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Kohti kestävää, korjattavaa ja
kierrätettävää elektroniikkaa

Elektroniikkajäte (e-jäte, ser-jäte) on nopeimmin kasvava jätelaji maailmassa. Jätemäärä kasvaa noin 2 miljoonalla tonnilla vuodessa1. Tästä määrästä kierrätetään
globaalisti vain reilut 17% ja EU-maissakin keskimäärin vain noin 40%2. Tällä vauhdilla maapallon vuosittaisen e-jätteen määrä yltää lähes 75 miljoonaan tonniin vuonna 2030.3
Vaikka Suomi on kierrättäjien kärkikastia ja noin
puolet meillä syntyvästä elektroniikkajätteestä päätyy kierrätykseen, tekemistä riittää: Euroopan unioni
tavoittelee 2035 mennessä 65% kierrätysastetta.4 Toisaalta, vaikka kaikki elektroniikka ympäri maailman
saataisiin kierrätykseen ja hyödynnettyä uudelleen raaka-aineiksi, tarvittaisiin nykyisen globaalin kulutuksen
kattamiseksi silti 14 miljoonaa tonnia lisää neitseellisiä
raaka-aineita vuosittain.5
Elektroniikka on arjessamme nykyään lähes välttämätöntä. Se mahdollistaa paljon hyviä asioita, vauhdit-

taa kehitystä ja luo hyviä työpaikkoja. Uudet teknologiaratkaisut voivat auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta.
Vaikutukset eivät ole kuitenkaan vain positiivisia.
Kulutuksen lisääntyminen aiheuttaa jätemäärän lisääntymisen lisäksi ongelmia myös tuotantoketjun eri vaiheissa. Negatiiviset vaikutukset kohdistuvat niin ilmastoon, ympäristöön kuin arvoketjun kaikissa vaiheissa
työskenteleviin ihmisiin.
Tämä selvitys kartoittaa elektroniikan kierrätystä
Suomessa, laitteiden kierrätettävyyttä ja perehtyy markkinoiden myydyimpien puhelinten korjattavuuteen.
Selvitys tarjoaa konkreettisia toimia laitteiden elinkaaren pidentämiseksi ja kartoittaa myös mahdollisia ratkaisuja yhteiskunnallisella tasolla.
Kun tietoisuus ilmasto- ja ympäristövaikutuksista
lisääntyy, kasvaa toivottavasti myös laitteiden arvostus
ja käyttöikä.

Lähde: Global E-Waste Monitor 2020
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1. Kulutuksen kasvu lisää elektroniikasta
johtuvia ongelmia
Jätemäärät kasvavat, kun entistä edullisempi pienelektroniikka yleistyy vauhdilla. Älypuhelimia käytetään
enemmän kuin mitään muuta elektroniikkalaitetta.6
Vuonna 2018 maailmassa myytiin yli 1,5 miljardia älypuhelinta.7 Köyhempien maiden väestönkasvu, kaupungistuminen ja tulotason nousu kasvattavat älylaitteiden kysyntää entisestään tulevina vuosina. Arvioiden
mukaan kuudella miljardilla ihmisellä on älypuhelin
vuonna 2025.8
Käyttämiemme laitteiden tuotanto on moniportainen
prosessi, mikä tekee vastuullisuudesta huolehtimisesta
vaikeaa. Tuotantoketjut verkottuvat jokaiselle mantereelle ja yhdellä yrityksellä voi olla jopa satoja alihankkijoita.9 Sekä mineraalien tuotanto, komponenttien valmistus ja tuotteen kokoonpano tapahtuvat usein maissa,
joissa ihmisoikeusloukkaukset ovat yleisiä, ja joissa ei ole
vahvaa ympäristölainsäädäntöä tai -valvontaa.

• Joidenkin metallien louhintaan liittyy erityisen paljon ongelmia. Esimerkiksi Kongon demokraattisessa
tasavallassa, joka on maailman suurin akkumineraali
koboltin tuottajamaa, kaivoksiin liittyy ihmisoikeusja ympäristöongelmia.13
• Raaka-ainetuotannossa haasteita luovat lisäksi konfliktimineraalit: tina, tantaali, volframi ja kulta. Etenkin Kongon demokraattisessa tasavallassa mineraalikaivokset ovat joskus aseellisten ryhmittymien
hallinnassa ja myyntitulot rahoittavat niiden toimintaa.
• Käytettyä elektroniikkaa päätyy myös epäviralliseen kierrätykseen kehittyviin maihin, joissa ihmiset purkavat sitä puutteellisin suojavarustein ja välinein. Jätteessä olevia myrkkyjä päätyy sekä purkajien
elimistöön että ympäristöön. Työmailta on tavattu
myös alaikäisiä. Suomesta viedään laittomasti ulkomaille arviolta 5000 tonnia e-jätettä vuodessa.14

Ihmisoikeudet
Ympäristö

• Vaikka elektroniikkasektori tarjoaa paljon korkean
teknologian työpaikkoja, tuotantoketjuissa arkipäivää ovat myös elämiseen riittämättömät palkat, pitkät työpäivät ja pakolliset ylityöt. Työolot voivat olla
huonot ja puutteellisten suojavarusteiden takia työntekijät altistuvat haitallisille kemikaaleille.10
• Tuotantoketjuista on paljastunut pakko- ja lapsityötä.10,11

• Globaalisti kaivostoiminta on vallannut yhteenlaskettuna yli 57 000 neliökilometrin alueen maapallolta.15 Vertailun vuoksi: sekä Tanskan että Kroatian
pinta-ala on pienempi.

5

• Mineraalien rikastuksessa syntyy veden, maaperän ja kemikaalien muodostamaa jäteliejua. Kaivostoiminnan vakavimmat pitkäaikaisvaikutukset
aiheutuvat luontoon valuvasta liejusta, joka pilaa
vesistöjä ja elinympäristöjä. Kiinassa Bautoun kaupungin viereen liejua on kerätty valtavaksi jätejärveksi, josta raskasmetalleja ja radioaktiivisia aineita
päätyy ympäröiviin vesistöihin ja juoma- ja kasteluveteen16,17,18
• Komponenttien valmistus on keskittynyt Aasian
maihin, joissa puutteellinen ympäristölainsäädäntö
ja -valvonta tuottaa riskejä, kuten valmistuksessa
käytettyjen metallien ja kemikaalien joutumista
ympäristöön.19
• Epävirallisille kaatopaikoille päätyneestä e-jätteestä
vapautuu ekosysteemeihin myrkkyjä, kuten elohopeaa.20

•
Merkittävin osa ICT-sektorin päästöistä tulee
verkoista ja datakeskuksista. Puhelimista aiheutuu seuraavaksi eniten päästöjä. Niiden osuus kasvaa nopeasti samalla kun laitteiden määrä kasvaa ja
käyttöikä on lyhyt.24

Toimivan kierrätysjärjestel
män kompastuskivenä pöytä
laatikoihin unohtuvat laitteet
Kierrättämisellä voidaan vähentää elektroniikan tuotantoon vaadittavien neitseellisten raaka-aineiden, eli
uusien luonnonvarojen, tarvetta ja siten välttää niiden
tuotantoon liittyviä ongelmia.
Suomessa sähkö- ja elektroniikkaromua arvioidaan
syntyvän parikymmentä kiloa henkilöä kohden vuodessa, kun katsotaan markkinoille tulleen elektroniikan määrää ja tyypillisiä elinkaaria.25 E-jätettä syntyy
melkein kolminkertaisesti verrattuna globaaliin keskiarvoon, joka on 7,3 kiloa per henkilö.26 Suomi on
myös Euroopan e-jätemäärien kärjessä, sillä Euroopassa jätettä syntyy keskimäärin 16,2 kiloa jätettä henkilöä kohden.27
Kuluttajilta kierrätykseen päätyy 12 kg jätettä vuosittain, eli elektroniikan kierrätysaste on noin 53%.28
Kokonaismäärä materiaalikierrätykseen päätyvälle
elektroniikkajätteelle Suomessa on 60 tuhannen tonnin luokkaa.29
Vaikka e-jätteen materiaalin hyödyntämiselle on tarvetta, ongelmana on, että käytöstä poistuneet laitteet

Ilmasto
• Yksittäisen älypuhelimen ilmastopäästöiksi on laskettu n. 77kg, kun käyttöikä on kolme vuotta eikä
surffailuun käytettyä dataa oteta huomioon.21 Älypuhelin muodostaa siis alle 1% keskimääräisistä
suomalaisen vuosipäästöistä.22
• Puhelinten valtavat, kasvavat myyntivolyymit tekevät niistä kuitenkin globaalisti ison päästöjen lähteen. Koko tieto- ja viestintäsektorin päästöjen
arvioidaan olevan noin 3% kaikista päästöistä. Kaikista sektorin päästöistä älypuhelimien osuus on
11%.23
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eivät löydä tietään kuluttajien kaapeista kierrätykseen.
Tilastokeskuksen selvityksen mukaan yli 80% suomalaisista kotitalouksista säilyttää kierrätykseen kelpaavaa elektroniikkajätettä. Kotitalouksista 64 prosentilla
on tallessa 1-5 laitetta ja 13% kotitalouksista säilyttää
jopa kuudesta kymmeneen laitetta. Varovaisen arvion
mukaan yli viisi miljoonaa kierrätyskelpoista laitetta
lojuu suomalaisissa pöytälaatikoissa.30
Jäte saatetaan myös lajitella väärin, jolloin se ei päädy
oikeaan paikkaan hyödyntämistä varten. Rikkaimmissa
maissa arviolta 8% elektroniikkajätteestä päätyy kotitalousjätteen sekaan.31 Suomessa tilanne on parempi
ja sekajätteestä vain noin prosentti on sähkö- ja elektroniikkaromua.32

99% voidaan ottaa talteen ja uudelleen käyttöön.34 Kunhan metallit saadaan palautettua alkuperäiseen muotoonsa, puhtaita metalleja voidaan periaatteessa kierrättää loputtomiin.
Tiettyjen metallien suhteen kierrätysaste on toistaiseksi todella matala. Kosketusnäytöissä käytettävästä
indiumista sekä harvinaisista maametalleista kierrätetään maailmanlaajuisesti alle prosentti,35 sillä niitä käytetään elektroniikassa pieninä määrinä ja hyvin ohuina
kerroksina osien pinnalla. Teknisesti näiden materiaalien kierrättäminen on mahdollista erilaisin metallurgisin menetelmin. Pienten pitoisuuksien takia teollisen
mittakaavan prosessointi ei kuitenkaan ole ollut taloudellisesti kannattavaa.
Asiaa monimutkaistaa entisestään se, että elektroniikkayritykset pyrkivät minimoimaan tarvittavien
arvokkaiden metallien määrän, jotta niitä tarvittaisiin
valmistuksessa vähemmän. Esimerkiksi kullan määrä
on vuosien mittaan vähentynyt joissakin laitteissa 40%
ja hopean 70%. Vaikka tämä on raaka-aineiden hyödyntämisen näkökulmasta hyvä asia, kierrättämistä se hankaloittaa.36
Siitä huolimatta kierrätystä pitäisi lisätä. Jos joidenkin elektroniikkaromun sisältämien metallien kierrätystä verrataan kaivostoimintaan, on hyötysuhde
parempi. Esimerkiksi tonni elektroniikkajätettä sisältää
enemmän kultaa kuin tonni kultamalmia.37
Elektroniikkajätteen hyödyntämättä jättäminen
aiheuttaa valtavan resurssihukan paitsi luonnonvarojen käytön näkökulmasta, myös taloudellisesti mitattuna. Vuonna 2019 maailman e-jätevuoren sisältämien
materiaalien arvoksi arvioitiin 57 miljardia Yhdysvaltojen dollaria.38

Elektroniikan tuottajilla on
vastuu kierrätyksestä
Elektroniikkakierrätyksestä huolehtimiseksi EU:ssa
on käytössä laajennettu tuottajavastuu (Extended Producer Responsibility, EPR). Se tarkoittaa sitä, että sähkölaitteiden ja akkujen tuottajilla on velvollisuus järjestää tuotteiden keräys ja kierrätys sekä vastata sen
kustannuksista. Tuottajat ovat muodostaneet tuottajayhteisöjä, jotka ostavat kierrätyspalveluita niitä tuottavilta yrityksiltä.
Vanhan matkapuhelimen voikin viedä mihin tahansa
elektroniikkaa myyvään liikkeeseen ilmaiseksi. Koska
laitteet sisältävät usein käyttäjien henkilökohtaisia tietoja, ne säilytetään ja kuljetetaan sinetöidyissä, tietoturvallisissa astioissa. Kuntien viralliset SER-keräyspisteet
voi tarkistaa osoitteesta kierratys.info. Lisäksi laitteita
voi lähettää kierrätettäväksi Seiffi-palvelun kautta postitse. Lähettäjä saa kuittauksen, kun laitteen tiedot on
tuhottu.

Kaikkien raaka-aineiden
kierrättäminen ei vielä ole
taloudellisesti kannattavaa
Elektroniikkajätteen kierrätysteknologia on tiettyjen
raaka-aineiden osalta pitkällä: Suomessa akkujen sisäl
tämistä raaka-aineista yli 50%33 ja datalaitteista jopa
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2. Käyttöiän pidentäminen
suuri merkitys myös päästöjen kannalta. Sen sijaan,
että koko kännykkä vaihdetaan uuteen kahden vuoden välein, lisää pelkän akun uusiminen ilmastokuormitusta ainoastaan prosentin, ja näytönkin vaihtaminen vain 9%.46
Kännyköiden korjattavuuteen vaikuttaa monta eri
tekijää, kuten varaosien ja korjauspalveluiden saatavuus
ja hinta, sekä takuut. Esimerkiksi näytön vaihtaminen
voi maksaa 40% laitteen hinnasta.47
Korjausmahdollisuus pitää huomioida jo tuotteen
suunnitteluvaiheessa. Korjaamista helpottaa osien
nimeäminen, erilaisten materiaalien ja komponenttien määrän minimointi ja myrkyllisten aineiden käytön vähentäminen. Liitokset tulee tehdä liimaamisen
sijaan niin, että ne ovat uudelleen irrotettavia ja kiinnitettäviä.48
Samat suunnitteluperiaatteet helpottavat myös kierrättämistä, sillä esimerkiksi akut irrotetaan laitteista
usein käsin. Mitä puhtaammassa ja tasalaatuisessa muodossa jäte on, sitä tehokkaampaa sen käsittely on.
Tarjolla on jo niin kutsuttuja modulaarisia puhelimia, kuten Fairphone ja Shiftphone, joihin käyttäjä voi
itse helposti vaihtaa vaikkapa akun tai kameran. Tämä
mahdollistaa paitsi viallisten osien vaihtamisen, myös
vain sen osan päivittämisen, jonka osalta teknologia on
kehittynyt.

Kännyköiden päästöistä jopa yli 70% syntyy valmistusvaiheessa. 39 Siksi olisikin ensisijaisen tärkeää, että laitteet pysyisivät käytössä mahdollisimman kauan.
Älypuhelinta käytetään keskimäärin parin vuoden
ajan. Jos kaikkien Euroopan unionin älypuhelinten
käyttöikää pidennettäisiin vuodella, säästyisi kolmannes puhelinten aiheuttamista päästöistä - saman verran kuin jos teiltä poistettaisiin yli miljoona autoa.40 Jos
taas älypuhelinten käyttöikää pidennettäisiin 4,5 vuodella, vähenisivät niiden aiheuttamat päästöt puolella.41
Eri tutkimusten mukaan puhelinten ideaalin käyttöiän
tulisikin olla 7 – 20 vuotta.42
Tällä hetkellä kännyköitä ei kuitenkaan valmisteta
kestämään kovin pitkään.
Puhelinten viat liittyvät yleisimmin akkuun (42%) tai
käyttöjärjestelmään (14%).43 Valmistaja voi myös lakata
tarjoamasta käyttöjärjestelmään päivityksiä, jolloin
muuten toimiva laite ei enää tue uusimpia sovelluksia.44
Usein laite kuitenkin vaihdetaan usein, vaikka se
toimisi vielä. Älypuhelimista on tullut muotituotteita
ja niitä ”päivitetään” vastaamaan tuoreimpia trendejä.
Vaihtamista vauhdittaa myös kehittyvä teknologia, sillä
tärkeimpiä syitä puhelimen valinnalle ovat näytön ja
kameran laatu sekä akun kesto.45
Älypuhelinten koko ja muotoilu ovat yksi syy elinkaaren lyhyyteen. Trendeiksi muodostunut ohuus ja
reunoille pyöristyvät näytöt sekä puhelimen selkämyksen peittäminen lasikuorella tekevät laitteista helposti
rikkoutuvia.
Puhelimet ovat kiinteästi mukana arjessa ja altistuvat osumien lisäksi pölylle, lialle ja vedelle. Kestävyydelle on olemassa standardeja esimerkiksi veden- ja
pölynkestävyyden suhteen. Parhaimmillaan jotkut mallit ovat saaneet IP-luokituksen IP67 tai IP68, mikä tarkoittaa, että ne voi upottaa kokonaan veteen ilman että
laite hajoaa.

Suosituimpien puhelinmallien
korjattavuudessa ei suuria
eroja
Matkapuhelinten korjattavuutta mittaamaan on kehitetty erilaisia mittareita.
Ranskassa on käytössä korjattavuusindeksi,49
joka velvoittaa elektroniikkayritykset kertomaan laitteiden korjattavuudesta tuotteeseen liitettävällä arvosanalla. Se koostuu viidestä alakategoriasta:

Suunnitteluvaiheessa
ratkaistaan käyttöiän pituus

• Dokumentaatio eli kauanko tekniset tiedot ovat saatavilla.

Jotta laitteiden elinkaarta voidaan pidentää, tulee niiden olla helposti korjattavissa. Korjattavuudella on
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• Laitteen purkamisen helppous, tarvittavat työkalut
ja käytetyt kiinnikkeet.
• Sitoutuminen varaosien saatavuuteen.
• Varaosien hinta suhteessa alkuperäiseen laitteeseen.
• Älypuhelimia koskevana erityiskriteerinä on kuluttajan mahdollisuus etäneuvontaan korjausasioissa.

käytetyt kriteerit. Sitä on jo hyödynnetty energiamerkinnän päivittämisen myötä esimerkiksi jääkaapeissa,
mutta matkapuhelimiin sitä ei ole vielä ulotettu.54

Hyvä huolenpito pidentää
puhelimen ikää

iFixit on yhteisö, joka purkaa puhelimia ja kokeilee
korjaamista käytännössä. Sen laatimaa kriteeristöä ei
ole avattu tarkasti, mutta pisteytykseen vaikuttaa:

Kuluttaja voi vaikuttaa elektroniikkajäteongelmaan
pidentämällä käyttämiensä laitteiden käyttöikää. Puhelin
kannattaa suojata hyvillä kuorella ja panssarilasilla. Kuuloke- ja laturipistokkeista kannattaa putsata pölyt säännöllisesti.
Joskus puhelin tuntuu tökkivän käytössä ja silloin voi
olla paikallaan siirtää paljon tilaa vieviä tiedostoja, kuten
kuvia, pilvipalveluun. Ohjelmistopäivitykset kannattaa
pitää ajan tasalla.
Puhelinvalmistajat tarjoavat myös tietoa siitä, miten
kännykkää kannattaa ladata, jotta akku kestää mahdollisimman pitkään. Monissa puhelinmalleissa on älykäs
lataaminen -toiminto, joka kannattaa ottaa käyttöön.
Kun akku tulee käyttöikänsä päähän tai vaikka näyttö
hajoaa, kannattaa vaihtaa yksittäinen osa, ei koko puhelinta.
Jos puhelimessa tuntuu olevan vikaa, on hyvä tarkistaa
takuu. Osa puhelinyhtiöistä saattaa tarjota oman takuun
vaikkapa vuodeksi, mutta myyjän lakisääteinen virhevastuu tuotteelle on kaksi vuotta. Suomessa lisätietoa tarjoaa
Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kuluttajaneuvonta.
Kun puhelin tulee käyttöikänsä päähän, vie se kierrätykseen. Hanki tilalle uuden sijaan käytetty ja huollettu älypuhelin, tai hanki modulaarinen malli, jota voit
korjata itse.

• Laitteen avaamisen vaikeus
• Käytetyt kiinnikkeet
• Tärkeimpien komponenttien vaihtamisen monimutkaisuus
• Päivitettävyys ja modulaarisuus
• Onnistuuko korjaus tavallisin työkaluin.
Vertailut osoittavat, että markkinoiden myydyimpien
mallien välillä ei ole suuria eroja korjattavuudessa. Laitteet sijoittuvat skaalan puoliväliin. Vertailukohteeksi
voidaan ottaa Fairphone, joka on saanut iFixit-arvioinnissa täydet 10 pistettä. Sitä ei ole vielä arvioitu Ranskan indeksin pohjalta.
Samsungin Galaxy A5151menestyy ranskalaisella kriteeristöllä parhaiten, ja iFixitin arviossa huonoiten.
Ranskalaisessa indeksissä dokumenttien saatavuudella
ja varaosien hinnalla on kaksinkertainen painokerroin
verrattuna muihin kategorioihin, joiden painoarvo on
1 tai 0,5. Korjausoppaan julkaiseminen nosti puhelimen
pisteitä, vaikka laitteen korjattavuus ei ole muita laitteita huomattavasti parempi.
EU:ssa on kehitetty korjattavuuskriteeristöä, joka
huomioi pitkälti samoja tekijöitä kuin tässä vertailussa
2020 myydyimmät matkapuhelimet

Ranskan korjattavuusindeksi

iFixit

Keskiarvo, maksimi 10 pistettä

Apple iPhone 11

4,6

6

5,3

Samsung Galaxy A20e

5,6

-

5,6

Apple iPhone SE 2.gn

6,2

6

6,1

Apple iPhone 7

6,7

7

6,85

Huawei P Smart

-

-

-

Samsung Galaxy A40

5,6

-

5,6

Samsung Galaxy A51

8,1

4

6,05

One Plus Nord 5G

6,2

6

6,1

Honor 7S

-

-

-

Myyntitilastojen lähteet: Mobiili.fi52, Mikrobitti53

9

3. Kestäviä ratkaisuja

Jotta elektroniikkateollisuuden negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää, tulee kehittää sekä lainsäädäntöä että uusia, kestävyyteen perustuvia liiketoimintamalleja. Tässä kappaleessa esitellään jo käynnissä olevia
aloitteita ja kokeiluja.

sen huolloista ja korjauksista. Kun laitetta ei enää tarvitse, sen voi palauttaa palveluntarjoajalle, joka hoitaa
sen käyttökuntoon seuraavalle tai kierrätykseen. Tällaisen liiketoiminnan on alun perin ajateltu kannustavan valmistajia tekemään laitteista kestävämpiä ja korjattavampia, kun laitteen omistus säilyy valmistajalla.
Näiden palveluiden yhtenä houkuttimena on laitteiden
helppo päivittäminen ja vaihtaminen tuoreempaan malliin. Erään tutkimuksen mukaan palveluna kannattaa
tarjota laitteita, joiden ympäristövaikutus on suurempi
käyttö- kuin valmistus- ja hävitysvaiheessa. Tällaisia
laitteita ovat vaikkapa tulostimet. Jos ympäristövaikutukset ovat suurimmat valmistusvaiheessa, kuten kannettavilla ja tietokoneilla ja puhelimilla, omistaminen
voi olla ympäristöystävällisempää.57

Kestävämmät
liiketoimintamallit
Kiertotalous
Vaikka elektroniikkajätteen kierrätys on tärkeää, se on
vain pieni osa kiertotaloutta.
Kiertotalouden periaate on, että tuotteet ja niiden
osat pyritään pitämään mahdollisimman pitkälti senhetkisessä muodossa. Resurssien hyödyntämisen näkökulmasta ei ole järkeä kierrättää toimivia osia materiaaliksi tai purkaa toimivaa puhelinta varaosiksi.
Elektroniikkateollisuuteen syntyy koko ajan uutta liiketoimintaa korjaamisen ja uudelleenkäytön ympärille.
Puhelinvalmistajat saattavat kuitenkin jarrutella käytettyjä ja korjattuja puhelimia myyvää liiketoimintaa oman
liiketoimintansa puolustamiseksi.
Suomalainen Swappie on merkittävä tekijä alallaan.
Oman korjausteknologian ansioista se ei ole samalla
tavalla riippuvainen esimerkiksi valmistajien tarjoamista ohjeista tai varaosista, kuin monet pienemmät
toimijat. Viidessä vuodessa Swappien liikevaihto on
kasvanut lähes sataan miljoonaan ja vuonna 2020 se myi
jo 300 000 korjattua älypuhelinta.55
Koska arkemme on hyvin riippuvainen älypuhelimista, viime vuosina yleistyneet pikakorjauspalvelut palvelevat kännykän käyttäjää hyvin. Helpommat korjaukset tehdään jopa tunnissa.

Kansallinen lainsäädäntö
Elektroniikan korjaamiseen voidaan kannustaa kansallisella tasolla. Seuraavanlaisia kokeiluja toteutettu ja
ehdotettu Euroopassa:
Kannustimet elektroniikan
korjauttamiseen
Esimerkiksi Ruotsissa elektroniikan korjauttaminen on
ollut vuodesta 2016 asti kotitalousvähennyskelpoista,
kun korjaaminen tapahtuu asiakkaan kotona. Korjausyritysten mukaan korjaamisessa on tapahtunut kasvua, mutta ei ole selvää johtuuko se vähennysoikeudesta. Myöskään haettujen vähennysten määrästä ei ole
tilastoja.58
Yksi vaihtoehto korjauspalveluiden edistämiseen on
ottaa käyttöön alennettu verokanta. Esimerkiksi Ruotsissa ja Belgiassa on käytössä matalampi arvonlisävero
mm. polkupyörien ja vaatteiden korjaamiseksi, mutta
sitä ei ole ulotettu elektroniikkaan. Myös Suomessa
kokeiltiin eräiden korjauspalvelujen alennettua verokantaa vuosina 2007–2011, mutta alennus ei näkynyt

Tuote palveluna
Tuote palveluna -konsepteissa palveluntarjoaja vuokraa laitteen esimerkiksi kuukausimaksulla ja vastaa
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kuluttajahinnoissa.59 Veronalennukset eivät automaattisesti siis lisää korjauspalveluiden käyttöä.
Itävallassa ja Saksan Thuringenin osavaltiossa otettiin kesällä 2021 käyttöön korjausbonus: laitteitaan korjauttavat voivat saada osan korjauksen hinnasta takaisin. Bonuksella pyritään korjaamaan tilannetta, jossa
korjauttamisen hinta on usein suhteellisen korkea, jopa
enemmän kuin uuden laitteen hinta. Bonuksen myötä
laitteita on korjautettu ahkerasti.60

EU:n aloitteet kiertotalouden
edistämiseksi
Euroopan unionin kiertotalouden toimintasuunnitelma66 tarttuu moneen elektroniikkaa koskevaan
ongelmakohtaan. Suunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi sallia Euroopan markkinoilla vain kiertotalouteen perustuvia ja ympäristön kannalta kestäviä tuotteita vuoteen 2030 mennessä. Tämä velvoittaisi myös
unionin ulkopuolelta tuotavat tuotteet noudattamaan
samoja kriteereitä. Lisäksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen ja käsittelyn parantamiseksi harkitaan koko EU:n laajuisen palautusjärjestelmän luomista
matkapuhelimille ja tableteille.

Ranskan korjattavuusindeksi
Ranska otti 2021 alussa käyttöön lain tiettyjen elektronisten laitteiden korjattavuusmerkinnästä. Sen mukaisesti myynnissä oleviin laitteisiin, kuten kännyköihin ja
läppäreihin, lisätään värikoodattu symboli sekä arvosana, joka kertoo, kuinka helposti laitteet ovat korjattavissa. Vuonna 2024 merkintä laajenee koskemaan myös
laitteiden kestävyyttä.
On arvioitu, että Ranskan korjattavuusmerkintä
tulee vuoden 2026 jälkeen vähentämään uusien myytyjen puhelinten määrää kahdella miljoonalla kappaleella vuodessa.61 Koska siirtymäaika on vielä käynnissä,
indeksin vaikutuksista ei ole vielä tietoa.
Indeksi perustuu yritysten antamiin tietoihin eikä
sisällä minimivaatimuksia markkinoille pääsemiseksi.
Viranomaiset valvovat tietoja, mutta ainakaan vielä
väärien tietojen antamisesta ei seuraa sanktioita.62 Riippuu siis paljon kuluttajakysynnästä, kuinka hanakasti
yritykset ryhtyvät tarjoamaan korjattavia puhelimia.

Kiertoelektroniikka-aloite
Kiertoelektroniikka-aloite on osa kiertotalouden toimintasuunnitelmaa ja komission on tarkoitus esitellä se
vuoden 2021 lopulla.
Aloitteen myötä on luvassa EU-lainsäädäntöä, jolla
muun muassa parannetaan akkujen kestävyyttä ja kierrätettävyyttä, yhdenmukaistetaan älypuhelimien ja
muiden pienlaitteiden latausjohdot ja luodaan kannustimia erottaa latureiden osto uusien laitteiden hankkimisesta, jotta jokaisen laitteen mukana ei automaattisesti tule uutta laturia.
Aloite sisältää myös jo meneillään olevan älypuhelimien, tablettien ja läppärien ekosuunnitteludirektiivin
valmistelun.

Panttijärjestelmä

Ekosuunnitteludirektiivi

Yhtenä vaihtoehtona tutkijat ovat esittäneet jonkinlaista panttijärjestelmää, jossa kuluttaja maksaisi tuotteen hankkiessaan siitä hieman enemmän, ja saisi osan
summasta takaisin tuotteen elinkaaren lopussa.63 Tämä
voisi kannustaa viemään vanhat laitteet takaisin liikkeeseen.
Panttipalautusjärjestelmiä elektroniikalle on tutkittu,
mutta mikään maa ei tiettävästi ole ottanut sellaista laajasti käyttöön.64 USA:ssa useammassa osavaltioissa on
käytössä panttijärjestelmä lyijypitoisille akuille. Siinä
uuden akun oston yhteydessä maksetaan pantti ja rahan
saa takaisin, kun palauttaa vanhan akun kuukauden
sisällä ostosta.65

Ekosuunnitteludirektiivi määrittelee energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelua. Se ohjaa suunnittelun
ratkaisuja liittyen laitteiden energiatehokkuuteen, kestävyyteen, päivitettävyyteen sekä huollettavuuteen ja
kierrätettävyyteen. Suomessa direktiivi on saatettu voimaan kansallisella ekosuunnittelulailla.67
Direktiivi määrittää, millaisia tuoteryhmäkohtaisia asetuksia säädetään. Asetukset ovat voimassa sellaisenaan, eikä niitä kirjata erikseen Suomen lainsäädäntöön.
Vaatimukset kiristyvät useimmiten asteittain, ja jos
tuote ei täytä niitä, sitä ei saa tuoda markkinoille tai
ottaa käyttöön EU-alueella.
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Nykyisellään ekosuunnitteludirektiivi koskee mm.
monia suuria kodinkoneita, lamppuja ja televisioita.
Niiden on oltava korjattavissa ainakin 10 vuotta. Direktiivin laajentamista koskemaan myös matkapuhelimia ja
tietokoneita valmistellaan parhaillaan.
Asetuksen tarkka sisältö ei ole vielä tiedossa,
mutta helmikuussa 2021 valmistuneen esiselvityksen
perusteella ehdotettiin mm. seuraavia vaatimuksia:

Oikeus korjattavuuteen
Right to repair, eli oikeus korjattavuuteen on
kansalaistoimijoiden kampanja korjattavuuden sääntelemiseksi. Kampanjalla halutaan lisätä
demokratiaa laitteiden korjattavuuden ja laitetietojen omistajuuden osalta. Yritysten ei pidä
voida päättää, kuka laitteita saa korjata eikä
lyhentää tahallisesti niiden käyttöikää.
Euroopan parlamentti on tukenut kampanjan
tavoitteita. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman myötä elektroniikkaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa tulisi koskemaan korjauttamisoikeus, johon sisältyy myös yritysten velvollisuus
päivittää vanhentuneita ohjelmistoja.
Right to repair -kampanja on kritisoinut EU:n
suunnitelmia korjauttamisoikeuden toteutukseksi, sillä tähänastiset suunnitelmat keskittyvät
varmistamaan tietojen saatavuuden ammattilaiskorjaajille. EU:n uusi sääntely ei siis välttämättä
paranna kuluttajan mahdollisuuksia korjata laitteensa itse, eikä helpota korjaamisen ympärille
syntyneen kansalaistoiminnan, kuten korjauskahviloiden toimintaa.70
Suuret teknologiayritykset ovat vastustaneet
Right to repair -säännöksiä. Ne haluavat rajata
korjauspalveluja tarjoavia yrityksiä. Lisäksi niiden mukaan korjauspalvelujen lisääntyminen
kasvattaa tietoturvariskejä. 71

• Älypuhelimien akkujen tulisi olla helposti irrotettavissa. Korjaukseen tarvittavien tietojen ja varaosien
tulisi olla saatavilla ainakin ammattikorjaajille.
•
Yleisimmin korjaamista vaativien osien, kuten
näyttöjen tai puhelimen takaosan tulisi olla helposti
korjattavissa ja/tai vaihdettavissa.
• Käyttöjärjestelmäpäivitysten tulisi olla saatavilla
vähintään 5 vuotta, jotta kuluttajien ei tarvitse
ostaa uutta laitetta vanhentuneen käyttöjärjestelmän vuoksi.68
Taustaselvityksessä esitettiin lisäksi, että yritykset voitaisiin velvoittaa laskemaan ja kertomaan tuotteen valmistuksen ympäristöjalanjälki.
Taustaselvitystä seuraa kuulemiskierros, jonka jälkeen asetuksen sisältö voi muuttua. Asetuksen julkaisemiseen kuluu mahdollisesti vielä parikin vuotta.69
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4. Kohti kestävää elektroniikkaa:
Suositukset

Elektroniikan tuotanto kuormittaa ympäristöä ja vahingoittaa sen arvoketjuissa työskenteleviä ihmisiä. Kierrätys ja korjauttaminen vähentävät kulutusta ja siihen
liittyviä ongelmia. Jotta elektroniikasta saataisiin pitkäikäistä ja e-jätteen määrää voitaisiin hillitä:

• Tarjota varaosia ja korjausmanuaaleja kuluttajille ja
itsenäisille korjaajille
• Taata ohjelmistopäivitykset riittävän pitkäksi ajaksi
• Parantaa tuotantoketjun läpinäkyvyyttä

Päättäjien tulee

Kuluttajana ja kansalaisena:

• Varmistaa kunnianhimoinen ekosuunnitteludirektiivi
• Luoda kannustimia kiertotaloudelle sekä laitteiden
pitkäikäisyydelle ja kierrätettävyydelle
• Velvoittaa yritykset tarjoamaan vertailukelpoista tietoa laitteiden kestävyydestä ja korjattavuudesta
• Edistää yritysvastuulainsäädäntöä EU:ssa ja Suomessa

• Harkitse huolellisesti ennen kuin ostat uusia laitteita
ja osta vain tarpeeseen
• Pidennä laitteiden käyttöikää: pidä huolta laitteistasi,
korjauta niitä ja kun ostat uuden, suosi käytettyä
• Vie vanhat laitteet kierrätykseen
• Vaikuta elektroniikkaa valmistaviin yrityksiin antamalla palautetta tuotteiden kestävyydestä ja korjattavuudesta
• Vaikuta päättäjiin kiertotalouden edistämiseksi ja yritysvastuulain säätämiseksi
• Vaikuta omaan lähipiiriisi

Elektroniikkayritysten tulee
• Tuottaa pitkäikäisiä ja korjattavia tuotteita, joiden
materiaalihankintojen vastuullisuuteen on kiinnitetty
huomiota
• Asettaa tavoitteet omien ilmasto- ja ympäristövaikutustensa minimoimiseksi

Agrawal, V.V., Ferguson M., Totkay L.B. and Thomas, V.M. 2012. “Is Leasing Greener Than Selling.”
Management Science. 58: 3, 523-533.
Akkuser. Katsottu 31.3.2021.
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