RAPORTOINTIOHJE
Akut

AKKUKIERRÄTYS PB OY, RECSER OY
Raportointiohje akuille 2022

Akkukierrätys Pb Oy:n ja Recser Oy:n raportointiohje akuille

Sisällys
1.

Raportointi ............................................................................................................................................. 2

1.1.

Ajoneuvo- ja teollisuuslyijyakut ............................................................................................................. 3

1.2.

Muut paristot ja akut ............................................................................................................................. 3

2.

Raportointijaksot ................................................................................................................................... 3

3.

Sisäänkirjautuminen web-raportointijärjestelmään ............................................................................. 4

4.

Unohtunut salasana............................................................................................................................... 5

5.

Raportointikausivalikko ......................................................................................................................... 6

6.

Lomakkeen täyttäminen ........................................................................................................................ 7

7.

Ilmoituksen korjaaminen jälkikäteen .................................................................................................... 8

8.

Uuden raportoijan rekisteröinti............................................................................................................. 9

9.

Omien tietojen muokkaaminen ........................................................................................................... 10

10.

Pidä raportoijan ja yrityksen yhteystiedot aina ajan tasalla ............................................................... 10

11.

Kysymykset ja pulmatilanteet ............................................................................................................. 10

Akkukierrätys Pb Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
Recser Oy, Teknobulevardi 3–5 G, 01530 Vantaa
1 (10)

Akkukierrätys Pb Oy:n ja Recser Oy:n raportointiohje akuille
1. Raportointi
Tuottajayhteisöön rekisteröityneen yrityksen tulee raportoida Akkukierrätys Pb Oy Oy:lle Suomen
markkinoille saattamansa akut neljännesvuosittain. Pieniä määriä maahantuovat yritykset voivat
raportoida kerran vuodessa, mutta asiasta tulee ensin olla yhteydessä Akkukierrätys Pb Oy:n
(info@akkukierratyspb.fi).
Raportit
markkinoille
saatetuista
paristoista
ja
akuista
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 tuotteet omille sarakkeille.
Raportoinnissa ilmoitetaan sekä varaosa-akut että ajoneuvojen ja koneiden sisällä markkinoille
saatetut lyijyakut. Paino ilmoitetaan kiloina.
Sama raportointijärjestelmä on käytössä sekä Akkukierrätys Pb Oy:n että toisena
akkutuottajayhteisönä toimivan Recser Oy:n jäsenille sekä sähkölaitetuottajayhteisöiden Selt, Flip ja
ICT-Osuuskunnan jäsenille. Näin ollen yrityksen on mahdollista raportoida samalla kertaa kaikki
maahantuomansa paristot ja akut, sekä sähkölaitteet ja tiedot siirtyvät oikeille tuottajayhteisöille.
Raporttien pohjalta Akkukierrätys Pb Oy laskuttaa jäsenyrityksiltä kierrätysmaksut ja raportoi
viranomaisille lakisääteiset seurantatiedot.
Kukin jäsenyritys raportoi vain ne tuotteet, jotka jäävät Suomen markkinoille eli joista yritys on
tuottajavastuussa Suomessa. Uusina ulkomaille vietyjä tai toiselta maahantuojalta Suomessa
ostettuja tuotteita ei tarvitse raportoida.
Mikäli yritys ei ole laskenut Suomen markkinoille paristoja ja akkuja raportointijakson aikana, tulee
raportti silti jättää 0-määrillä. Muutoin ko. kauden raportti jää avoimeksi ja aiheuttaa
muistutusmaksulaskun lähettämisen tuottajalle. Tuottajayhteisöllä on oikeus tarkistaa raportoinnin
oikeellisuus.
Tuottajayhteisöiden toiminta on voittoa tavoittelematonta, ja kierrätysmaksut lasketaan kullekin
tuotetyypille kierrätyksestä ja hallinnollisista kustannuksista aiheutuvien kustannusten mukaan.
Kierrätysmaksut näkyvät raportointijärjestelmässä, ja erillinen kierrätysmaksuhinnasto lähetetään
jäsenyritysten raportoinnin yhteyshenkilölle sähköpostitse aina hintojen muuttuessa.
Monissa raportointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä jäseniä palvelee Akkukierrätyksen lisäksi
sähkölaitetuottajayhteisöjen palveluyhtiö Elker Oy, joka vastaa raportointijärjestelmän ylläpidosta ja
kehityksestä.
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1.1.

Ajoneuvo- ja teollisuuslyijyakut

Akkukierrätys Pb Oy vastaa tuottajayhteisönä ajoneuvo- ja teollisuuslyijyakuista. Kierrätysmaksu
peritään kaikista markkinoille saatetuista lyijyajoneuvoakuista ja lyijyteollisuusakuista, myös
ajoneuvojen ja koneiden sisällä maahantuoduista akuista. Kierrätysmaksujen suuruudet ilmoitetaan
Akkukierrätyksen verkkosivuilla https://akkukierratyspb.fi/maksut/.

1.2.

Muut paristot ja akut

Recser Oy vastaa tuottajayhteisönä kaikista markkinoille saatetuista kokonsa puolesta käsin
kannettavista paristoista ja akuista, muista kuin lyijyteollisuusparistoista ja -akuista sekä
litiumajoneuvoakuista. Yritys voi raportoida myös nämä akut raportointilomakkeelle ja niistä
veloitetaan Recserin hinnaston mukaiset kierrätysmaksut, jotka näkyvät raportointijärjestelmässä.
Yrityksen tulee tässä tapauksessa liittyä myös Recser Oy:n jäseneksi.
Suomen Autokierrätys Oy vastaa sähköauton ajovoima-akkujen tuottajavastuusta.
ELY-keskuksen verkkosivuilta voit lukea
keskus.fi/web/tuottajavastuu/yritykselle.

lisää

muista

tuottajavastuista:

https://www.ely-

2. Raportointijaksot
Vuosittainen raportointiaikataulu on seuraava:
1. tammikuuta - 31. maaliskuuta markkinoille saatetut määrät (raportointi 30.4. mennessä)
1. huhtikuuta - 30. kesäkuuta markkinoille saatetut määrät (raportointi 31.7. mennessä)
1. heinäkuuta - 30. syyskuuta markkinoille saatetut määrät (raportointi 31.10. mennessä)
1. lokakuuta - 31. joulukuuta markkinoille saatetut määrät (raportointi 31.1. mennessä – tiukan
tilinpäätösaikataulun vuoksi mahdollisuuksien mukaan 15.1. mennessä)
Kutakin raportointijaksoa koskeva raportti tulee täyttää raportointijaksoa seuraavan kuukauden
loppuun mennessä. Akkukierrätys Pb Oy laskuttaa viivästyneiden raporttien perimisestä aiheutuneet
hallintokulut (150 €/muistutuslasku).
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Akkukierrätys Pb Oy:n ja Recser Oy:n raportointiohje akuille

3. Sisäänkirjautuminen web-raportointijärjestelmään
Linkki suoraan raportointijärjestelmään: https://elker.service.innofactor.com/

Kirjoita ”Sähköpostiosoite” -kenttään sähköpostiosoitteesi ja ”Salasana” -kenttään sähköpostitse
saamasi salasana. ”Ikkunan koko” -valikosta voit valita ”Älä muuta” tai ”Koko näyttö”. ”Älä muuta”
avaa raportointijärjestelmän samaan ikkunaan ja ”Koko näyttö” kokonaan uuteen ikkunaan
(ponnahdusikkunana).
Huom! 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”.
Ensimmäisellä kirjautumiskerralla järjestelmä vaatii vaihtamaan salasanan.
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Uuden salasanan tulee täyttää seuraavat ehdot:
• sisältää isoja kirjaimia
• sisältää pieniä kirjaimia
• sisältää numeroita
• 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 (-).

4. Unohtunut salasana
Jos 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, koska viesti on
saattanut joutua sinne.
Mikäli salasana ei tule perille sähköpostiisi eikä sitä löydy roskapostikansiosta, voit ottaa yhteyttä
Elkeriin jasenpalvelut@elker.fi. Kopioidessasi salasanaa viestistä, muista varmistaa, ettet
vahingossa ota mukaan tyhjiä välilyöntejä salasanan alkuun tai loppuun.
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5. Raportointikausivalikko

Kirjautumisen jälkeen ruudulle avautuu raportoimattomiin ja raportoituihin kausiin jaettu listaus.
Paristo- ja akkuraportit (AKKUKIERRÄTYS PB/ RECSER) sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteraportit
(SELT / ICT / FLIP) ilmoitetaan erillisillä lomakkeilla.
Mikäli yritys saattaa markkinoille akkuja että sähkö- ja elektroniikkalaitteita, tulee kultakin kaudelta
täyttää ainakin kaksi raporttia: esim. AKKUKIERRÄTYS PB -raportti akkujen osalta sekä SELT-, ICTtai FLIP-raportti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta. Myöhässä oleva raportointikausi näkyy
punaisella.
Yrityksen nimi
Ilmoituksen status
Ilmoittaja
Ilmoitus täytetty
Ilmoituskausi
Summa
Tilausnumero, mikäli
haluatte laskulle

Näyttää minkä yrityksen raporttia olet jättämässä
Mikäli ilmoituksen status on punaisella, ilmoitus on myöhässä
Näyttää, kuka/kenen tunnuksilla raportointiin ollaan kirjautuneena
Päivämäärä, jolloin raportti on täytetty
Ilmoituskauden nimi sisältää tuottajayhteisön nimen ja raportoinnin ajanjakson
Kierrätysmaksuraportin loppusumma
Kenttään voi syöttää laskulle halutun numero- tai kirjainsarjan. Vakio
-viitteen voi ilmoittaa info@akkukierratyspb.fi .
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6. Lomakkeen täyttäminen
Raportoidaksesi tietyn kauden tiedot, paina kyseisen kauden kohdalla olevaa ”Tee ilmoitus” painiketta, joka avaa raportointilomakkeen. Paristot ja akut raportoidaan kolmen eri luokan alle, joita
ovat: kannettavat paristot ja akut, teollisuusakut ja ajoneuvoakut.
Kuluttajakäyttöön tarkoitetut kannettavat lyijyakut raportoidaan luokkaan ”Suljetut lyijyakut
kuluttajakäyttöön (Pb) (tuotekoodi 2061). Teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut lyijyakut
raportoidaan luokkaan ”Lyijyteollisuusakut (Pb)” (tuotekoodi 7004). Lyijypohjaiset käynnistysakut
raportoidaan puolestaan luokkaan ”Lyijyajoneuvoakut” (tuotekoodi 7001).
Lomakkeelle täytetään hintaryhmien ”Määrä” -kenttiin, paljonko yritys on saattanut kyseisen
hintaryhmän tuotteita Manner-Suomen ja/tai Ahvenanmaan markkinoille. Raportoinnissa ilmoitetaan
sekä varaosa-akkuina että ajoneuvojen ja koneiden sisällä markkinoille saatetut akut. Paino
ilmoitetaan tuotteen nettopainona kiloina ja lisäksi kappaleina (tämä ei ole pakollista ajoneuvoja teollisuuslyijyakkujen osalta).
Kukin jäsenyritys raportoi vain ne tuotteet, joista on tuottajavastuussa Suomen osalta. Uusina
ulkomaille vietyjä tai toiselta maahantuojalta Suomessa ostettuja tuotteita ei tarvitse raportoida.
Älä käytä pistettä ilmoittaessasi määriä, vaan desimaalimerkki on pilkku (,). 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, muutoin
ko. raportointikausi jää avoimeksi ja aiheuttaa muistutusmaksulaskun lähettämisen tuottajalle.
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Pitämällä selaimen kursoria minkä tahansa hintaryhmän yllä, ruutuun ilmestyy kyseisen hintaryhmän
lisätietoteksti.
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, 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.
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.
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.

7. Ilmoituksen korjaaminen jälkikäteen
Mikäli huomaat täyttäneesi raportin virheellisesti, voit korjata raporttia vielä jälkikäteen. Täytetyn
laskuttamattoman ilmoituksen korjaaminen tapahtuu siirtymällä raportointikausivalikossa sen
ilmoituksen kohdalle, jota haluat muokata. Paina ”Näytä ilmoitus”, korjaa virheelliset tiedot ja lähetä
korjattu raportti uudestaan.
Jo laskutetun ilmoituksen jälkikorjaaminen tapahtuu jälkikorjauksella. 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.
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8. Uuden raportoijan rekisteröinti
Voit rekisteröidä uuden raportoijan järjestelmään painamalla etusivulla painiketta ”Uusi raportoinnin
käyttäjä tai uusi rekisteröityminen tuottajavastuuseen”. Täytä kaikki lomakkeen kentät ja paina
kohtaa ”Rekisteröi”. 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.
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9. Omien tietojen muokkaaminen
Voit muokata omia tietojasi raportointijärjestelmässä, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta ja
puhelinnumeroa sekä ilmoittaa tilallesi uuden raportoijan. Kirjaudu ensin tunnuksillasi
raportointijärjestelmään sisään, jonka jälkeen näet sivun oikeassa yläkulmassa kohdan ”Omat
tiedot”. Painamalla tätä näet omat tietosi sekä pääset muokkaamaan niitä sivun vasemmassa
alakulmassa kohdasta ”Muokkaa”. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, paina sivun alhaalla
”Lähetä tiedot” -painiketta, josta saat tietojen muutospyynnön lähetettyä. Muutokset ovat voimassa,
kun saat sähköpostiviestin vahvistukseksi.

10. Pidä raportoijan ja yrityksen yhteystiedot aina ajan tasalla
Voit myös ilmoittaa raportoijan muutoksista osoitteeseen jasenpalvelut@elker.fi tai
info@akkukierratyspb.fi. Muista ilmoittaa myös muista muuttuvista yrityksen tiedoista (yrityksen nimi,
laskutusosoite, jne.).

11. Kysymykset ja pulmatilanteet
Kysymyksissä ja pulmatilanteissa saat apua Elker Oy:n jäsenpalveluista jasenpalvelut@elker.fi,
puh. 010 249 1700 tai Akkukierrätys Pb Oy:ltä info@akkukierratyspb.fi.

Akkukierrätys Pb Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
Recser Oy, Teknobulevardi 3–5 G, 01530 Vantaa
10 (10)

