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1 Myymälän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottovelvoitteet  
 

1.1 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kerääminen on tärkeää 
 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromut on tärkeä kierrättää, jotta ne eivät päädy kuormittamaan luontoa! Sähkölaiteromu 
kerätään erikseen mahdollista uudelleenkäyttöä tai laitteiden sisältämien materiaalien hyötykäyttöä varten. SER-
vastaanottoon palautuneet romut käsitellään vastuullisesti, ensisijaisesti Suomessa. Käsittelyssä laitteista saadaan 
talteen mahdolliset haitalliset aineet, kuten lyijy ja elohopea.  
 
Käsittelystä saatavat jakeet tai syntyvä jäte pyritään hyödyntämään mahdollisimman tarkasti, jotta niitä voidaan hyö-
dyntää kierrätysmateriaaleina tai energian tuotannossa. Näin säästetään mm. energiaa sekä arvokkaita luonnonvaro-
ja. Vaarallisten jätteiden lajittelulla taas estetään haitallisten aineiden joutuminen kaatopaikalle tai luontoon. 
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1.2 Myymälöiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottovelvoite 
 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys muuttui 1.5.2013 alkaen. Alla olevassa taulukossa on kuvattu erilaisten 
myymälätyyppien SER-vastaanottovelvoitteet: 
 

 
Päivittäistavarakauppa 

jolla valikoimissa sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
Erikoiskauppa 

jolla valikoimissa sähkö- ja elektroniikkalaitteita 

 
Alle 1000 m2*  

kokoinen myymälä 
Vähintään 1000 m2*  
kokoinen myymälä 

Alle 200 m2*  
kokoinen myymälä 

Vähintään 200 m2*  
kokoinen myymälä 

SE-laite, jonka ulko-
mitoista mikään ei 
ylitä 25 senttimetriä 

Ei vastaanottoa 
Vastaanotto ilman  

uuden laitteen  
ostovelvoitetta 

Ei vastaanottoa  
Vastaanotto ilman  

uuden laitteen  
ostovelvoitetta 

SE-laite, jonka ulko-
mitoista jokin ylittää 
25 senttimetriä 

Vastaanotto uuden  
vastaavan laitteen oston yhteydessä 

 
*Myymälän koolla tarkoitetaan vakituisessa liiketoimintakäytössä olevaa myyntipinta-alaa. 
 
SE-laitteita, joiden ulkomitoista mikään ei ylitä 25 senttimetriä voivat olla esimerkiksi energiansäästölamput, pienet 
kodinkoneet, sähkötyökalut, lelut, kellot ja hiustenkuivaajat. 
 
Jätelaissa ei oteta kantaa verkkokauppojen vastaanottovelvoitteeseen. 
 
Myymälöillä ei ole velvoitetta vastaanottaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua yrityksiltä, mikäli laitteet eivät ole tarkoi-
tettu kotitalouskäyttöön. 
 
Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan kauppaa, jonka myynnistä pääosa on elintarvikkeita. 
 
Erikoiskaupoilla tarkoitetaan kaikkia niitä vähittäiskaupan toimialojen yrityksiä, jotka eivät ole päivittäistavarakauppo-
ja tai päivittäistavaroita pääosin myyviä suuryksiköitä. Vaatimusta ottaa maksutta vastaan vanha laite ilman vaatimus-
ta uuden tuotteen ostosta vastaanoton edellytyksenä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaisissa vähittäiskaupan 
myymälöissä, joissa pääasiallisena myyntiartikkelina ovat muut kuin SE-laitteet, ja joissa SE-laitteita on kaupan vain 
satunnaisesti. Tällaisia olisivat tyypillisesti esimerkiksi kirjakaupat tai sisustustavaraa myyvät kaupat. 
 
Lain mukaan myymälä vastaa keräyksestä myymälässä ja tiedotuksesta asiakkaalle. Tuottajat vastaavat myymälän 
vastaanottamien ja tarkoituksenmukaiseksi kuljetuseräksi pakkaamien laitteiden kuljetuksesta myymälästä ja kierrä-
tyksestä. 

 
Myymälän velvollisuutena on tiedottaa myyntipisteessä ja muussa markkinoinnissa kuluttajille mahdollisuudesta luo-
vuttaa käytöstä poistettu tuote myymälään. Uusi velvoite on hyvä lisätä kaupan perehdytysprosessiin uusille työnteki-
jöille. Uusista keräysastioista tulee informoida myös siivousliikettä, jotta siivooja ei vahingossa tyhjennä keräysastioita 
siivouksen yhteydessä. 
  

Kotitaloudet voivat edelleen palauttaa sähköromua ilman uuden tuotteen ostovelvoitetta yli 400 maksuttomaan vas-
taanottopisteeseen, joista laitteet toimitetaan edelleen jatkokäsittelyyn. Vastaanottopisteiden yhteystiedot löytyvät 
osoitteesta www.kierratys.info. Yritysasiakkaat voivat palauttaa SE-romunsa tuottajayhteisöjen pisteisiin: 
http://www.elker.fi/palauttajalle/yrityksille/yritysten-vastaanottopisteet. 

http://www.kierratys.info/
http://www.elker.fi/palauttajalle/yrityksille/yritysten-vastaanottopisteet
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2 Käytännön toimenpiteet myymälässä  
 

2.1 Rekisteröityminen vastaanottajaksi 
 
Rekisteröitymisvelvollisuus on: 
 

 kaikilla myymälöillä, jotka myyvät joltakin ulkomitaltaan yli 25 cm kokoisia SE-laitteita 

 vähintään 1000m2 päivittäistavarakaupoilla, jotka myyvät SE-laitteita 

 vähintään 200m2 erikoisliikkeillä, jotka myyvät SE-laitteita. 
 
Edellä mainittujen lisäksi rekisteröitymisoikeus on kaikilla myymälöillä, jotka myyvät data-SERiä. Esimerkiksi alle 200 
m2 erikoisliikkeellä, joka myy data-SERiksi luokiteltavia laitteita, ei ole rekisteröitymisvelvoitetta, mutta SER-kierrätys 
toivoo liikkeen rekisteröityvän vastaanottopisteeksi ja tarjoaa liikkeelle data-SERin keräykseen sinetöidyn tai lukollisen 
keräysastian maksutta. 
 
Tuottajayhteisöt noutavat SE-romun vain vastaanottopisteiksi rekisteröityneiltä myymälöiltä. Rekisteröitymislomak-
keella myymälä myös ilmoittaa, mitä SER-lajeja se aikoo kuluttajilta vastaanottaa tuottajien järjestämään kuljetuk-
seen. Katso kohdasta 2.2 SER-lajit ja suositellut keräysastiat, mitä on tarkoitus kerätä mihinkin keräysvälineeseen.  
 
Rekisteröitymisen jälkeen myymälä saa ID-numeron, jota tarvitaan mm. noutotilauksen tekemiseen. Kun myymälä on 
rekisteröitynyt vastaanottopisteeksi, SER-kierrätys ohjeistaa käytännön jatkotoimenpiteistä. Vastaanottovelvoite 
myymälällä on ilman rekisteröitymistäkin. Rekisteröitymislomake löytyy osoitteesta 
www.serkierratys.fi/fi/rekisteroityminen. 
 
Kauppaketjut voivat rekisteröidä kaikki toimipisteensä yhdellä kertaa. Tätä varten tulee pyytää lomake SER-
kierrätykseltä. 
 
Kauppakeskuksissa SER-vastaanotto voidaan hoitaa keskitetysti. Kauppakeskuksissa toimivien myymälöiden tulee 
selvittää, mikä toimintamalli siellä on SE-romun vastaanotossa käytössä ennen myymäläkohtaista rekisteröitymistä. 
 

2.2 Myymälässä vastaanotettavat SER-lajit ja suositellut keräysastiat  
 
Pien-SER 

Pien-SER tarkoittaa pienikokoisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joiden ulkomi-
toista mikään ei ylitä 25 senttimetriä.  
 
 

 
Lamppu-SER 

Lamppu-SER pitää sisällään kaikki kuluttajien käytöstä poistuvat lamput lukuun ottamatta hehku- ja halo-
geenilamppuja sekä ajoneuvojen lamppuja, jotka voi laittaa sekajätteeseen.  
 
 

 
Data-SER 

Data-SER tarkoittaa muistikapasiteettia sisältäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita. 
Data-SER ryhmään kuuluvat laitteet kerätään erikseen. Kontrolloidulla keräys-
prosessilla varmistetaan, että mitään laitteen sisältämiä tietoja ei joutuisi vääriin 
käsiin. 

 
Muu SER 

 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, jonka ulkomitoista jokin ylittää 25 senttimetriä. 
  

http://www.serkierratys.fi/fi/rekisteroityminen
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2.2.1 Keräysastiat 
 
Myymälät voivat kerätä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua haluamaansa keräysastiaan tai esim. hyödyntää myymälän 
haltuun jääneitä tarkoitukseen soveltuvia pahvilaatikoita ja ns. kertakäyttölavoja. SER-kierrätykseltä voi myös tilata 
erityisesti kaupan SER-vastaanottoon tarkoitettuja keräysastioita (ks. 2.2.2 SER-kierrätykseltä tilattavat keräysastiat). 
 
Pien-SER ja muu SER voidaan myymälässä vastaanottaa samaan keräysastiaan. Lamppu-SER kerätään omiin keräysas-
tioihin siten, että loisteputket ja pienet lamput kerätään keskenään erillisiin, suljettaviin astioihin ja kuljetetaan käsit-
telyyn näissä erillisissä suljetuissa astioissa. Myös data-SER suositellaan kerättävän omaan keräysastiaansa. Mikäli 
myymälään palautuu data-SERiä, voi myymälä tilata SER-kierrätykseltä maksuttoman lukitun tai sinetöidyn keräysasti-
an. Jos myymälä ei halua tilata maksutta tarkoitukseen soveltuvaa keräysastiaa data-SERille, täytyy data-SERiä palaut-
tavalle asiakkaalle kertoa, että muistikapasiteettia sisältävät laitteet vastaanotetaan asiakkaan omalla vastuulla pien-
SERin keräysastiaan, jossa ei ole lukkoa tai sinettiä. 
 
Esimerkkejä vastaanotosta erityyppisissä kaupoissa: 
 

 400 m2 päivittäistavarakauppa: kannattaa kerätä kaikki SE-romu samaan astiaan 

 alle 200 m2 erikoismyymälä, joka myy matkapuhelimia tai ICT-laitteita: SER-kierrätys tarjoaa rekisteröityneel-
le kaupalle maksutta data-SER-vastaanottoastian 

 1600 m2 päivittäistavarakauppa: lampuille oma astia, kuten esimerkiksi pahvilaatikko, pien-SER ja muu SER 
voidaan kerätä samaan astiaan. Lamppujen keräysastian voi kuljetuksessa sijoittaa suuremman pahvilaatikon 
sisään.  

 
2.2.2 SER-kierrätykseltä tilattavat keräysastiat 
 
Maksuttomat 
 
Myymälä voi tilata SER-kierrätykseltä maksuttoman lukitun tai sinetöidyn 140 l tai 360 l keräysastian mikäli myymälä 
myy uusia muistikapasiteettia sisältäviä SE-laitteita ja myymälään palautuu data-SERiä. Data-SER-astian tilauksen voi 
tehdä vastaanottajaksi rekisteröitymisen yhteydessä. 
 
Maksulliset 
 
Myymälä voi omalla kustannuksellaan tilata SER-kierrätykseltä erilaisia tarkoitukseen kehitettyjä keräysastioita. Pahvi-
nen Combo-astia soveltuu EUR- tai kertalavalle sijoitettavaksi myymälätiloihin ja kuluttaja voi itse palauttaa siihen eri 
laitteita. Myymälävastaanottoon soveltuvat myös erilliset 110 l pahvilaatikot pien-SERin sekä lamppu-SERin keräyk-
seen. Varastovastaanottoon soveltuu esim. n. 900 lavakaulus. Astiatilaukset tehdään osoitteessa:  
tukkumyynti.sunlogix.fi/default.asp. Ensin tilaajan täytyy hakea tukkumyyntitunnukset päästäkseen tilaamaan. 
 

2.3 Keräysastian sijoittelu myymälässä 
 
Keräysastian tulee olla: 
 

 valvotussa ja katetussa tilassa (esim. myymälän takatila, noutopiha, varasto, kassojen tai infopisteen lähellä) 

 data-SER:in lukittu tai sinetöity keräysastia toivotaan aina sijoitettavan myymälän puolelle tai infopisteen vie-
reen, josta astiaa voidaan pitää silmällä. Data-SER kiinnostaa myös varkaita ja tämä tulee myymälän henkilö-
kunnan tiedostaa. 

 
Myymälä voi järjestää vastaanoton myös muualla kuin myyntipisteessä, jos vastaanottopaikka on yhtä helposti asiak-
kaan saavutettavissa kuin myyntipiste ja tämä on tuottajan järjestämän kuljetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. 
Esimerkiksi kauppakeskuksissa voidaan sopia keskitetystä romun vastaanotosta. 
 
Mahdollisen uudelleenkäytön vuoksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromua tulee käsitellä varoen. Erityisesti lamput tulee 
asettaa keräysastiaan varovasti, jotta ne eivät rikkoudu. 
Tuotteet tulee palauttaa ilman pakkausta. Astioiden sijoittelussa tulee huomioida myös poistumisteiden sijainti; ne 
eivät saa tukkia poistumisteitä. 

http://tukkumyynti.sunlogix.fi/default.asp
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2.4 Noudon tilaaminen  
 
SER-kierrätys noutaa kaupan vastaanottamat SE-romut, kun noutoerä on täysi. Lamput on pakattava kuljetusta varten 
niin että niiden rikkoutumisriski minimoituu.  
 
Myymälät voivat tilata SER-kierrätykseltä noudon, kun noudettava minimierä on seuraavien ohjeiden mukainen:  
 
1. Myyntipinta-alaltaan vähintään 200 m2 erikoiskauppa tai yli 1000 m2 päivittäistavarakauppa 
 

 Pien‐SER ja lamppu-SER: noin 600 litraa esim. EUR‐kuormalavalle tai kertalavalle (800 mm x 1200 mm) pakat-
tuna, tämä tarkoittaa esim. 16 kpl 40 litran vetoisia pahvilaatikoita. 

 Muu SER (uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä): Noin 1000 litraa esim. EUR-kuormalavalle tai kertala-
valle (800 mm x 1200 mm) pakattuna. Suuria palautuvia laitemääriä vastaanottavan jakelijan pisteen kanssa 
voidaan sopia myös 20 ft merikontin käyttämisestä. 
 

2. Myyntipinta-alaltaan alle 200 m2 erikoiskauppa tai alle 1000 m2 päivittäistavarakauppa 
 

 Muu SER (uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä): Noin 600 litraa esim. EUR-kuormalavalle tai kertala-
valle (800 mm x 1200 mm) pakattuna. Suuria palautuvia laitemääriä vastaanottavan jakelijan pisteen kanssa 
voidaan sopia myös 20 ft merikontin käyttämisestä. 

 
3. Data‐SER: Täysi 140 l tai 360 l keräysastia 
 
Ohjeiden mukaan pakatun tarkoituksenmukaisen erän nouto on myymälälle maksutonta. Noutoerien koot ja pak-
kausohjeet on kerrottu tarkemmin Yleiset ohjeet jakelijan pakkaamasta noutoerästä ja kuljetuksista nimisessä ohjees-
sa, joka löytyy täältä: www.serkierratys.fi/fi/tulostettavatmateriaalit. 
 
SER-kierrätyksen ohjeet ja lomake noudon tilaamiseen löytyvät osoitteesta www.serkierratys.fi/fi/noutotilaus. 
 
Jos kauppa käyttää kuljetusalustana omaa lavaa, sen korvaamisesta sovitaan noudon tilaamisen yhteydessä. 
 
Noutoerä, jolle on tilattu kuljetus SER-kierrätykseltä, tulee sijoittaa mahdollisimman helposti kuljetusliikkeen saavutet-
tavaksi ja noudettavaksi. 
 
Myymälään palautettu SE-romu on SER-kierrätyksen, ei myymälän, omaisuutta. Tämän vuoksi vanhoja laitteita ei saa 
antaa asiakkaille tai mahdolliseen uudelleenkäyttöön ja myymälän henkilökunta ei saa ottaa niitä eikä niitä myöskään 
saa myydä eteenpäin. Myymälän vastuulla on varmistaa, etteivät sinne palautetut laitteet häviä vaan ne luovutetaan 
ainoastaan SER-kierrätyksen nimeämälle kuljetusyhtiölle. 
 

2.5 Siirtoasiakirja 
 
Kuluttajien kauppaan palauttama sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kuljetus vaatii siirtoasiakirjan. Siirtoasiakirjan 
käytöllä on tarkoitus turvata jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn sekä luoda edellytykset kuljetusten riittä-
vään seurantaan ja valvontaan.  
 
Siirtoasiakirja on laadittava kahtena kappaleena, jotta sekä kaupalle että SE-romun vastaanottajalle jää oma kappa-
leensa. Kaupan on säilytettävä vahvistamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. 
Siirtoasiakirja voidaan arkistoida myös sähköisessä muodossa.  
 
Siirtoasiakirjan mallin/muodon voi kauppa tai kuljettaja muokata tarkoitukseensa sopivaksi. Siirtoasiakirjan tiedot 
voidaan tarvittaessa yhdistää myös rahtikirjaan tai muuhun käytössä olevaan kuljetusasiakirjaan. Se voi olla myös 
sähköisessä muodossa. 
 
Siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:  
 

http://www.serkierratys.fi/fi/tulostettavatmateriaalit
http://www.serkierratys.fi/fi/noutotilaus
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1) jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot (nimi, käyn-
tiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

2) jätteen lähettäjän yksilöivä ID-numero (jonka saa SER-kierrätykselle rekisteröitymällä ja ko. jakelijan pistettä 
koskevat tiedot ilmoittamalla) 

3) jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka 
4) jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista 
5) jätteen määrä (tilavuus tai massa) 
6) jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta 
7) jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta mukaan lukien tiedot vas-

taanotetun jätteen määrästä 
8) jätteen koostumus, olomuoto ja pääasialliset jätteen vaaraominaisuudet (ns. H-tunnukset jäteasetuksen liit-

teen 3 mukaisesti) 
9) jätteen pakkaus- ja kuljetustapa 
10) suunniteltu jätteen käsittelytapa. 

 
Siirtoasiakirjaa koskevien säännösten laiminlyönnistä voi valvontaviranomainen määrätä laiminlyöntimaksun jätteen 
haltijalle, kuljettajalle tai vastaanottajalle sen mukaan, kenen menettelystä laiminlyönti aiheutuu. 
 

3 Lisätietoja ja ladattavat materiaalit 
 
Myymälät voivat tulostaa lisämateriaalia osoitteesta www.serkierratys.fi/fi/tulostettavatmateriaalit 
 
Kaupan henkilökunnalle on tehty web-koulutus, jossa käydään läpi kaupan SER-vastaanoton kannalta oleelliset asiat. 
Olisi hyvä, että jokainen kaupan työntekijä kävisi läpi tämän noin 10 minuuttia kestävän koulutuksen. Web-koulutus 
löytyy osoitteesta: www.serkierratys.fi/fi/webkoulutus. 

 
Lisätietoja kaupan SER-vastaanotosta löytyy osoitteesta: www.serkierratys.fi. Sivustolla on osiot kuluttajille ja kaupoil-
le. Kaupoille-osiosta löytyy edellä mainittujen kuluttajaoheistusten, takahuoneohjeistuksen ja web-koulutuksen lisäksi 
lomake vastaanottajaksi rekisteröitymiseen, keräysväline-esittelyt, noutotilauslomake ja paljon muuta ohjeistusta 
kauppojen SER-vastaanotosta. Kuluttajille osiosta kaupan henkilökunta voi halutessaan lukea, miten kuluttajia ohjeis-
tetaan kaupan vastaanotosta. 
 
Kysyttävää SER-kierrätykseltä? Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen info@serkierratys.fi. 

http://www.serkierratys.fi/fi/tulostettavatmateriaalit
http://www.serkierratys.fi/fi/webkoulutus
http://www.serkierratys.fi/
mailto:info@serkierratys.fi

