JALOMETALLITUOTTEIDEN NIMILEIMAN HAKEMINEN
Jalometallituotteita markkinoille saattava yritys tarvitsee käyttöönsä Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa
(Tukes) rekisteröidyn nimileiman. Nimileimaa haetaan kirjallisella hakemuksella Tukesista, joka myös pitää
leimoista virallista rekisteriä. Nimileiman rekisteröinti on vahvistettava kolmen vuoden välein.
Nimileima ilmaisee jalometallituotteen vaatimustenmukaisuudesta vastaavan toiminnanharjoittajan.
Nimileimaa ei myönnetä yksityishenkilölle.
Aina nimileiman hakeminen ei ole välttämätöntä. Seuraavassa esimerkkejä poikkeustapauksista:
• yritys saattaa markkinoille vain kevyitä jalometallituotteita; kulta-, platina- ja palladiumtuotteiden
painoraja on 1 g ja hopeatuotteiden 10 g,
• maahantuoduissa tuotteissa on CCM-leima (Common Control Mark),
• jalometallituote on tarkastusleimattu hyväksytyssä tarkastuslaitoksessa Euroopan unionin alueella ja
täyttää Suomen säädösten vaatimukset,
• ulkomaisen valmistajan nimileima on rekisteröity Tukesissa.
HAKEMUKSEN TIEDOT
Nimileimaa haetaan lomakkeella: ”Nimileimahakemus tai ilmoitus rekisteröityjen tietojen muutoksista”.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
• toiminnanharjoittajan (yrityksen) virallinen nimi ja yhteystiedot
• y-tunnus
• yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero
• nimileimaehdotus
• yrityksen toiminnasta vastaavan henkilön (prokuristi) allekirjoitus, nimen selvennys
ja päiväys

NIMILEIMA
Nimileima on iso kirjain tai isojen kirjainten yhdistelmä, esimerkiksi ABC. Kirjasintyypiksi on hyvä valita yksinkertainen ja selkeä kirjasinmalli, esimerkiksi Arial. Kirjainyhdistelmissä kirjainten tulee olla selvästi erillään toisistaan. Nimileima on yleensä kooltaan pieni, mutta siitä huolimatta sen tulee olla luettavissa valmiista tuotteesta.
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Nimileiman pohjamuoto
• voi olla samanlainen kuin pitoisuusleimassa. Tällöin eri jalometalleissa käytetään erilaista
pohjamuotoa; kullassa ovaali, hopeassa suorakaide, palladiumissa katkaistu kolmio ja
platinassa vinoneliö.
• Nimileima voi olla myös kokonaan ilman pohjamuotoa.
Nimileimarekisteristä (http://nimileima.tukes.fi/) voi etsiä vapaita nimileimoja. Nimileimaksi suositellaan
valitsemaan sellainen leima, joka ei ole ollut käytössä viimeiseen 10 vuoteen.
HAKEMUKSEN KÄSITTELEMINEN JA NIMILEIMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Nimileimahakemuksen saavuttua Tukes varaa nimileiman nimileimarekisteriin. Varaus on voimassa kolme
kuukautta.
Kun nimileimahakemus on hyväksytty, otetaan Tukesista hakijaan yhteyttä sähköpostitse ja
haluttaessa toimitetaan hänelle metallilevy leimanäytettä varten. Tämän jälkeen hakija teettää
hyväksytystä nimileimasta työkalun ja toimittaa sillä lyödyt näyteleimat Tukesiin.
Leima lyödään useita kertoja eri voimakkuuksin metallilevyyn. Tukesissa kaikki leimat kuvataan arkistoon.
Tukesin hyväksyttyä nimileimahakemuksen ja näyteleimat, toiminnanharjoittajalle lähetetään kirjallinen
päätös nimileiman hyväksymisestä ja rekisteröinnistä. Rekisteröinti on maksullinen ja sen hinta on Tukesin
hinnastossa. Nimileima voidaan ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun päätös nimileiman hyväksymisestä on
tehty.
LISÄTIETOJA
Lisätietoja: sähköposti jalometallituotteet@tukes.fi tai puhelin 029 5052 000.
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