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• • Tekstiilejä koskeva keskeinen 
 lainsäädäntö   

• • Markkinavalvonta 
• •  Turvallisuudesta varmistuminen  
• • Kysymyksiä puolin ja toisin 
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Tukesin organisaatiokaavio 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Tekstiilejä koskeva keskeinen   
lainsäädäntö 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Tekstiilejä koskeva keskeinen lainsäädäntö 
(Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)) 
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• Yleislaki, jota sovelletaan kulutustavaroihin ja palveluihin 
 – vastuu turvallisuudesta toiminnanharjoittajalla 
 – koskee myös tekstiilituotteiden ei‐kemiallisia 
 ominaisuuksia  
• Valvontaviranomaisina Tukes ja Tulli 
• Lakia täydentää 

– VNa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 
(613/2004 )  

• Tarkempia ohjeita riittävän turvallisuustason toteuttamiseksi standardeissa 
 

• EI säädetä: kuluttajien taloudellinen turvallisuus, rikosvastuu, tuotevastuu, 
vahingonkorvauskysymykset, tai jos kuluttaja tyytymätön tuotteeseen 
 

 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Tuotteesta annettavat tiedot 

• VNa kulutustavaroista annettavista tiedoista (613/2004) 

– Kauppatavan mukainen nimi (3§) 

– Valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi (3§) 

– Vaaran torjumiseksi vaadittavat tiedot (4§) 

• Käyttö‐, huolto‐ ja hoito‐ohjeet, koostumus jne. 

• Koskee myös pesumerkintöjä 

• Asetus tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden 

kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä (1007/2011/EU) –  

valvova viranomainen Kuluttaja- ja kilpailuvirasto 

Lisätietoja tekstiilien vaatimuksista ja standardeista 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kulutustavarat/Tavaroiden-turvallisuusvaatimuksia/Tekstiilit/  
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Tekstiilejä koskeva keskeinen lainsäädäntö 
(Kemikaalilaki (599/2013); 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)) 
 
Yhteisötason lainsäädäntö: 
• REACH-asetus (1907/2006/EY)  
• Biosidiasetus (528/2012 /EU) 
• POP-asetus (850/2004/EY)  

 

•Kansallinen lainsäädäntö:  
• VNa formaldehydin enimmäismääristä eräissä tekstiilituotteissa 

(233/2012) 
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•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

1) REACH-asetuksen velvoitteet esineiden 
valmistajille, maahantuojille ja toimittajille 
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• Esineestä tarkoituksella vapautuvan aineen rekisteröinti 
(7.1 artikla) 

• Esineiden sisältämät SVHC-aineet –ilmoitus Euroopan 
kemikaalivirastoon (7.2 artikla) 

• Esineiden sisältämät SVHC-aineet – tiedottaminen 
toimitusketjussa (33 artikla) 

• Luvanvaraiset aineet (liite XIV) 
• Rajoitukset (liite XVII) 
 

http://www.kemikaalineuvonta.fi/Documents/reach/esitt
eet/Esineet_velvoitteet.pdf  
 

http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Saadosalue/REACH/  
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Ajankohtaista (REACH-asetus) 
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• Kandidaattilistalle on lisätty viisi uutta ainetta 
http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/REACH/Ka
ndidaattilistalle-lisatty-viisi-uutta-ainetta/  
 
http://echa.europa.eu/fi/candidate-list-table 
 
http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/candidate-list-
substances-in-articles-table 

 
• Aineet esineissä – Unionin tuomioistuimen tulkinta 
http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/REACH/Ai
neet-esineissa---Unionin-tuomioistuimen-tuomio/  
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• Rajoitusehdotus nonyylifenoleista ja nonyylifenoli-etoksylaateista tekstiileissä  
 
• Rajoitusehdotus perfluorioktaanihapolle (PFOA), sen suoloille ja PFOA-sukuisille 

aineille 
http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/REACH/Rajoitusehdotus-
perfluorioktaanihapolle-PFOA-sen-suoloille-ja-PFOA-sukuisille-aineille--
kommentontimahdollisuus/  

 
• CMR-aineille rajoitusehdotus tekstiileissä ja vaatteissa; 

kommentointimahdollisuus päättynyt 22.3.2016 
http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/REACH/CMR-aineille-rajoitus-
tekstiileissa-ja-vaatteissa---kommentointimahdollisuus/  

 
• REF-4 valvontaprojekti 2016 
http://echa.europa.eu/fi/view-article/-/journal_content/title/forum-starts-a-project-on-
extended-safety-data-sheets-exposure-scenarios-risk-management-measures-and-operational-
conditions   
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Markkinavalvonta 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Valvontaviranomaiset 

• Tukes vastaa markkinavalvonnasta 

– Kuluttajaturvallisuus‐ ja Kemikaalien markkinavalvontaryhmät 

– testauttaminen ulkopuolisissa laboratorioissa 

 

• Tulli tekee rajavalvontaa 

– Suomen Tulli lisäksi markkinavalvontaviranomainen 

–  voi valvoa myös Euroopan sisämarkkinaliikennettä 

– testaaminen Tullilaboratoriossa 
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Valvonta 

Valvonta 
• Pistokokeenomaista 
• Riskiperusteista 
• Viestintää  
• Ennakoivaa (valvontahankkeet) 
• Reaktiivista   

• kuluttajilta tulleet ilmoitukset  
• Rapex-ilmoitukset    
• U.S. Consumer Product Safety Commission ilmoitukset 

takaisinvedoista 
 
Jos puutteita, edellytetään toimenpiteitä: 
>> toiminnanharjoittajan vapaaehtoiset toimenpiteet 
>> viranomaisen kielto / määräys  
(mm. korjaaminen, markkinoilta poistaminen, palautusmenettely, 
tiedottaminen) 
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Valvonnan tavoitteet 

10.5.2016 | TUOTETURVALLISUUSPÄIVÄ, Jaakko Laitinen ja Elina Vaahtovuo 15 

  
• Kuluttajaturvallisuuden parantuminen 
• Toiminnanharjoittajille tasapuoliset 

kilpailuolosuhteet  
• Hyvä vaikuttavuus 
• Sidosryhmäyhteistyö 
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Valvonnassa tehtyjä havaintoja ja tyypillisiä 
puutteita 
• Kiristysnyörit ja toiminnalliset nauhat -> 

kuristumisvaara 

• Pienet irtoavat osat -> tukehtumisvaara  

• Heijastavat tuotteet 
• Kromi(VI)-yhdisteet nahkatuotteissa  

• SVHC-aineita koskeva tieto ei kulje toimitusketjussa 

• Puuttuvia merkintöjä biosidilla käsitellyissä esineissä 
• Kuluttajien tietoisuus ja kiinnostus lisääntynyt 
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Turvallisuudesta varmistuminen 
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Turvallisuudesta varmistuminen 
käytännössä 

• Vastuu kulutustavaroiden turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla 
valmistaja, maahantuoja, myyjä – koskee koko toimitusketjua 

 

Tuoteturvallisuus ei ole itsestään selvyys 
• Tärkeää tuntea tuotteet ja niihin liittyvät vaaratekijät (lainsäädäntö ja 

standardit) 
• Tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta varmistuminen esim. luotettavien 

testaustulosten avulla tai testauttamalla tuote itse 
• Vaaditut päällys- ja varoitusmerkinnät sekä käyttöohjeet suomen ja ruotsin 

kielellä (lainsäädäntö ja standardit) 
• Omavalvonnan ja kuluttajapalautteiden käsittely 
• Jäljitettävyyden varmistaminen 
• Tukesin verkkosivuilla paljon tietoja www.tukes.fi  
 

 

 

http://www.tukes.fi/
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Tietoa vaarallisista tuotteista 

Toisinaan yhdessä valtiossa markkinoilta poistettuja 
tuotteita yritetään myydä toisten valtioiden 
jälleenmyyjille. 
 
Tietoja tuotteista, jotka on poistettu markkinoilta 
turvallisuuspuutteiden vuoksi löytyy mm: 

http://marek.tukes.fi/ Suomi 
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_ar
chives_en.cfm EU 
http://globalrecalls.oecd.org kansainvälinen 
http://www.cpsc.gov/ United States 
 

http://marek.tukes.fi/
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://globalrecalls.oecd.org/
http://www.cpsc.gov/
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Tietoa kemikaaleista ja 
kemikaalilainsäädännön velvoitteista 

 
 
 

www.kemikaalineuvonta.fi 
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www.echa.eu 

http://www.kemikaalineuvonta.fi/
http://www.kemikaalineuvonta.fi/
http://www.kemikaalineuvonta.fi/
http://www.kemikaalineuvonta.fi/
http://www.echa.eu/
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Tietoa riskeistä 
• RAPEX‐viikkoyhteenvedot: 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm 
2015 2014 2013 2012 2011 

Clothing, textiles and fashion 
items  329 509 542 629 422 
Strangulation     118 220 234 378 254 
Injuries  125 248 253 309 178 
Choking  57 28 80 29 42 
Chemical risk 69 95 99 66 73 
          Chromium VI  47 74 61 21 19 
           Dimethylfumarate (DMF)  0 2 3 9 12 
           Dibutyl phthalate (DBP)  12 2 20 18 1 
            Azo dyes 11 14 7 12 32 
            Nickel 1 1 4 2 3 

            Aromatic amine benzidine 11 10 3 0 4 

  Lastenvaatteiden markkinavalvonta, Merja Rajamäki   21.5.2015  21 
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Turvallisuuden varmistamisen hyödyt  

• Tapaturmien, onnettomuuksien, reklamaatioiden 
väheneminen 

• Vaarojen poistaminen sitä kalliimpaa, mitä 
myöhemmin vaara paljastuu 

• Yrityksen maine / imago ei kärsi. Kysyntä ei suuntaudu 
muihin tuotteisiin 

• Kuluttajien luottamus säilyy 
• Viranomaiset puuttuvat valvonnassa, jos havaitsevat 

määräystenvastaisia tuotteita. 
• Turvallisuuteen liittyvät asiat kiinnostavat toimittajia ja 

kuluttajia 
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Hyödyllisiä linkkejä 
• Sisäänostajien ja maahantuojien muistilista 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Ohjeita-sisaanostajille-
maahantuojille/  

• Lisätietoja lastenvaatteiden turvallisuudesta Tukesin verkkosivuilta: 
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Tavaroiden-
turvallisuusvaatimuksia/Tekstiilit/  
Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöä: 
http://tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Lainsaadanto/  

• REACH: www.reachneuvonta.fi 
• ECHA: WWW.ECHA.EU 
• SYKE: http://www.ymparisto.fi/POP  
• Standardit: www.sfs.fi 
• GPSD:n nojalla viitatut standardit: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-

standards/harmonised-standards/general-product-safety/index_en.htm 
 
Tukes tiedottaa ajankohtaisista asioista: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/ 
Tiedotteet voi tilata sähköpostiinsa  Etusivu > Ajankohtaista > Rekisteröidy   
Tukesin verkkolehti: http://verkkolehti.tukes.fi  
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Kysymyksiä puolin ja toisin 
 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

10.5.2016 | TUOTETURVALLISUUSPÄIVÄ, Jaakko Laitinen ja Elina Vaahtovuo 


