
 

 

 

 

   

 
  

 
 

   
   

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
  

      
 

      
 

      
  

      
 

      
 

      
 

      
  

 
 

 
     
  
      
  

 
  

 
 

 
 

 

 

 
  

              

  
                

              

V i  r a n o m a i n e n  t ä y t t ä ä  

Dnro 

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN TUOTTAJAN HAKEMUS 
TUOTTAJAREKISTERIIN 

1. Tiedot sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajasta 
Yrityksen nimi tai toiminimi * 

Y-tunnus * Puhelin * 

Osoite * 

Postinumero * Postitoimipaikka * 

Laskutusosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Verkkolaskuosoite Välittäjätunnus 

Yhteyshenkilön nimi * 

Asema organisaatiossa 

Puhelin Sähköpostiosoite * 

Yhteyshenkilön toimipaikan jakeluosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

* pakollinen tieto 

2. Tuottaja 
Tuottaja: 

valmistaa ja myy omalla tuotemerkillä 
myy omalla tuotemerkillä muiden tuottajien tuottamia 
tuo maahan tai vie maasta 
harjoittaa etämyyntiä 

3. Selvitys tuottajan markkinoille laskemista tuotteista ja niiden myyntitavasta 

Laitteiden luokat Valtioneuvoston asetuksen 519/2014 liitteen 
2 mukaisesti 

Markkinoidut 
laitteet tai 

laiteryhmät ( X ) 

Myyntitapa (esim. 
tukkumyynti, 

vähittäismyynti tai 
etäkauppa) 

Arvio markkinoille 
laskettavien 
tuotteiden 

määrästä (t/a) 

1. Lämmitys ja jäähdytyslaitteet 

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

3. Lamput (paitsi hehkulankalamput) 
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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 

4b. Aurinkosähköpaneelit 

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 

6. Pienet tieto- ja teletekniset laitteet (ei yhdeltäkään 
ulkomitaltaan yli 50 cm) 

Tuotteita on mahdollista käyttää kotitalouksissa. 
Tuotteita käytetään ainoastaan ammattikäytössä. 

Jos tuotteita ei käytetä lainkaan kotitalouksissa, tulee tästä antaa tarkempi selvitys ja liittää mukaan listaus kaikista 
edustamistanne sähkö- ja elektroniikkalaitteista sekä tuotetiedot. 
Tiedot tuottajan markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden nimistä ja tavaramerkeistä on esitetty liitteessä nro 

Luettelo jäsenvaltioista, joihin tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäkaupalla suoraan käyttäjille sekä valtuutetun 
edustajan nimi kyseisessä valtiossa, on esitetty liitteessä nro 

4. Kuvaus tuottajan järjestämästä käytöstä poistettujen tuotteiden erilliskeräys- ja
vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, uudelleenkäytön valmistelusta, kierrätyksestä sekä muusta
hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä 

vastaanottopaikkaverkon tiedot on esitetty liitteessä nro 

muut tiedot on esitetty liitteessä nro 

5. Arvio tuottajan järjestämän jätehuollon piiriin vuosittain tulevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
määrästä tonneina (eriteltynä laiteluokittain 2. kohdan mukaisesti, sekä laitetyypin mukaan kotitalouden ja 
muihin SE-laitteisiin) 

tiedot on esitetty liitteessä nro 
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6. Selvitys uudelleenkäytön valmisteluun ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä 
sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

7. Suunnitelma sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

8. Omavalvontaa koskeva suunnitelma (kuvaus kirjanpidon toteuttamisesta ja sitä koskevien tietojen
luotettavuuden arvioinnista ja kehittämisestä, kustannusvastuun täyttymisen arvioinnista, maksu-
osuuksien seurannasta ja kehittämisestä sekä tehtävistä tarkastuksista) 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

9. Muut tiedot ja liitteet 

10. Allekirjoitus 

Vakuutan ilmoitettujen tietojen pitävän paikkansa. 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Lähetä täytetty lomake liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi). 
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