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15.5.2018

Toimintaympäristö Suomessa

Tuottajayhteisöt ICT ja
SELT   
Kaikki kategoriat pl 5a

915 tuottajayritystä

FLIP ry 
Tuottajayhteisö, 5a  lamput

5 (+16) tuottajayritystä

RECSER Oy 
Tuottajayhteisö, kannettavat 
akut ja paristot 

n. 500  tuottajayritystä

SER Tuottajayhteisö ry
Tuottajayhteisö

ERP Finland ry
Tuottajayhteisö

Operaattorit
Esikäsittely  ja käsittely(30), 
Logistiikka (50), 
Vastaanottopisteet (450) + 
jakelijat (2000)

EUYmpäristöministeriö  (Pirkanmaan  ELY-keskus  valvova  viranom.)

Palveluyhtiö 

+ valtuutettu 
edustaja 

Suomessa 
yli 100:lle 

ulkomaiselle Romun haltija
B2C 
B2B 
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Open scope - avoin soveltamisala
14.8.2018 15.8.2018

1. Suuret kodinkoneet    1. Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet

2. Pienet kodinkoneet 2. Näyttöpäätteet, monitorit ja

3. Tieto-ja teletekniset laitteet laitteet >100cm2 näytöllä

4. Kuluttajaelektroniikka ja aurinkosähköp. 3. Lamput

5. Valaistuslaitteet 4. Suuret laitteet (> 50 cm)

6. Sähkö-ja elektroniikkatyökalut 5. Pienet laitteet (< 50 cm)

7. Lelut, vapaa-ajan välineet ja urheiluv. 6. Pienet tieto-ja teletekniset 

8. Terveydenhuollon laitteet laitteet ( < 50 cm)

9. Tarkkailu-ja valvontalaitteet

10. Automaatit

Avoimen soveltamisalan 
keskeiset vaikutukset
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• Sähkö-ja elektroniikkalaite kuuluu lähtökohtaisesti aina 
johonkin äsken edellä mainituista uusista laiteluokista 
(15.8.2018>)

Mutta asetusta ei sovelleta:

• Sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitetut aseet, ammukset ja 
sotatarvikkeet sekä jätelain tarkoittamat valtakunnan 
keskeisten turvallisuusetujen valvontaan liittyvät laitteet

• Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ja asennettu osiksi 
toiseen laitteeseen, johon asetusta ei sovelleta, ja jotka 
toimivat tarkoitetulla tavalla vain osana kyseistä laitetta

• Hehkulamput 

15.5.2018

Soveltamisalasta ja poikkeuksista

4



• Laitteet jotka on suunniteltu lähetettäviksi avaruuteen

• Suuret kiinteät teollisuuden työkoneet 

• Suuret kiinteästi asennetut laitteistot lukuunottamatta 
laitteita, joita ei ole erityisesti suunniteltu ja asennettu 
osaksi kyseisiä laitteistoja

• Kuljetusvälineet, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai 
tavaroiden kuljetukseen, lukuunottamatta sähköisiä 
kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joita ei ole tyyppihyväksytty

• Liikkuvat työkoneet, joita ei ole tarkoitettu maantie-
käyttöön ja jotka asetetaan saataville ainoastaan 
ammattikäyttöön  

15.5.2018

Asetusta ei sovelleta 15 päivästä elokuuta 
2018 myöskään seuraaviin:
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• Laitteet jotka on erityisesti suunniteltu tutkimus- ja 
kehittämistarkoituksiin ja asetetaan saataville ainoastaan 
yrityskäyttöön 

• In vitro – diagnostiikkaan tarkoitetut ja muut terveyden-
huollon laitteet, joiden oletetaan muuttuvan tartunta-
vaaralliseksi ennen laitteen käyttöiän päättymistä sekä 
aktiiviset implantoitavat terveydenhuollon laitteet 

15.5.2018

Asetusta ei sovelleta 15 päivästä elokuuta
2018 myöskään…….
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Kuva: Iltalehti
15.5.2018

Suunniteltu lähetettäväksi 
avaruuteen…
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15.5.2018

FAQ  WEEE 2  15.8.2018  >>                  FAQ  WEEE 1 << 15.8.2018 

Tulkinta-apua:
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15.5.2018

Tulkinta-apua:

 2000 kg ja
 15,625 m3

 32,07 m3 tai
 44 tn rekka tai

autonosturi tai
 375 Kw nimellisteho

-Ei tyyppihyväksytyt
2-pyöräiset (pl.sähkö-
pyörätuoli.

-Lasten sähköauto
scopessa!

Suuret kiinteät 
teollisuuden työkoneet

Suuret kiinteästi 
asennetut laitteistot

Kuljetusvälineet 

Terveydenhuollon laitteista
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15.5.2018

EU:n  virallinen lehti 22.6.2012, 
liite  1B
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EU:n  virallinen lehti 22.6.2012, 
liite  1B



1. Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet

Jääkaapit, pakastimet, kylmäautomaatit, ilmastointilaitteet, 
kuivauslaitteet, lämpöpumput, öljylämmittimet ja muut lämpötilan 
muuttamiseen käytettävät laitteet, joissa käytetään muuta nestettä 
kuin vettä lämpötilan muuttamiseksi.

2.  Näyttöpäätteet, monitorit ja laitteet, joiden näyttöpäätteet ovat pinta-
alaltaan suurempia kuin 100 cm2

Näyttöpäätteet, televisiot, LCD-valokuvakehykset, monitorit, 
kannettavat tietokoneet ja sylimikrot.

3. Lamput

Loisteputket, pienloistelamput, loistelamput, korkeatehoiset 
purkauslamput, mukaan luettuina painenatriumlamput ja 
metallihalidilamput, matalapaineiset natriumlamput, LED-lamput.

15.5.2018

519/2014 VNa Sähkö-ja
elektroniikkalaiteromusta, liite 2
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4.  Suuret laitteet (joltain ulkomitaltaan yli 50 cm), kuten kodinkoneet, 
tieto- ja teletekniset laitteet, kuluttajaelektroniikka, valaisimet, äänen-
tai kuvantoistolaitteet, soittimet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, lelut, 
vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, terveydenhuollon laitteet, tarkkailu- ja 
valvontalaitteet, automaatit ja sähkövirtaa tuottavat laitteet; luokkiin 1 
–3 sisältyvät laitteet eivät kuulu tähän luokkaan

Pesukoneet, vaatteiden kuivauslaitteet, astianpesukoneet, 
ruoanlaittoon käytettävät laitteet, sähköliedet, sähkökuumennuslevyt, 
valaisimet, äänen- tai kuvantoistolaitteet, musiikkilaitteet (lukuun 
ottamatta kirkkoihin asennettuja pilliurkuja), neulonta- ja 
kutomakoneet, suuret keskustietokoneet, suuret tulostimet, 
kopiokoneet, suuret kolikkoautomaatit, suuret terveydenhuollon 
laitteet, suuret tarkkailu- ja valvontalaitteet, suuret tuote- ja raha-
automaatit, aurinkosähköpaneelit.

15.5.2018

519/2014 VNa Sähkö-ja
elektroniikkalaiteromusta, liite 2
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5.  Pienet laitteet (ei yhdeltäkään ulkomitaltaan yli 50 cm), kuten 
kodinkoneet, kuluttajaelektroniikka, valaisimet, äänen- tai 
kuvantoistolaitteet, soittimet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, lelut, 
vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, terveydenhuollon laitteet, tarkkailu- ja 
valvontalaitteet, automaatit ja sähkövirtaa tuottavat laitteet; luokkiin 1 
–3 ja 6 sisältyvät laitteet eivät kuulu tähän luokkaan

Pölynimurit, mattoharjat, ompelukoneet, valaisimet, mikroaaltouunit, 
tuulettimet, silitysraudat, leivänpaahtimet, sähköveitset, sähkökattilat, 
kellot, parranajokoneet, vaa'at, hiusten- ja vartalonhoitovälineet, 
taskulaskimet, radiot, videokamerat, videonauhurit, hifilaitteet, 
soittimet, äänen- tai kuvantoistolaitteet, sähkö- ja elektroniikkalelut, 
urheiluvälineet, tietokoneet pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. 
varten, savunilmaisimet, lämmityksen säätölaitteet, termostaatit, 
pienet sähkö- ja elektroniikkatyökalut, pienet terveydenhuollon 
laitteet, pienet tarkkailu- ja valvontalaitteet, pienet tuoteautomaatit, 
aurinkosähköpaneeleilla varustetut pienet laitteet.

15.5.2018

519/2014 VNa Sähkö-ja
elektroniikkalaiteromusta, liite 2
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6. Pienet tieto- ja teletekniset laitteet (ei yhdeltäkään ulkomitaltaan yli 50 
cm)

Matkapuhelimet, GPS-laitteet, taskulaskimet, reitittimet, 
henkilökohtaiset tietokoneet, tulostimet, puhelimet

15.5.2018

519/2014 VNa Sähkö-ja
elektroniikkalaiteromusta, liite 2
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15.5.2018

Esimerkki :
Kymmenestä > kuuteen
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15.5.2018

Esimerkki :
Kymmenestä > kuuteen
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• SE-laitteiden laiteluokkia täydennetty alakategorioilla 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi vaihtelevasti eri maissa 
(13-340)

• Tuotteiden elinkaaren-, käsittelyn vaatimusten- ja 
materiaaliarvojen erot keskeisinä perusteina. 

• Aiheuttamisperiaate kirjattu jätelakiin (646/2011,              
2 luku, 20 §)

Jätteen alkuperäinen tuottaja taikka nykyinen tai aiempi jätteen haltija     

vastaa jätehuollon kustannuksista (aiheuttamisperiaate)

..ja kohdennettu Tuottajavastuuseen ( jätelaki, 6 luku). 

• Suomessa eri tuottajayhteisöiden keskinäinen clearing 
toteutettu keskinäisillä sopimuksilla..  

Tuottajayhteisöiden 
nykykäytännöistä…
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15.5.2018

Tuottajayhteisöiden 
nykykäytännöistä…

1                                        5                             > 1000
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15.5.2018

Markkinoille saatettujen 
laitemäärien raportointi ELKER-
ryhmässä 1.1.2018  alkaen:

1                                 > 1000  
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• Dual Use ?

• Palveluautomaatit ?

• Robotit  ?

• Stadionin isot näytöt, B2B esitystekniikka

• Taksin datalaitteet /-taksamittarit?

• Kaapelit  ja sähköasennustarvikkeet

• Varaosat

• Integroidut laitteet

• Laitteen mittaaminen ja painon ilmoittaminen?

15.5.2018

ELKER-FAQ  Q1 2018
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Koskeeks tää meitäkin ?

15.5.2018 22



Tuottajavastuu / 
Velvoitteet (n.1100)

B2B          (n.360 tuhatta)

Kuluttajat/ B2C

Oikeudet

(n. 5,5 milj). (> 400 + 2000).

27.11.2017 23



• Soveltamisala =  direktiivin soveltamisala

• Erilliskeräykselle ja vastaanotolle asetetut vaatimukset

• SE-laitteiden ja laiteromun uudelleenkäytön valmistelulle, 
kierrätykselle ja muulle käsittelylle sekä siirroille toiseen 
maahan asetettavat vaatimukset

• Laiteromun keräysasteet ja hyödyntämistavoitteet 

• Säännökset tiedottamisesta käyttäjille ja käsittelijöille

• Laitteiden merkitseminen

• Seurantatietojen ilmoittaminen ja kokoaminen

15.5.2018

Valtioneuvoston asetus 519/2014 sähkö-ja 
elektroniikkalaiteromusta
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Asetuksen määritelmät:

1) sähkö- ja elektroniikkalaitteella laitetta, joka toimiakseen asian-
mukaisesti tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää, sekä 
laitetta, jota käytetään tällaisen virran tai kentän tuottamiseen, 
siirtämiseen ja mittaamiseen ja joka on suunniteltu käytettäväksi 
enintään 1 000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1 500 voltin 
tasajännitteellä;

2) suurella kiinteällä teollisuuden työkoneella sellaisten koneiden, 
laitteiden tai komponenttien suurikokoista yhdistelmää:

a) jotka toimivat yhdessä tiettyä käyttötarkoitusta varten;

b) jotka ammattihenkilöt asentavat pysyvästi ja purkavat tietyssä 
paikassa; ja

c) joita ammattihenkilöt käyttävät ja huoltavat teollisuustuotanto-
laitoksessa tai tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa;

15.5.2018 25



3) suurella kiinteästi asennetulla laitteistolla sellaisten useiden 
erilaisten laitteiden ja tilanteen mukaan muiden kojeiden 
suurikokoista kokoonpanoa:

a) jotka ammattihenkilöt kokoavat, asentavat ja purkavat;

b) jotka on tarkoitettu pysyvään käyttöön osana rakennusta tai 
rakennetta ennalta määritellyssä ja tarkoitukseen varatussa 
paikassa; ja

c) jotka voidaan korvata vain vastaavilla erityisesti suunnitelluilla 
laitteilla;

4) liikkuvalla työkoneella konetta, jossa on virtalähde ja jonka toiminta 
edellyttää joko liikkuvuutta tai jatkuvaa tai lähes jatkuvaa liikkumista 
usean määrätyn paikan välillä työn kuluessa;

15.5.2018

Määritelmät jatkuu…..
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5) sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla sähkö- ja elektroniikkalaitetta, 
joka on jätelain 5 §:ssä tarkoitettua jätettä, mukaan lukien 
komponentit, osakokoonpanot ja kulutusosat, jotka ovat osa laitetta 
silloin, kun se poistetaan käytöstä;

7) asettamisella saataville markkinoilla sähkö- ja elektroniikkalaitteen 
toimittamista Suomen markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, 
kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

15.5.2018

Määritelmät jatkuu…..
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KIITOS

MIELENKIINNOSTA !
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