Ennalta lähetetyt kysymykset
1. Millaisia hallinnollisia keinoja Tukesilla on käytettävissä valvontatoimien yhteydessä ja mitä
seurauksia lainsäädännön vastaisesta toiminnasta yritykselle voi koitua?
2. Mitä eroa on luomulla ja luonnonmukaisesti tuotetulla? Miten voi käyttää sanaa organic?
3. Minkälainen info pitää olla esim. eteeristen öljyjen pulloissa?
4. Mitä uutta verkkokaupoista?
5. Lastenkorujen vaatimukset ja niissä olevat yleiset riskit?

1.Millaisia hallinnollisia keinoja Tukesilla on käytettävissä valvontatoimien yhteydessä ja mitä
seurauksia lainsäädännön vastaisesta toiminnasta yritykselle voi koitua?

Tukesille tieto puutteesta
valvontatapauksen
alustava arviointi, onko
tuote säännösten
vastainen ?

Selvityspyyntö

Kuuleminen

Saatu selvitys riittävä, virheet
korjataan, valmiste
lainsäädännön mukainen

Ei jatkotoimenpiteitä,
valvontatapaus päätetään

Päätös lainsäädännön vastaisen
toiminnan kieltämisestä

Saatu selvitys ei ole
riittävä, yritys ei korjaa
puutteita, valmiste ei
säädöstenmukainen
-Velvoitteen tehostamiseksi
uhkasakko
-Uhka teettää vaadittu toimenpide
-Virka-apu poliisilta
-Rangaistukset tuomioistuimen
kautta

2. Mitä eroa on luomulla ja luonnonmukaisesti
tuotetulla? Miten voi käyttää sanaa organic?
- Termeille luomu, luonnonmukainen, organic tai ekologinen ei ole määritelmää
kosmetiikkalainsäädännössä.
- Kaikkien kosmeettisten valmisteiden tulee olla kosmetiikkalainsäädännön - EU:n kosmetiikkaasetus (EY) N:o 1223/2009 ja kosmetiikkalaki 492/2013- mukaisia
- Luonnonmukaisuudesta kertovia symboleja on useita, mutta Tukes ei myönnä eikä valvo näitä
symboleja. Lisätietoa luonnonmukaisuudesta kertovista symboleista ja kriteereistä niiden
saamiseksi kannattaa kysyä ko. merkin myöntäjätaholta.
- On hyvä huomata, että valmiste voi täyttää kriteerit ko. symbolille, vaikka valmiste ei ole
hakenut / lunastanut sitä

3. Minkälainen info pitää olla esim. eteeristen öljyjen
pulloissa?
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA):
Do pure essential oils need to be labelled in accordance with the CLP Regulation?
Kun kyseessä on EU:n kosmetiikka-asetuksen (EY) N:o 1223/2009 2 artiklan kohdan 1 alakohdan
a) mukainen kosmeettinen valmiste, tulee pakkausmerkinnät toteuttaa EU:n kosmetiikkaasetuksen 19 artiklan mukaisesti.
Se minkä lainsäädäntöalueen puitteissa valmistetta valvotaan riippuu valmisteen
käyttötarkoituksesta!

4. Mitä uutta verkkokaupoista?
- Tukes on mukana Pohjoismaiden kemikaaliryhmän (NKG) kanssa kehittämässä työkaluja
verkkokauppavalvontaan
- Tukes mukana myös Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) toteuttamissa valvontahankkeissa
verkkokauppa valvonnan tehostamiseksi

Lastenkorujen vaatimukset ja niissä olevat yleiset riskit?

Tukes esite Harrastajan korut ja kosmetiikka
Onko kyseessä lelu vai muotiasuste?
- Roolileikeissä käytettävät korut, sekä korut, joihin on kiinnitetty lelu (kuten silikoniset hahmot)
luokitellaan leluiksi ja niitä koskevat lelujen turvallisuusvaatimukset
- Lelulain mukaan lelujen on oltava turvallisia lasten leikeissä koko niiden käyttöiän ajan.
Lelujen rakenteen pitää olla mm. riittävän kestävä eivätkä lelut tai lelun osat saa aiheuttaa
vammautumis-,tukehtumis- tai kuristumisvaaraa. Lelujen sisältämät kemikaalit eivät saa
vaarantaa lasten terveyttä.
- Leluissa pitää olla CE-merkintä
- Lisätietoja: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/lelut
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