
Tekstiilien tuontivalvonta 
Tullilaboratoriossa 
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Tullilaboratorio / Siru Viljakainen 

 

 Tullilaboratorio 
 

 Perustettu 1907 

 Henkilöstömäärä noin 60 henkilötyövuotta 

 2014 näytemäärä 14 000 kpl 

 

Tärkeimmät tehtävät: 

Tuoteturvallisuus 

 Elintarviketutkimukset (ei-eläinperäiset) 

 Kulutustavaratutkimukset  

Tullivalvonta 

 Rikostutkimukset    

 Tullaus, verotus ym.    
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Tavaravalvonta  

 Valvontasuunnitelman mukaista 

 Suoraan kolmansista maista tuotavat erät (tullaus 

Suomessa) 

 Muista jäsenmaista tuotavat erät (nk. sisäkaupan 

valvonta) 

 Näytteenottotarve perustuu riskinarviointiin  

 Päätöksenteko erillisessä 

tuoteturvallisuusyksikössä 

 

10.5.2016  Tullilaboratorio / Siru Viljakainen 3 



Tullilaboratorio / Siru Viljakainen 4 

Näytteenoton kohdistaminen 

 Tullilaboratorion aikaisemmat 
tutkimustulokset (hylkäykset ja 
huomautukset) 

 Komission asetukset ja suojapäätökset, 
jotka edellyttävät tiettyjen tuotteiden 
tehostettua valvontaa (ml. 
asiakirjatarkastukset) 

 Komission RAPEX- ja RASFF-
hälytysjärjestelmiin liittyvät ilmoitukset 

 EU:n yhteiset valvontaohjelmat ja 
valvontasuositukset 

 EU:lle raportoitavat tutkimusalueet 

 Eviran ja Tukesin valvontapyynnöt 
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CONSUMER ALERT 

NOTIFICATION 
Category: Cosmetics  
 
Product: Teeth whitening product 
"Teeth whitening pen" 
 
Brand: my green 
 
Type/number of model: Unknown 
 
Description: 1 silver coloured teeth 
whitening pen (12.5 cm) attached 
to printed cardboard (14 cm x 10 
cm) with clear sticky tape. 
 
Country of origin: China  
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RAPEX 

Rapid Alert System for dangerous non-food products 
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Näytteenotto kolmasmaatavaroista 

 Kolmasmaavalvonnassa koko erä aina 
käyttöönottokiellossa tutkimusten ajan 

 Tulli voi evätä tuote-erän luovutuksen 
vapaaseen liikkeeseen, kun on epäiltävissä, 
että: 

 tuote on vaarallinen ja/tai se ei ole 
lainsäädännön mukainen 

 tuotteen mukana ei ole tarvittavia asiakirjoja 
tai tuotteessa ei ole tarvittavia merkintöjä 

 tuotteen CE-merkintä puuttuu tai on 
harhaanjohtava tai virheellinen 

 

 



Näytteenotto sisämarkkinatavaroista 

 Näytteenotto varastossa olevista tavaroista 

 Näytteeksi valittu tuote voidaan pitää 

pääsääntöisesti edelleen kaupan 

 Määräysten vastaiseksi todettu tuote 

asetetaan käyttöönottokieltoon, jos erää on 

jäljellä varastolla → ilmoitus Tukesiin 

 Mahdollinen takaisinveto kaupoista ja/tai 

kuluttajilta (Tukes) 

 

 



Tavaraerän hylkääminen 

 Asiakkaan vastine määräysten vastaisiksi 
arvioituihin tutkimustuloksiin 7 vrk:n sisällä 
(kuulemismenettely)  

 Lopullinen päätös hylkäämisestä kuulemisajan 
jälkeen 

 Päätös tiedoksi asiakkaalle, tullitoimipaikkaan ja 
Tukesiin 

 Notifikaatio komissiolle (RAPEX) vakavaa vaaraa 
aiheuttavasta tuotteesta 

       (RAPEX = Rapid Alert System for non-food dangerous products) 



Hylätyn tavaraerän käsittelyt 

 Palautus myyjälle 

 Vienti kolmannelle osapuolelle 

 Kunnostus 

 Käyttötarkoituksen muutos 

 Hävitys 

 

→  Tullin luvalla ja tullivalvonnan alla 
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Kulutustavarat 2015  
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 Tutkittiin n. 2100 

kulutustavaranäytettä  

(mm. leluja ja lastenhoito-tarvikkeita, 

elintarvikekontaktimateriaaleja,  

tekstiilejä, kosmetiikkaa, koruja.. 

 

 n. 500 tekstiilinäytettä,  

joista määräysten vastaisia n. 5 % 

 

 

 



 

Kulutustavaratutkimukset perustuvat 
 

 Kuluttajaturvallisuuslakiin 920/2011 koskien 3. maa 

valvontaa ja 1.1.2012 alkaen sisämarkkinavalvontaa 

purkamisen ja siihen liittyvän varastoinnin 

yhteydessä  

 Kemikaalilakiin 599/2013 –> REACH-asetus 

1907/2006  

 Kosmetiikkalakiin 492/2013 

 Elintarvikekontaktimateriaalit:  

    Elintarvikelaki (23/2006) § 34 

 

 

 
 

 

10.5.2016  Tullilaboratorio / Siru Viljakainen 11 



Tekstiilit, jalkineet ja asusteet  
tutkittavia näytteitä 

 Vauvojen tekstiilit 

 Nauhoja ja nyörejä sisältävät vaatteet 

 Ihovaatteet, liinavaatteet 

 Asusteet, esim. huivit, vyöt, käsineet, hatut, 

kukkarot 

 Jalkineet, nahkaa tai tekstiiliä 

 Työkäsineet 
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Tekstiilinäytteet 2015, 
määräystenvastaisuuksien syyt 

 Nauhat ja kiristysnyörit standardin vastaiset 

 Kielletyt atsovärit (huivit) 

 Liian suuri formaldehydi-pitoisuus (mm. lasten 

ulkoiluvaatteet) 

 Liian suuri kuuden arvoisen kromin pitoisuus 

nahkaisissa työhanskoissa 

 Yleiset pakkausmerkinnät puuttuvat/puutteelliset 

 Muovisen pakkauspussin liian suuri kadmium-pitoisuus 

 Liian suuri kadmium-pitoisuus huivin metallisessa 

koruosassa 
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  Pistävän hajuinen ja väritön haihtuva   

     orgaaninen yhdiste, joka liukenee      

     helposti veteen 

  Käytetään tekstiilien valmistuksessa 

     esim. rypistymisen estämiseksi  

  Voi aiheuttaa allergisen reaktion 

  Ärsyttää hengitysteitä, silmiä ja ihoa 

  Mahdollisesti syöpävaarallinen 

 

Formaldehydi 
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Formaldehydi 

Valtioneuvoston asetus 233/2012 formaldehydin enimmäismääristä 

eräissä tekstiilituotteissa: 

      Alle 2-vuotiaille tarkoitetut tekstiilit    30 mg/kg 

      Ihokosketukseen tulevat tekstiilit    100 mg/kg 

      Muut tekstiilit                                   300 mg/kg  
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Atsoväriaineet 
 
 

 Monimutkaisia synteettisiä kemikaaleja, jotka sisältävät 
atsoryhmän –N=N- 

 Tekstiiliteollisuudessa erittäin laajalti käytettyjä 
väriaineita, pieni osa vaarallisia 

 Tietyt atsovärit voivat hajota ja vapauttaa syöpää 
aiheuttavia aromaattisia amiineja  

10.5.2016  16 



Atsoväriaineet nahka- ja tekstiiliesineissä 

 REACH-asetuksen 1907/2006 liite XVII 

sisältää luettelon aromaattista amiineista 

(21 ainetta), joita ei saa tietyllä 

menetelmällä määritettynä havaita 

enempää kuin 30 mg/kg pitkäaikaiseen 

ihokosketukseen tulevasta esineestä tai 

sen värjätystä osasta.  

 Kiellettyjä aromaattisia amiineja löydetään 

vuosittain luonnonkuituisista huiveista 

(alkuperämaa usein Intia). 
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SFS-EN 14682:2015 Lastenvaatteiden turvallisuus. 
Lastenvaatteiden nauhat ja kiristysnyörit. Vaatimukset. 
 
 Vaarana erityisesti pienten lasten hupun nauhojen tarttuminen 

esim. leikkikenttävälineisiin sekä vanhempien lasten ja 

nuorten vyötärön ja alahelmojen nyörien tarttuminen esim. 

kulkuneuvoihin.  

 Uudistunutta standardia on sovellettu viime syksystä lähtien. 

 

 

 

 
 

 

CEN/TR 16792:fi Lastenvaatteiden turvallisuus. Ohjeita lastenvaatteiden suunnitteluun ja 

valmistukseen. Mekaaninen turvallisuus. 
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Lastenvaatteiden nauhat ja kiristysnyörit, 
valvonnassa viime aikoina havaittua 
 Kiristysnyörien lenkit tulevat ulos vaatteesta, esim. takkien helmat, 

housujen lahkeet. 

 Housujen vyötärön kiristysnappulat eivät ole kiinnitetty vaatteeseen 

ja kiristysnyöriä ei ole kiinnitetty kujaan. 

 Vetoketjun vetimissä paksuja koristeita. Ei suoraa viittausta 

standardissa, mutta esim. koristenauhat pienten lasten vaatteiden 

kaulan ja rinnan alueella eivät saa sisältää kolmiulotteisia koristeita. 

Lisäksi vetoketjun vetimet ovat usein irrotettavia pieniä osia, voivat 

aiheuttaa tukehtumisriskin.  
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Nikkeli 
 Yleinen kosketusallergian aiheuttaja 

 REACH-asetus 1907/2006 liite XVII nimike 27 

 Vapautuvan nikkelin raja-arvo (migraatioraja) 

     - esiasennuskoruissa 0,2 µg/cm2/viikko 

     - muissa pitkäaikaiseen ihokosketukseen       

      tarkoitetuissa esineissä (esim. nepparit) 0,5 

       µg/cm2/viikko 
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Kromi VI nahkatuotteissa 

 Kromi(VI)yhdisteitä voi muodostu nahassa 
kromi(III)yhdisteiden hapettuessa mm. 
parkitsemisprosesseissa 

 Voi laukaista yliherkkyyden ja aiheuttaa 
allergisen reaktion 

 REACH-asetus 1907/2006 liite XVII 
muutos 301/2014 nimike 47 (sovellettu 
1.5.2015 alkaen) 

 Analyysimenetelmä ja raja-arvo 3 mg/kg 
tulevat ainoan kansainvälisesti 
tunnustetun EN ISO 17075:2007 kautta 

 Näytteinä Tullilaboratoriossa mm. 
työhanskat, kengät, tossut, korut.. 
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SFS-EN 71-2, Lelujen turvallisuus.  
Osa 2: Syttyvyys 

 Sovelletaan naamiaisasuihin 

 Liekin etenemisnopeus ei saa 

olla yli 30 mm/s 

 Jos liekin etenemisnopeus on  

10-30 mm/s, lelussa ja 

pakkauksessa on oltava pysyvä 

varoitusmerkintä ”Varo avotulta!” 

suomeksi ja ruotsiksi 
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Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC) 

REACH-asetuksen artikla 33: 

Jos tuotteessa SVHC-ainetta >0,1%, esineen toimittajan on 

annettava esineen vastaanottajalle esineen turvallisen käytön 

mahdollistamiseksi riittävät tiedot, vähintään aineen nimi. 
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Maahantuojaa voidaan informoida  

valvontanäytteissä havaituista SVHC-

aineista ja toimittajan velvollisuuksista, esim. 

lasten sadeviitassa ja tekonahkaisissa 

henkseleissä havaittu 

(leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa) kiellettyjä 

ftalaatti-pehmittimiä. 

 

Aineet lueteltu 

http://echa.europa.eu/fi/candidate-list-table 



Luomutekstiilit 
Tekstiilien merkinnät 
Pakkaukset 

 
 Luomutekstiileistä tutkitaan noin 350 

kasvinsuojeluainetta 

 Tekstiilien pesuohjeiden ja materiaalimerkintöjen 

puutteista annetaan usein huomautuksia  

 Tekstiilien muovisista pakkauspusseista on löydetty liian 

suuria pitoisuuksia kadmiumia (REACH-asetus liite 

XVII) 
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Pienen lapsen mekossa käsin irtoavia metallikoristeita (pieniä osia) 

Muita määräystenvastaisia näytteitä 



Muita määräystenvastaisia näytteitä 
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Huivin metallisessa 

koruosassa  

kadmiumia n. 50 %  

(raja-arvo REACH-

asetuksessa 0,01%) 
 



Tekstiilien tullinimike 

Tullilaboratoriossa tehdään 

tekstiilitutkimuksia 

tullinimikkeen 

selvittämiseksi 

(materiaalikoostumus ja 

rakenne) 
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Linkkejä 
 

http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/tullilaboratorio/index.jsp 

 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index

_en.htm 

 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Tavaroiden-

turvallisuusvaatimuksia/Tekstiilit/ 
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      Kiitos! 
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