Yritystyyppi

Yrityksen nimi

Pörssilistattu yritys
(lakisääteinen
raportointivelvollisuus)

Elisa Oyj

TKL:n Paristo- ja
akkujaoston jäsen

Celltech Oy

Jakelijaketju (sellainen
Tokmanni Oy
PTY:n jäsen, joka on myös
Recserin sopimustuottaja)

Vastuullisuusraportti/vuosikertomus julkisesti Vastuullisuustietoa julkaistu yrityksen
Tuottajavastuu
saatavilla verkossa
verkkosivuilla
mainittu
kyllä
https://elisa.fi/yhtiotieto/vastuullisuus/ym kyllä
paristovastuu/

Recser mainittu

Kiertotalous tai kierrätys mainittu Mitä (paristojen ja akkujen) ympäristömyötäisestä tuotesuunittelusta, tuottajavastuusta tai kierrätyksestä on kerrottu?

Päivämäärä

kyllä

kyllä

30.8.2022

ei

https://celltech.fi/vastuullista-toimintaa/

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

https://ir.tokmanni.fi/fi/vastuullisuus/llma kyllä
sto

kyllä

kyllä

Elisalla on sopimus akkujen ja paristojen tuottajavastuun siirrosta Recser Oy:n kanssa. Näin varmistamme, että akkujen ja paristojen
kierrätys toimii Suomessa lain vaatimusten mukaisesti.

Vähennämme toimitusketjun ilmastovaikutuksia muun muassa edistämällä kiertotaloutta (s. 30), Elisalla on tuottajavastuun mukainen
velvollisuus kierrättää laitteet.
Kestävä kehitys ja ympäristö ovat tärkeitä asioita yrityksemme toiminnassa. Olemme olleet mukana luomassa Suomessa käytössä olevaa
30.8.2022
paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Kaikki edustamamme tuotteet ovat REACH-asetusten mukaisia, ja kaikkien toimittamiemme
paristojen ja akkujen kierrätysvelvollisuus hoidetaan kattavasti koko maassa.Suomen lainsäädännön mukaan tuottaja on vastuussa
markkinoille saattamiensa akkujen ja paristojen keräyksestä sekä kierrätyksestä. Hoidamme kannettavien akkujen ja paristojen kierrätyksen
Recser Oy:n kautta sekä teollisuuslyijyakkujen kierrätyksen Akkukierrätys Pb Oy:n kautta.
Huolehdimme tuotteidemme kierrätyksestä useiden tuottajayhteisöjen kautta. Tuottajayhteisöt, kuten Recser Oy, SELT, Stena
Oy ja Akkukierrätys Pb Oy, huolehtivat maahantuomiemme sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen ja akkujen kierrätyksestä.
Osana tuottajavastuuta raportoimme vuoden 2021 pakkausten määrät Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle.

5.9.2022

Our Security and Real estate Department Manager serves as the Director of the Board of Recser Oy, a Finnish producer organisation for
battery recycling, and as a board member of SELT ry, a producer organisation for electrical and electronic equipment.Tokmanni engages in
electrical and electronic equipment recycling through SELT Association and Stena Oy. For recycling portable and storage batteries,
Tokmanni has an agreement with producer organisations Recser Ltd. and Akkukierrätys Pb Oy.

Pörssilistattu yritys
(lakisääteinen
raportointivelvollisuus)

Kesko Oyj

kyllä

https://www.kesko.fi/yritys/vastuullisuus/ kyllä
Raportit

kyllä

kyllä

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii yhä tehokkaampaa materiaalien kiertokulkua. Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia pakkausten,
jätteiden ja tavaroiden keräyspalveluita sekä kehitämme innovatiivisia kiertotalouden
mukaisia ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kauppojemme yhteydessä otettiin vastaan asiakkaiden
palauttamia pantillisia juomapakkauksia, paristoja ja akkuja, SER-jätettä ja käytöstä poistettuja vaatteita.. (Vuosiraportissa ilmoitettu
asiakkaiden keräyspisteisiin palauttamat paristot ja akut tonneina.)

30.8.2022

Verkkosivuilla artikkeleita paristojen ja akkujen kierrättämisestä: https://www.kesko.fi/media/blogit/nakokulma/2021/liisa-marie-stenbackkolme-tarkeaa-syyta-kierrattaa-paristot-ja-akut/ ja https://www.kesko.fi/media/uutiset-jatiedotteet/lehdistotiedotteet/2022/kesamokkilainen--nappaa-vaivattomat-vinkit-jatteiden-lajitteluun/
Jakelijaketju (sellainen
Suomen Osuuskauppojen
PTY:n jäsen, joka on myös keskuskunta
Recserin sopimustuottaja)

kyllä

https://s-ryhma.fi/vastuullisuus;
kyllä
https://assets.ctfassets.net/8122zj5k3sy9/
6xMAQGba32YbPdTWdRfeme/fc21771d37
f71bbad0a7615195c1d7e8/S_ryhman_Vuo
si-ja-vastuullisuuskatsaus_2021_fi.pdf;
https://s-ryhma.fi/blogi/akkujen-jalaitteiden-kierratys-on-tehty-todellah/5HBiXzp0qVVOMWpvScqZoJ

ei

ei

kyllä

Huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi ja kiertotalouden 5.9.2022
edistämiseksi. Pyrimme minimoimaan tuotteiden negatiiviset ympäristövaikutukset koko elinkaaressa. Parannamme tietoisuutta
energiatehokkuudesta, turvallisuudesta ja kierrätyksestä. Panostamme jätteiden synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen. Airamilla on jätelain
mukaan tuottajavastuu, eli velvollisuus järjestää tuotteidensa jätehuolto.

kyllä

kyllä

Toimipisteisiimme voi palauttaa myös pantillisia juomapakkauksia, paristoja ja akkuja sekä
SER-jätettä. Kannettavia akkuja ja paristoja palautettiin toimipisteisiimme lähes 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 ja yli puolet
Suomessa palautetuista kannettavista akuista ja paristoista kerätään toimipaikkojemme kautta. Toteutamme kiertotalouteen sisältyvää
raaka-aineiden ja resurssien tehokasta käyttöä monella tavalla. Keskiössä ovat jätteiden kierrätys, hävikin hallinta sekä kuluttajille
tarjottavat ratkaisut. Kartoitamme jatkuvasti kiertotalouteen liittyviä uusia toimintamalleja, joilla arvokkaat raaka-aineet ja resurssit
saadaan pysymään kierrossa entistä pidempään ja tehokkaammin.

5.9.2022

Verkkosivuilla artikkeli paristojen ja akkujen kierrättämisestä: https://s-ryhma.fi/blogi/akkujen-ja-laitteiden-kierratys-on-tehty-todellah/5HBiXzp0qVVOMWpvScqZoJ

TKL:n Paristo- ja
akkujaoston jäsen

Airam electric Oy Ab

ei

https://www.airam.fi/vastuullisuus

Pörssilistattu yritys
(lakisääteinen
raportointivelvollisuus)

DNA Oyj

kyllä

https://corporate.dna.fi/vastuullisuus/vast ei
uullisuus-dnalla

ei

kyllä

DNA kannustaa asiakkaitansa kierrättämään päätelaitteitansa. DNA:n tekemän tutkimuksen mukaan yhtiön kautta kierrätykseen menevien 30.8.2022
päätelaitteiden voidaan arvioida tuottavan vuositasolla jopa 1 000 tonnin (CO2ekv) päästövähennykset. Tämä vastaa lähes 5,5 miljoonan
kilometrin ajoa keskimääräisellä bensiinikäyttöisellä henkilöautolla. Lisäksi päätelaitteista saadaan arvokkaaseen kiertoon metalleja, sillä
älypuhelinten ja tietokoneiden akuissa ja näytöissä käytetään muun muassa kultaa, platinaa, hopeaa ja kuparia. Vuonna 2021 saimme
kierrätykseen yli 26 400 päätelaitetta. Määrä kasvoi 23 % viime vuodesta, joka on erinomainen osoitus kuluttajien lisääntyvästä
kiinnostuksesta kierrätykseen. Puhelinten kierrättäminen on fiksua niin ympäristön kuin ihmisoikeuksien kannalta, sillä valitettavasti
puhelimien raakamateriaalien kerääminen toimii monessa maassa osittain lapsityöllä. Suhtaudumme DNA:lla vakavuudella toimitusketjun
valvontaan ja teemme töitä taataksemme vastuulliset toimintatavat. Tällä hetkellä asiakkaamme saavat vaihtohyvityksen kaikista toimivista
matkapuhelimista ja tableteista kaikissa DNA Kaupoissa. Hyvitystä voit saada myös uudemmista viallisista laitteista. Päätelaitteita voi tuoda
DNA Kauppoihin myös vain kierrätettäviksi. DNA piti myös jouluna 2021 oman tiedotuskampanjan liittyen laitteiden kierrätykseen.
Halusimme joulun alla kiinnittää huomiota älylaitteiden kierrättämiseen sekä siihen, kuinka pahasti vähävaraisuus estää digitaalista
yhdenvertaisuutta. Kampanjassamme jokainen kierrätettäväksi tuotu matkapuhelin – älypuhelin tai ei – kartutti Hope ry:lle tehtävää
lahjoitusta 5 eurolla. Reilun kahden viikon aikana DNA Kauppoihin saatiin kierrätettäväksi reilusti yli tuhat puhelinta.

Pörssilistattu yritys
(lakisääteinen
raportointivelvollisuus)
Pörssilistattu yritys
(lakisääteinen
raportointivelvollisuus)

Stockmann Oyj Abp

kyllä

https://www.stockmanngroup.com/fi/vast ei
uullisuus

ei

kyllä

Toimimme kiertotalouden periaatteiden mukaisesti; Suomessa asiakkaat voivat palauttaa käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaiteita,
paristoja, pienakkuja, loisteputkia, energiansäästölamppuja ja kynsilakkapulloja Stockmannin tavarataloihin.

30.8.2022

Telia Finland Oyj

kyllä (Telia Company)

https://www.telia.fi/teliayrityksena/yritysvastuu

ei

ei

kyllä

30.8.2022

Pörssilistattu yritys
(lakisääteinen
raportointivelvollisuus)
Pörssilistattu yritys
(lakisääteinen
raportointivelvollisuus)

Uponor Oyj

kyllä

https://www.uponorgroup.com/fifi/vastuullisuus/ymparisto

ei

ei

kyllä

Offerings based on circular business models (e.g. preowned phones and Device as a Service and buy back initiatives to enable reuse and
recycling), In 2021, Telia published The Shift report to illustrate why circular economy is a must-win for humanity and how it can help our
industry – and the societies that we support – to unlock untapped values. The report forms the basis for our own circularity strategy that
we launched the same year.
..all Uponor Infra's products have been recyclable or reusable for many years now. (s. 17)

Vaisala Oyj

kyllä

https://www.vaisala.com/fi/vaisalacompany/sustainability

ei

ei

kyllä

Tuotteen elinkaaren lopussa kehotamme asiakkaita kierrättämään tuotteet paikallisten, elektroniikkalaitteita koskevien parhaiden
kierrätyskäytäntöjen mukaisesti tai palauttamaan tuotteet Vaisalaan kierrätystä varten.

30.8.2022

30.8.2022

TKL:n Paristo- ja
akkujaoston jäsen

Energizer Group Sweden

https://www.energizerholdings.com/docs/ ei
default-source/default-documentlibrary/energizer-holdings-sustainabilityreport1.pdf;
https://energizer.eu/fi/sustainability/

ei

kyllä

We strive to combine performance and sustainability by offering commercially competitive, high-performance batteries that have minimal 30.8.2022
environmental impact. We start by working each year to add more recycled content to our rechargeable batteries and ensuring that all our
battery materials continue to be sourced responsibly. We have a long history of responsibly managing the chemicals used in our products,
and we were the first company to eliminate mercury and lead from our batteries. Additionally, our batteries have long shelf lives, with our
energizer Ultimate Lithium lasting up to 20 years, and energizer Max and Rayovac High energy lasting up to 10 years in storage. Our leakresistant design on our batteries protects devices from damage so fewer need to be discarded. We also spend more than $10 million
dollars annually on battery recycling programs.energizer Holdings spends $10 million on battery recycling initiatives a year and partners
with thirdparty organizations around the world to educate
consumers about battery recycling.

TKL:n Paristo- ja
akkujaoston jäsen

VARTA Consumer Finland Oy kyllä (Varta AG)

https://www.varta-ag.com/en/aboutvarta/sustainability

ei

ei

kyllä

GPBM Nordic AB

ei

https://www.gpbmnordic.fi/kestavyys

ei

ei

kyllä

We assess possible environmental impacts of our products during product development over the entire life cycle; We strive to conserve
30.8.2022
resources through economical material use, recyclability and reusability. Moreover, VARTA participates in 30 publicly funded research
projects. The projects covertopics such as research on new materials.Additionally,
we design our products in such a way that their recyclability is constantly improved.
Teemme niin kuluttajien kuin yritystenkin arjesta vaivattomampaa ja kestävämpää: tarjoamme ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka
5.9.2022
vähentävät kertakäyttökulttuuria, hyödyntävät uusiutuvaa energiaa tehokkaasti ja vapauttavat pistorasioiden kahleista, sekä tuotteita, jotka
pelastavat ihmishenkiä ja suojaavat omaisuutta. Haluamme tuoda kaikkien elämään vihreitä arvoja ja turvallisuutta. Aikanaan, kun mekin
kaikkien muiden tapaan myimme tukuittain alkaliparistoja, havaitsimme tarvetta kestävämmälle ja energiatehokkaammalle vaihtoehdolle.
Ladattavat akkuratkaisumme tulivat markkinoille, koska uskoimme niiden täyttävän paikkansa alati muuttuvassa maailmassamme. Nyt
voimme olla ylpeitä maailman ilmastotehokkaimmasta kuluttajille suunnatusta akustamme. Katsomme olevamme vastuussa siitä, että
tarjolla on aina myös vihreämpi vaihtoehto, kuten ladattava akku, Joutsenmerkitty alkaliparisto tai LED-lamppu. Ympäristömerkillä
varustetuilla kertakäyttöisillä paristoilla on toisin sanoen enemmän kapasiteettia, joka tekee niistä pitkäikäisempiä verrattuna eiympäristömerkittyihin paristoihin samalla kun kierrättäminen on helpompaa niiden elinkaaren lopussa.

TKL:n Paristo- ja
akkujaoston jäsen

kyllä

https://www.lidl.fi/fi/tarjouslehdet/lidlei
suomi-vastuullisuusraportti-20192020/view/menu/page/1?_ga=2.11247053
2.1423928999.1659358039173118810.1652431922

ei

kyllä

Jakelijaketju (sellainen
Lidl Suomi
PTY:n jäsen, joka on myös Kommandiittiyhtiö
Recserin sopimustuottaja)

Värien selitykset:

kyllä (Energizer Holdings)

Yritys on kertonut miten hoitaa paristoihin ja akkuihin liittyvän tuottajavastuunsa (eli maininnut Recserin sanana vastuullisuusviestinnässään)
Yritys on maininnut tuottajavastuun vastuullisuusviestinnässään.
Yritys ei ole maininnut tuottajavastuuta tai Recseriä vastuullisuusviestinnässään.

Mainittu mm. RINKI -jäsenyys ja kuvattu hyvin omat kierrätystavoitteet. Mainittu että "kierrättäminen on tehty myymälöissämme
mahdollisimman helpoksi sekä asiakkaille että henkilökunnalle". Sivuilla maininta siitä, mitä jätteitä asiakas voi palauttaa myymälöihin
kierrätettäväksi: https://corporate.lidl.fi/vastuullisuus/ymparisto/kierratys.

5.9.2022

