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Ruokailuvälineen tuoteseloste

Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista 1148/2000 2 a §
Ruokailuvälineet, kynttilänjalat ja vastaavat tuotteet
Ruokailuvälineen tai vastaavan tuotteen levymäisestä jalometallista valmistetun kädensijan kiinnittämiseen tai
täyttämiseen voidaan perustellusta syystä käyttää leimattavan pitoisuuden alittavaa jalometallia, metallia tai
muuta materiaalia. Valmistajan on kuitenkin kirjallisesti esitettävä perustelut sekä kuvattava tuotteen rakenne
ja materiaalit.
Edellä 1 momentissa mainittua sovelletaan myös kynttilänjalan tai vastaavan tuotteen levymäisestä jalometallista valmistetun jalkaosan painon lisäämiseen.
Edellä 1 momentissa mainittu kirjallinen seloste voi joko seurata tuotetta tai olla helposti saatavilla myyntipaikasta.

1 1 Tuoteselosteen tarkoitus
Tuoteselosteen tarkoituksena on antaa kuluttajille sekä myyntihenkilöstölle riittävä informaatio jalometallituotteesta. Vaikka tuotteen täyttämiselle olisikin perusteltu syy, ei kuluttajan ole mahdollista selvittää tuotteen rakennetta pintapuolisella tarkastelulla. tämän vuoksi valmistajan ja myyjän on annettava kuluttajalle
riittävät tiedot ostopäätöksen tueksi. Nämä tiedot annetaan tuoteselosteessa.

2 2 Tuoteselosteet eri tuotteissa
Tuoteseloste on pakollinen vain asetuksessa mainituissa ruokailuvälineissä, kynttilänjaloissa ja vastaavissa
jalometallituotteissa. Selostetta voidaan käyttää myös muissa tuotteissa, mutta muiden jalometallituotteiden
painoa ei saa lisätä eikä tuotteita saa vahvistaa tai täyttää muulla kuin pitoisuusleiman osoittamalla jalometalliseoksella.
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3 3 Tuoteselosteen toimitus asiakkaalle
Valmistaja tai maahantuoja laatii ja toimittaa tuoteselosteen myymälään, josta se annetaan asiakkaalle. Tuoteseloste voi olla irrallinen tai liitetty tuotteen myyntipakkaukseen. Verkkokaupassa tuoteseloste on tarpeen
myös sähköisessä tuotekuvauksessa ja lisäksi se on toimitettava tilauksen mukana asiakkaalle.

4 4 Tuoteselosteessa annettavat tiedot
Tuoteseloste laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Selosteessa voi olla mm.
•
•
•
•
•
•

tuotteen kauppanimi ja tuotekoodi tai muu yksilöinti
tuotteen valmistaja tai maahantuoja yhteystietoineen
tuotteen rakenteen kuvaus sanallisesti tai läpileikkauspiirros selityksineen
tuotteen valmistusmateriaalit, esim. kädensijan tai jalkaosan kiinnitys- ja täytemateriaalit sekä juotosaineet
perustelu sille, miksi tuotteessa on käytetty leimatun pitoisuuden alittavaa jalometallia, metallia tai
muuta materiaalia
tuoteselosteen laatimispäivä

Ohjeeseen liittyvää lainsäädäntöä löytyy osoitteesta www.edilex.fi/tukes.
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