksujen hoitamisesta tuottajayhteisölle. Lue lisää Pirkanmaan ELY-keskuksen 
tuottajarekisteristä kohdasta 8.1 B2B-jäsenen raportointi ja rekisteröityminen. 

https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20181372.pdf?utm_id=via-lakiposti
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7.1 Miten ilmoitan tuotteen painon? 

Paino ilmoitetaan tuotteen nettopainona, ilman pakkauksia, ohjeita ja lisäosia, jotka eivät kuulu 
WEEE-direktiivin piiriin. Tuotteen paino tulee ilmoittaa ilman sen sisältämän pariston tai akun 
painoa. Irrallisten paristojen ja akkujen sekä laitteiden sisältämien paristojen ja akkujen 
raportointia varten tulee rekisteröityä paristo- ja akkutuottajayhteisöön. Lisätietoja 
www.paristokierratys.fi ja manuaalin kohdassa 3.7.1 SE-laitteiden sisältämät paristot kuuluvat 
paristo- ja akkutuottajavastuun piiriin. 

7.2 Miten määritellään markkinoille saatettu? 

Tuotteet ilmoitetaan markkinoille saatetuiksi joko siinä vaiheessa, kun ne on tuotu omaan 
varastoon/myyty tukkurin Suomen varastoon tai kun maahantuodut/valmistetut tuotteet on 
myyty jälleenmyyjälle/ loppukäyttäjälle. Ilmoitustavan voi valita liiketoimintatavasta riippuen. 
Kyse on kuitenkin siitä, milloin tuote on saatettu seuraavalle portaalle. Ryhmissä, joissa kierto on 
erittäin nopea, ei tälläkään ole suurta merkitystä. 

7.3 Vuosittaisten seurantatietojen toimittaminen 

Jokaisen tuottajan tulee raportoida vuosittaiset seurantatiedot ICT-tuottajaosuuskunnalle, jotta 
tuottajayhteisö voi hoitaa laissa määriteltyjen seurantatietojen toimittamisen viranomaiselle 
määräaikaan mennessä.  

ICT-tuottajaosuuskunta raportoi jäsenyrityksiltä keräämänsä seurantatiedot laiteluokittain ja -
lajeittain Pirkanmaan ELY-keskukselle. Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa tuottajien ja 
tuottajayhteisöjen ilmoittamista tiedoista valtakunnallisia tilastoja ja raportteja, jotka toimitetaan 
määräajoin Euroopan komissiolle. Tuottajayhteisön kautta tuottajavastuunsa hoitavan 
jäsenyrityksen ei siis tarvitse raportoida itse erikseen Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

7.3.1 Etämyyjät 

Edellä raportoinnista kerrotun lisäksi jäsenyritykset raportoivat painopohjaisesti vuosiraportilla 
seuraavat tiedot edelliseltä vuodelta erillisen raportointilinkin kautta: 

• Etämyynti = suoraan loppukäyttäjille toiseen EU:n jäsenvaltioon etäkaupalla myytyjen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä. 

Muut tarvittavat tiedot viranomaiselle toimitettavaan vuosiraporttiin ICT-tuottajaosuuskunta 
koostaa tuottajien web-raportointijärjestelmän kautta jättämien tietojen pohjalta (4-
vuosiraportit).  

Jäsenyrityksen raportoinnin yhteyshenkilö saa sähköpostitse kutsun ja linkin tuottajayhteisön EU-
etämyyntiä koskevaan vuosiraportointiin. Vuosiraportointilinkin kautta kerätään tilastotietoa 
viranomaisia varten, eikä siitä siis tule jäsenyritykselle laskua. EU-etämyyntitiedot toimitetaan 
linkin kautta tuottajayhteisölle helmi-maaliskuussa, jonka jälkeen tuottajayhteisöt raportoivat 

http://www.paristokierratys.fi/
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kootut tiedot jäsentensä puolesta Pirkanmaan ELY-keskukselle asetettuun määräaikaan 
mennessä. 

Tuottajayhteisön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti tuottajayhteisö perii 
laiminlyöntimaksun jäsenyrityksiltä, jotka eivät toimita EU-etämyyntitietoja ajoissa. Puuttuvista 
tiedoista laiminlyöntimaksu on 1000 € sen vuoksi, että raportoinnin aikaikkuna edelleen 
valvovalle viranomaiselle on hyvin lyhyt, ja viivästyminen jäsenyritysten tietojen saamisessa 
raportille koostamista varten aiheuttaa runsaasti ylimääräistä työtä. 

7.4 Suomen markkinoille saatettujen laitteiden raportointi sähköisessä järjestelmässä 

Raportit Suomen (ja Ahvenanmaan) markkinoille saatetuista SE-laitteista täytetään sähköisessä 
raportointijärjestelmässä, johon raportoinnin yhteyshenkilö pääsee kirjautumaan hänelle 
toimitetulla salasanalla. Jokainen kolmen kuukauden raportointikausi tulee raportoida omalla 
lomakkeellaan. Kausia ei saa yhdistää samalle lomakkeelle. Raporteilla ilmoitetaan sekä Manner-
Suomen markkinoille että Ahvenanmaan markkinoille saatetut laitteet. 

Mikäli yritys ei ole tuottanut Suomen markkinoille direktiivin piiriin kuuluvia SE-laitteita jollakin 
raportointijaksolla, tulee raportti silti jättää, ja yrityksen tällöin täyttää kyseisen kauden 
raportointilomake 0-määrillä. Muutoin ko. kauden raportti jää järjestelmään avoimeksi ja 
aiheuttaa muistutusmaksulaskun lähettämisen tuottajalle. 

7.4.1 Raportointijaksot 

ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenet raportoivat markkinoille saatetut SE-laitteet seuraavien 
raportointijaksojen mukaisesti: 

1.1.-31.3 (raportointi 30.4. mennessä)  
1.4.–30.6. (raportointi 31.7. mennessä) 
1.7.-30.9. (raportointi 31.10. mennessä)  
1.10.-31.12. Huom. ICT-tuottajaosuuskunnan alkuvuoden tiukan tilinpäätösaikataulun vuoksi 
tämän jakson raportti toivotaan mahdollisuuksien mukaan jätettäväksi 15. tammikuuta mennessä 
- kuitenkin viimeistään 31.1. 

Kutakin raportointijaksoa koskeva raportti tulee täyttää raportointijaksoa seuraavan kuukauden 
loppuun mennessä. ICT-tuottajaosuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti tuottajayhteisö 
laskuttaa 150 euron muistutusmaksun yrityksiltä, joiden raportti on vähintään viikon myöhässä. 
Yhteensä raportoijalla on siis viisi viikkoa aikaa täyttää raportti ennen muistutusmaksun 
lähettämistä. 

7.5 Raportointijärjestelmän käyttö 

Kirjaudu osoitteessa https://elker.prime.fi/. Kirjautumissivu löytyy myös Elkerin verkkosivuilta. 
Kirjoita Tunnus-kenttään sähköpostiosoitteesi ja Salasana-kenttään sähköpostitse samaasi 
salasana. Ikkunan koko -valikosta voit valita Älä muuta tai Koko näyttö. Älä muuta avaa 

https://elker.prime.fi/
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raportointijärjestelmän samaan ikkunaan ja Koko näyttö kokonaan uuteen ikkunaan 
(ponnahdusikkunana). Jos valitset Älä muuta, älä käytä raportoinnissa selaimen Takaisin-
painiketta vaan liiku raportoinnissa vain raportointiportaalin painikkeita käyttäen. Paina Sisään. 

Jos Sisään-painikkeen painamisen jälkeen näytöllä vilahtaa ikkuna, mutta raportointijärjestelmä 
ei aukea, todennäköisesti selaimessasi on estetty ponnahdusikkunat ja ole yrittänyt kirjautua 
ikkunan koon valinnalla Koko näyttö. Kokeile uudestaan kirjautumista valitsemalla Ikkunan koko -
valikosta Älä muuta. 

Kirjautuessasi ensimmäistä kertaa raportointiin, järjestelmä pyytää sinua vaihtamaan salasanan. 

7.5.1 Salasanan vaihto 

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla järjestelmä vaatii vaihtamaan salasanan. 

Uuden salasanan tulee täyttää seuraavat ehdot: 

1. Sisältää isoja kirjaimia 
2. Sisältää pieniä kirjaimia 
3. Sisältää numeroita 
4. On vähintään 8 merkkiä pitkä 

 
Järjestelmä ei hyväksy salasanoja, jotka eivät täytä kaikkia neljää edellä mainittua ehtoa! 
Salasana voi olla esimerkiksi muotoa ”Pekka123”. Vaihdon jälkeen pääset jatkamaan 
raportointiin. Huom. Älä käytä erikoismerkkeinä pilkkua (,), pistettä (.) tai väliviivaa (-) 

7.5.2 Unohtunut salasana 

Mikäli olet unohtanut salasanasi, saat uuden painamalla Unohtunut salasana -linkkiä 
kirjautumisvalikon alapuolelta. Täytä ruudulle ilmestyvään Käyttäjätunnus-kenttään 
sähköpostiosoitteesi ja paina Lähetä. 

Mikäli et saa salasanaa sähköpostiisi, tarkista sähköpostisi roskapostikansio. Jos 
raportointijärjestelmän viestit ohjautuvat roskapostiin, kannattaa no-reply (a) elker.fi lisätä 
sähköpostisi luotettavien lähettäjien listalle (korvaa merkki (a) ät-merkillä @). Mikäli salasana ei 
tule perille sähköpostiisi, eikä sitä löydy roskapostikansiosta, voit ottaa yhteyttä jäsenpalveluihin 
jasenpalvelut (a) elker.fi. Jos kopioit salasanan viestistä, varmista ettet kopioi tyhjiä välilyöntejä 
salasanan alkuun tai loppuun.  
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7.5.3 Käyttäjätietojen päivitys 

Sisäänkirjautumisen jälkeen voit päivittää käyttäjätietosi Omat tiedot -välilehdellä. Valitse 
Muokkaa ja tarvittavien muutosten jälkeen paina sivun alareunassa Lähetä tiedot. Sinulle 
ilmoitetaan, kun muutospyyntö on käsitelty. Mikäli raportoinnin yhteyshenkilö vaihtuu kokonaan, 
täytä Omat tiedot -kohtaan uuden käyttäjän yhteystiedot, ja paina sivun alareunasta Lähetä 
tiedot. Pyyntö käsitellään Elkerin jäsenpalveluissa ja uudelle yhteyshenkilölle annetaan 
tarkemmat ohjeet. 
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7.5.4 Uusi käyttäjätunnus 

Mikäli tarvitset uuden käyttäjätunnuksen raportointijärjestelmään, paina kirjautumissivulla 
kirjautumisvalikon alapuolelta Uusi raportoinnin käyttäjä tai uusi rekisteröityminen 
tuottajavastuuseen ja täydennä pyydettävät tiedot. Vahvista rekisteröitymisesi sähköpostiisi 
lähetetyllä linkillä, joka on voimassa 30 minuuttia. Tämän jälkeen vahvista rekisteröitymisesi vielä 
PIN-koodilla, joka on lähetetty ilmoittamaasi matkapuhelinnumeroon. Saat salasanan 
tekstiviestinä ja pääset kirjautumaan raportointijärjestelmään uudella tunnuksellasi. 

Kun olet päässyt kirjautumaan sisään raportointijärjestelmään, paina oikeasta yläkulmasta 
löytyvää Omat tiedot -painiketta ja sen jälkeen Muokkaa -painiketta. Kirjoita yrityksesi nimi ja y-
tunnus lomakkeelle ja paina Lähetä tiedot -painiketta. Kun uuden raportoijan tiedot on 
tarkistettu ko. yritykseltä, saat vahvistusviestin sekä raportointiohjeet sähköpostitse. 

 

7.5.5 Uuden yrityksen lisääminen tuottajavastuuseen 

Raportointijärjestelmässä voidaan kertoa uuden yrityksen tarpeesta liittyä tuottajayhteisön 
jäseneksi, tai ilmoittaa olemassa olevan yrityksen tuottajavastuuvelvotteiden muutoksista. 
Kirjaudu järjestelmään ja valitse Omat tiedot. Täytä yritystä koskevat tiedot kohdassa Lisää yritys 
tuottajavastuuseen tai hae Y-tunnuksella aiemmin rekisteröityneistä. Jäsenpalvelut ottaa sinuun 
yhteyttä asian vahvistamiseksi. 

 

7.6 Raportointitietojen syöttäminen 

Raportoinnissa ilmoitetaan erikseen Manner-Suomen ja Ahvenanmaan markkinoille saatetut: 

1. kotitalouskäyttöön soveltuvat/Dual-Use-sähkö- ja elektroniikkalaitteet  
2. ammattimaiseen käyttöön soveltuvat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä  
3. kannettavat paristot ja akut.  

 
Kukin jäsenyritys raportoi vain ne tuotteet, joista on tuottajavastuussa Suomen osalta. Ulkomaille 
vietyjä tai toiselta maahantuojalta Suomessa ostettuja laitteita ei tarvitse raportoida. 
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Huom! Jos yrityksesi raportoimat laitteet sisältävät pariston tai akun, tulee laitteen paino 
ilmoittaa ilman sen sisältämän pariston tai akun painoa sähkö- ja elektroniikkalaiteraportilla (SELT 
/ ICT / FLIP). Laitteen sisältämän pariston tai akun paino ilmoitetaan paristojen ja akkujen 
raportointilomakkeella (RECSER). Tämä edellyttää erillisen tuottajavastuun siirtosopimuksen 
Recser Oy:n kanssa, kts. www.paristokierratys.fi ja manuaalin kohta 3.7.1 SE-laitteiden sisältämät 
paristot kuuluvat paristo- ja akkutuottajavastuun piiriin. 

Raportointijärjestelmä ei tallenna keskeneräistä raporttia, vaan se tulee tehdä kerralla loppuun. 
Muista lähettää valmis raportti ennen uloskirjautumista. 

7.6.1 Raportointikausivalikko 

Kirjautumisen jälkeen ruudulle avautuu raportoimattomiin ja raportoituihin kausiin jaettu listaus. 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteraportit (SELT / ICT / FLIP) sekä paristo- ja akkuraportit (RECSER) 
tehdään erillisillä lomakkeilla. Mikäli yritys saattaa markkinoille sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita että paristoja ja akkuja (mukaan lukien laitteiden sisältämät paristot ja 
akut), tulee kultakin kaudelta täyttää kaksi raporttia: SELT-, ICT- tai FLIP-raportti sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden osalta ja RECSER-raportti paristojen ja akkujen osalta. 

Määräaika  Päivämäärä, johon mennessä raportti täytyy tehdä 
Ilmoituskausi Ilmoituskauden nimi sisältää tuottajayhteisön nimen ja raportoinnin 

ajanjakson 
Ilmoituksen status Mikäli ilmoituksen status on punaisella, ilmoitus on myöhässä 
Ilmoitus täytetty Päivämäärä, jolloin raportti on täytetty 
 
Huom! Mikäli raportoit useamman yrityksen puolesta, sivun vasemmassa ylänurkassa näkyy 
pudotusvalikko, josta voit valita, minkä yrityksen ilmoituksia käsittelet. 

http://www.paristokierratys.fi/
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7.6.2 Lomakkeen täyttäminen 

Raportoidaksesi tietyn kauden tiedot, paina kyseisen kauden kohdalla olevaa Tee ilmoitus 
-painiketta, joka avaa raportointilomakkeen. Tilausnumero-kenttään voi kirjoittaa 
tilausnumeron/viitteen, mikäli haluatte laskulle sellaisen. Lomakkeelle täytetään hintaryhmien 
Määrä-kenttiin, paljonko yritys on saattanut kyseisen hintaryhmän tuotteita Manner-Suomen 
ja/tai Ahvenanmaan markkinoille. 
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7.6.3 Kiloja vai kappaleita? 

Huomioithan, että useimmissa tuotteissa ja tuoteryhmissä määrät raportoidaan kiloina (kg). 
Desimaalimerkki kiloja ja grammoja erottamassa on pilkku (,). Älä käytä pisteitä 
desimaalimerkkinä ilmoittaessasi määriä – järjestelmä lukee tällä tavoin kirjoitetut luvut 
kokonaisluvuksi jättäen pisteen huomiotta (esim. 102.65 kg järjestelmässä = 10 265 kg). 

Kappaleina raportoidaan kaikki lamput (luokka WEEE 3), suurissa laitteissa (WEEE 4) 10 kg tai yli 
painavat kaiuttimet ja musiikki-instrumentit sekä ionisoivat palovaroittimet (pienet laitteet, 

WEEE 5). Raportoidessasi näitä tuotteita ole siis tarkkana määriä ilmoittaessasi, että syötät aina 
pelkkiä kokonaislukuja etkä käytä epähuomiossa painotietoja ja desimaalilukuja. Pitämällä 
selaimen kursoria minkä tahansa hintaryhmän yllä, ruutuun ilmestyy kyseisen hintaryhmän 
lisätietoteksti. 

Muista lähettää valmis raportti ennen uloskirjautumista. Ohjelma ei tallenna 
raportointilomakkeelle täytettyjä tietoja ennen lähettämistä. 

7.6.4 Ei raportoitavaa jollain kaudella 

Jos raportoitavaa ei ole joltain tietyltä kaudelta, voi kentät jättää tyhjiksi. Tyhjä lomake pitää joka 
tapauksessa käydä lähettämässä, vaikka markkinoille ei olisi saatettu yhtään tuotteita 
raportointikauden aikana.  

7.7 Lomakkeen täyttäminen – kotitalouskäyttöön soveltuvat/Dual-Use -laitteet (B2C) 

Tilausnumero-kenttään voi kirjoittaa tilausnumeron, mikäli haluatte laskulle sellaisen. 
Lomakkeelle täytetään kotitalouskäyttöön soveltuvien laitteiden osalta hintaryhmien Määrä-
kenttiin, paljonko yritys on saattanut kyseisen hintaryhmän tuotteita Manner-Suomen ja/tai 
Ahvenanmaan markkinoille. Laitteet on listattu WEEE-luokittain ja jokaisen näiden alle 
hintaryhmittäin kuhunkin laiteluokkaan kuuluvat laitteet. Täytettyäsi lomakkeen paina sivun 
alalaidasta löytyvää Vahvistussivulle -painiketta, jolloin ruudulle ilmestyy yhteenveto 
täyttämästäsi raportista. Tarkista vielä kerran, että olet täyttänyt oikeat määrät kuhunkin 

tuoteryhmään.  

Jos haluat korjata raporttia, klikkaa Korjaa päästäksesi takaisin raportointilomakkeelle. Kun olet 
tarkistanut, että raportilla on oikeat tiedot, klikkaa Lähetä. Varmista, että muistat lähettää 
lomakkeen ennen uloskirjautumista! Järjestelmä ei tallenna raportointilomakkeelle täytettyjä 
tietoja ennen Lähetä-painikkeen klikkaamista. 
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Lähetettyäsi raportin, järjestelmä ohjaa sinut kiitos -sivulle. Etusivulle -painikkeesta pääset 
takaisin raportointijärjestelmän etusivulle eli raportointikausivalikkoon. 

Palattuasi raportointiportaalin etusivulle, näet juuri täyttämäsi raportin Raportoidut kaudet  
-otsikon alla. Raportointiportaali lähettää sähköpostiisi kuittauksen täytetystä raportista. Kuittaus 
sisältää koosteen täyttämästäsi raportista. Kuittaussähköpostit kannattaa säilyttää, jotta pääset 
tarkastelemaan tekemiäsi raportteja jälkikäteen. 

7.8 Lomakkeen täyttäminen – ammattimaiseen käyttöön soveltuvat laitteet (B2B) 

Jos yritys saattaa Suomen markkinoille ainoastaan ammattimaiseen käyttöön soveltuvia laitteita, 
näkyy raportointinäkymässä tällöin listaus ammattimaisista laitteista WEEE-luokittain. Listan 
nimet ovat muotoa ”B2B WEEE II 4 Suuret laitteet, ammattilaiskäyttöön tarkoitetut”. 
Lomakkeelle täytetään ainoastaan ammattimaiseen käyttöön soveltuvien laitteiden osalta WEEE-
luokkien Määrä-kenttiin, paljonko yritys on saattanut kyseisen WEEE-luokan tuotteita Manner-
Suomen ja/tai Ahvenanmaan markkinoille.  

 

 

 
Täytettyäsi lomakkeen, paina Vahvistussivulle -painiketta, jolloin ruudulle ilmestyy yhteenveto 
täyttämästäsi raportista. Tarkista vielä kerran, että olet täyttänyt oikeat määrät kuhunkin 
tuoteryhmään. Jos haluat korjata raporttia, valitse Korjaa päästäksesi takaisin 
raportointilomakkeelle. Kun olet tarkistanut, että raportilla on oikeat tiedot, valitse Lähetä. 
Muista lähettää lomake ennen uloskirjautumista! Järjestelmä ei tallenna mitään 
raportointilomakkeelle täytettyjä tietoja ennen lähettämistä. 

Palattuasi raportointiportaalin etusivulle, näet juuri täyttämäsi raportin Raportoidut kaudet  
-otsikon alla. Raportointiportaali lähettää sähköpostiisi kuittauksen täytetystä raportista. Kuittaus 
sisältää koosteen täyttämästäsi raportista. Kuittaussähköpostit kannattaa säilyttää tehtyjen 
raportointien tarkastamiseksi jälkikäteen. 
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7.9 Lomakkeen täyttäminen - yritys, joka tuottaa sekä kotitalouskäyttöön soveltuvia 
laitteita että ainoastaan ammattimaiseen käyttöön soveltuvia laitteita (B2C+B2B) 

Sellaisilla tuottajilla, jotka saattavat markkinoille sekä laitteita, jotka soveltuvat 
kotitalouskäyttöön että laitteita, jotka soveltuvat ainoastaan ammattimaiseen käyttöön, 
raportoivat edellisten kohtien ohjeiden mukaisesti. Näiden tuottajien raportointinäkymässä on 
ensin listaus kuluttajakäyttöön soveltuvista laitteista (B2C WEEE II -alkuiset luokkanimet ja niiden 
alla hintaryhmät), sitten listaus ainoastaan ammattimaiseen käyttöön soveltuvista laitteista (B2B-
alkuiset luokkanimet, B2B WEEE II…). 

Palattuasi raportointiportaalin etusivulle, näet juuri täyttämäsi raportin Raportoidut kaudet  
-otsikon alla. Raportointiportaali lähettää sähköpostiisi kuittauksen täytetystä raportista. Kuittaus 
sisältää koosteen täyttämästäsi raportista. Kuittaussähköpostit kannattaa säilyttää, jotta pääset 
tarkastelemaan tekemiäsi raportteja jälkikäteen. 

7.10 Ilmoituksen korjaaminen jälkikäteen 

Mikäli huomaat täyttäneesi raportin virheellisesti, voit korjata raporttia vielä jälkikäteen. 

7.10.1 Täytetyn laskuttamattoman ilmoituksen korjaaminen 

Siirry raportointikausivalikossa sen ilmoituksen kohdalle, jota haluat muokata, paina Näytä 
ilmoitus, korjaa virheelliset tiedot ja lähetä korjattu raportti uudestaan. 

7.10.2 Laskutetun ilmoituksen jälkikorjaaminen 

Jos jo suljetun ja laskutetun kauden raporteissa on virheellisiä tietoja, voit tehdä raportille 
jälkikorjauksen. Klikkaa Näytä ilmoitus sen kauden kohdalta, jota haluat korjata. Tästä avautuu 
lähettämäsi raportti. Paina Jälkikorjaus, josta pääset lomakkeelle, jossa voit tehdä muutoksia 
raportoimiisi tietoihin. Kun olet täyttänyt oikeat tiedot, paina Vahvistussivulle, tarkista tiedot 
vielä kerran ja paina Lähetä. Korjattu raportti korvaa aiemmin täyttämäsi raportin. Kaudesta 
tehtyyn laskuun tehdään hyvityslasku ja uusi lasku muodostuu korjausraportin tiedoilla. 

 

7.11 Uloskirjautuminen ja ilmoitus puuttuvista raporteista 

Kun raportointi on tehty, kirjaudu ulos järjestelmästä painamalla ruudun oikeassa yläreunassa 
Kirjaudu ulos. Mikäli yrityksellä on raportoimattomia/myöhässä olevia kausia, järjestelmä kysyy 
haluatko kirjautua ulos vaikka raportteja on täyttämättä. Täytäthän raportit raportoimattomilta 
kausilta ajoissa. 
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8 B2B-tuottajajäsenen toimintaohjeita 

8.1 B2B-jäsenen raportointi ja rekisteröityminen 

Uuden jätelain (19.7.2022) myötä tuottajan oli liityttävä 31.12.2021 mennessä tuottajayhteisöön 
tai perustettava sellainen yhdessä muiden tuottajien kanssa. Tuottajayhteisöön ei saa kuulua 
muita kuin tuottajia. Tuottajayhteisön on otettava huolehdittavakseen tuottajan velvollisuudet 
tämän pyynnöstä, jos tämän toiminta kuuluu tuottajayhteisön toimialaan. Uuteen tuottajaan on 
sovellettava tasapuolisia ja yhdenvertaisia ehtoja verrattuna muihin tuottajiin. 

Pirkanmaan ELY-keskus voi hyväksyä tuottajarekisteriin yksittäisen tuottajan, jos 
tuottajayhteisöön liittyminen on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ilmeisen 
tarpeetonta. Tämä on mahdollista vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Tällaisen 
tuottajayhteisöön kuulumattoman tuottajan tulee hakea tuottajarekisteriin uudelleen, uusien 
vaatimusten mukaisesti viimeistään 30.6.2022, vaikka tuottaja olisi kuulunut rekisteriin 
aikaisemmin. 

Tuottajayhteisö raportoi jäsentensä puolesta viranomaiselle, joten jäsentuottajan ei tarvitse 
toimittaa SE-laiteromun seurantatietoja erikseen Pirkanmaan ELY-keskukselle. Hoitaessaan 
tuottajavastuunsa tuottajayhteisön kautta raportointi markkinoille saatetuista laitteista tapahtuu 
neljästi vuodessa web-raportointiportaalin kautta, sekä kerran vuodessa toimitetaan EU-
etämyyntitiedot erillisen raportointilinkin kautta. Lisätietoja aiempana raportointia koskevassa 
luvussa 7. 

8.2 B2B-laitteiden kierrätys 

Kun yritysasiakas haluaa palauttaa B2B-laitteen kierrätykseen, hän voi käyttää hyväkseen Elkerin 
yritystuotteille järjestämää ja sovitut toiminta- ja laatukriteerit täyttävää palautuspistettä. Yritys 
vastaa omalla sopimuksellaan mahdollisista lisäpalveluista, kuten kuljetuskustannuksista tai 
tietoturvapalveluista. Vastaanottopisteet on listattu Elkerin sivuilla: 
https://elker.fi/palauttajalle/yrityksille/yritysten-vastaanottopisteet/ 

Kierrätysoperaattori käsittelee laitteet ja raportoi käsittelyn myös Elkerille. 

Tuottajan on hyvä tehdä purkutyöhön yksinkertainen yleisohje, jossa kerrotaan mm. mitä 
mahdollisia raaka-aineita ja/tai haitallisia aineita laitteessa on ja miten laite tulisi purkaa.  

https://elker.fi/palauttajalle/yrityksille/yritysten-vastaanottopisteet/
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9 Tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjät (tuottajayhteisöt): SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta -TY, FLIP ry ja Recser Oy 
Henkilötietojen käsittelijä: Elker Oy, tuottajayhteisöiden kanssa solmittujen erillisten palvelusopimusten 
perusteella. 
Posti- ja käyntiosoite: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa  
Puhelinnumero: 010 249 1700 
Yhteyshenkilö/lisätiedot ja tiedustelut rekisteristä: Sakari Hietala, sakari.hietala@elker.fi 
Rekisterin nimi: Elker-ryhmittymän tuottajayhteisökohtainen jäsenrekisteri  
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tuottajavastuulainsäädännön edellyttämän viranomaisraportoinnin ja 
tuottajayhteisöiden sääntöjen edellyttämien liittymissopimuksen ja vaatimusten mukaisesti 
tuottajavastuuvelvoitteista huolehtimisen mahdollistavat tiedot. 
 
Rekisterin tietosisältö: 

• Tuottajayhteisön jäsenyrityksen nimi ja yrityksen ilmoittaman yhteyshenkilön/-henkilöiden nimet 
• Jäsenyrityksen osoitetiedot, postinumero ja -toimipaikka 
• Jäsenyrityksen ilmoittamat sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot  
• Jäsenyrityksen ID numero 
• Jäsenyrityksen liittymispäivämäärä ja raportointivelvoitteen alkamisajankohta  
• Jäsenyyden ja jäsenyrityksen velvoitteiden mahdolliseen päättymiseen liittyvät tiedot 
• Jäsenyrityksen tietoja viimeksi ilmoittanut tai muokannut ja muokkausajankohta 
• Jäsenyrityksen POM tiedot ja laskutustiedot. 

 
Rekisterin yleisimmät tietolähteet: 

• Tuottajayhteisön jäsenyrityksen liittymissopimus liitteineen 
• Jäsenyrityksen luovuttamat tiedot 
• YTJ-tietopalvelu 

 
Rekisteritietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Rekisteritietoja ei 
luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (tietojen 
varmistuspalvelu) sopimatta asiasta erikseen asianomaisen tuottajayhteisön kanssa. 
 
Tuottajayhteisökohtaisen jäsenrekisterin tietojenkäsittelyn yleiset periaatteet: Elker-ryhmittymän 
tuottajayhteisöt tai niiden lukuun sopimusperusteisesti henkilötietoja käsittelevä käsittelevät henkilötietoja 
Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. 
 
Tietojärjestelmän käytöstä ja suojauksesta: Ainoastaan asianosaisilla palveluyhtiö Elker Oy:n toimihenkilöillä ja 
Elker Oy:n tai tuottajayhteisöiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää 
tietojärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Mainitut 
henkilöt voivat käyttää järjestelmän tietoja vain sopimusten ja kulloisenkin tehtävän edellyttämällä tavalla ja 
henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käytetty tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisella tietoturvasuojauksella 
tietoturvauhkia vastaan ja tiedot on asianmukaisesti varmistettu. 



 
 

      
 25 (25) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

10 Linkkejä 

ICT-tuottajaosuuskunta -TY: https://elker.fi/tuottajalle/ict-tuottajaosuuskunta/ 

Elker Oy – palveluyhtiö tuottajayhteisöille SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta, FLIP ry, Akkukierrätys 
Pb. Recser Oy: www.elker.fi 

Recser Oy - tuottajayhteisö kannettaville paristoille ja akuille: www.paristokierratys.fi 

ICT-tuottajaosuuskunta -TY:n säännöt: https://elker.fi/tuottajalle/ict-
tuottajaosuuskunta/liittyminen-ict/ 

Suomen jätelaki 646/2011: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646 

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 519/2014: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140519 

Laki jätelain muuttamisesta 19.7.2021: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210714 

Pirkanmaan ELY-keskus, valvova viranomainen http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-
pirkanmaa#.UsKqJvvDs0E 

Ympäristöhallinnan yhteinen verkkopalvelu: www.ymparisto.fi/fi-
FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto/Tuottajavastuu 

WEEE Europe AG: https://www.weee-europe.com/en/ 

Kierrätysmaksuhinnasto 

https://elker.fi/tuottajalle/ict-tuottajaosuuskunta/
http://www.elker.fi/
http://www.paristokierratys.fi/
https://elker.fi/tuottajalle/ict-tuottajaosuuskunta/liittyminen-ict/
https://elker.fi/tuottajalle/ict-tuottajaosuuskunta/liittyminen-ict/
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140519
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210714
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pirkanmaa#.UsKqJvvDs0E
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pirkanmaa#.UsKqJvvDs0E
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto/Tuottajavastuu
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto/Tuottajavastuu
https://www.weee-europe.com/en/
https://elker.fi/wp-content/uploads/2023/01/Kierratysmaksuhinnasto-1.1.2023-lukien-B2CB2B-verkkosivulle.pdf
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