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1

JOHDANTO
Yksi ympäristöviraston avaintehtävistä toimintakaudella 1997 - 1998 oli Oulun kaupungin
alueella toimivien kulutustavaroiden valmistajien ja maahantuojien kartoittaminen.

Ympäristölautakunnan ja sen alaisen ympäristöviraston tehtäviin kuuluu tuoteturvallisuuslain
tarkoittama valvonta. Lain tarkoituksena on kuluttajan suojaaminen kulutustavaroiden ja
kuluttajapalve!uiden aiheuttamilta vaaroilta. Yhtenä lain ominaispiirteenä on elinkeinonharjoittajan huolellisuusvelvollisuuden korostaminen.

Valvonnan onnistumisen kannalta on tärkeää saada tietoa alueen yrityksistä. Kartoitus on
yksi valvonnan muoto ja sillä saatua tietoa voidaan jatkossa käyttää valvonnassa hyödyksi.
Kartoituksen yhteydessä toiminnanharjoittajille annettiin tietoa tuoteturvallisuuslaista.
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TUOTETURVALLISUUSLAIN TARKOITUS

Tuoteturvallisuuslain ( 914/86 ja 539/93 ) tarkoituksena on kuluttajan suojaaminen kulutustavaroiden ja -palveluiden aiheuttamilta vahingoilta. Lain erityisenä tarkoituksena on pyrkiä ennalta ehkäisemään tuotevahinkoja.

Yhtenä tuoteturvallisuuslain ominaispiirteenä on elinkeinonharjoittajan huolellisuusvelvollisuus. Tavaran valmistajan, maahantuojan samoin kuin palveluksen tuottajan on huolehdittava siitä, ettei vaarallisia kulutustavaroita, kuluttajapalveluksia tai suurtaloushyödykkeitä
saateta markkinoille. Laajin vastuu on tavaran valmistajalla. Valmistajan on tunnettava tuotetta koskevat turvallisuusmääräykset. Tämän lisäksi valmistajan on selvitettävä tuotteeseen
tai sen käyttöön mahdollisesti sisältyvät turvallisuusriskit. Myös maahantuojan on huolehdittava turvallisuusmääräysten noudattamisesta, eikä hän saa tuoda maahan tuotetta, joka on
jossakin toisessa Euroopan maassa asetettu myyntikieltoon.

Tuoteturvallisuuslaki koskee kaikkia elinkeinonharjoittajia, jotka ovat osallisina tuotteen tai
palvelun kulkeutumisessa valmistajalta lopulliselle kuluttajalle - niin valmistajia, maahantuojia kuin kaupan eri portaissa toimivia myyjiä. Heidän on huolehdittava siitä, että tuotteet
tai palvelut eivät aiheuta vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Kulutustavara on
terveydelle vaarallinen, jos se on rakenteeltaan tai koostumukseltaan virheellinen ja puutteellinen tai jos siitä on annettu totuudenvastaisia, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja,
joiden vuoksi tuote voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sairauden tai muun vaaran terveydelle.

Elinkeinonharjoittajilla on ensisijainen vastuu huolehtia tuotteiden ja palvelujen turvallisuudesta. Ku!uttajaviraston ja muiden valvontaviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että elinkeinoharjoittajien ns. ensivalvonta on toiminut. Tarpeen vaatiessa heillä on oikeudet ryhtyä
toimiin vaarallisten tuotteiden ja palvelujen poistamiseksi markkinoilta. Valvonnan onnistumisen kannalta on tärkeää, että valvojien käytössä on perustiedot tuoteturvallisuuslain piiriin
kuuluvista kulutustavaroiden valmistajista ja maahantuojista sekä tuotteista.
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KARTOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Kartoitus tehtiin kyselytutkimuksena syksyllä -97. Kysely (liitteet 1 ja 2) lähetettiin kaikkiaan 345 Oulun kaupungin alueella toimivalle yritykselle. Yritykset poimittiin vuoden 1997
Oulun seudun kuntien toimipaikkaluettelosta, mistä valittiin oman arvioinnin ja tietouden
mukaan mahdolliset kulutustavaroiden valmistajat ja maahantuojat. Näin pyrittiin jo otantavaiheessa rajaamaan kartoituksen ulkopuolelle muut toiminnanharjoittajat. Niille yrityksille,
jotka eivät lomaketta palauttaneet, kysely suoritettiin myös puhelimitse. Kyselyyn vastasi
kaiken kaikkiaan 259 yritystä. Vastausprosentti oli noin 75 %.

Kartoituksen yhteydessä jaettiin elinkeinonharjoittajille tietoutta tuoteturvallisuuslaista ja
elinkeinonharjoittajien vastuusta huolehtia tuotteensa turvallisuudesta. Tuoteturvallisuuslaista tiedottaminen on koettu tarpeelliseksi, sillä elinkeinonharjoittajien tietous tuoteturvallisuuslaista on tutkimusten mukaan heikkoa. Kuluttajaviraston vuonna 1994 tekemän haastattelututkimuksen mukaan vain 3 % elinkeinonharjoittajista osasi mainita nimeltä tuoteturvallisuuslain, ja muutenkin tieto osoittautui heikoksi. Vuonna 1997 tehty tutkimus osoitti,
ettei tietous ollut paljon lisääntynyt; 9 % elinkeinonharjoittajista osasi nimetä tuoteturvallisuuslain. Myös omaa toimialaa koskevat erillismääräykset hallittiin edelleen heikosti.

Yritysten tiedot tallennettiin ympäristöterveysvalvonnan käytössä olevaan tietojärjestelmään
YTEVAan ja kustakin yrityksestä täytettiin oma kohdekortti. Kohdekortilla tiedot eri yrityksistä ja niiden toimialoista ovat jatkossa valvonnan käytettävissä.
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KARTOITUKSEN TULOKSET

Kyselyyn vastanneista 259 yrityksestä vain 99 eli noin 38 % kuului tuoteturvallisuuslain
piiriin. Lain ulkopuolelle jääviä yrityksiä oli 160 eli 62 %. Yksityisille tai suurtalouksille
tuotteita valmistavia tai maahantuovia yrityksiä oli tuoteturvallisuuslain piiriin kuuluvista
toimipaikoista suurin osa eli 67 kpl. Näiden lisäksi vastanneiden joukossa oli 28
kulutustavaroiden myyjää ja neljä palveluja taIjoavaa yritystä. Lain ulkopuolelle jäävät
yritykset eivät valmistaneet, maahantuoneet tai myyneet kulutustavaraksi luettavaa tuotetta
tai

palvelua,

tai

heidän

tuotteensa

tai

palveluksensa

menivät

teollisuudelle.

Tuoteturvallisuuslain piiriin kuuluvien yritysten jakaantuminen eri alojen valmistajiin ja
maahantuojiin on esitetty tarkemmin liitteessä 1.

Vastausten perusteella yritykset jakautuivat kulutustavaroiden valmistajiin ja maahantuojiin
sekä vähittäis- ja tukkukauppoihin ja palveluihin seuraavasti:

• Valmistajat
o Maahantuojat
121 Kauppa

o Palvelu
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Tekstiilien valmistajat ja maahantuojat

Kartoituksen mukaan Oulun kaupungissa toimii kolme tekstiilien valmistajaa ja yksi maahantuoja. Yksi yrityksistä valmisti lasten tarvikkeita ja tekstiilejä, muut kaksi lähinnä taidetekstiilejä ja muita tekstiilejä tilaustyönä julkisiin ja yksityisiin tiloihin.

Näitä yrityksiä koskee erityisesti tuoteturvallisuuslain nojalla annettu asetus formaldehydin
enimmäismäärästä eräissä tekstiilituotteissa. Asetuksessa on säädetty, että formaldehydin
määrä on pienin alle 2-vuotiaille tarkoitetuissa tuotteissa, seuraavaksi ovat suoraan ihon
kanssa kosketukseen joutuvat tuotteet ja lopuksi tekstiilituotteet. Asetusta voidaan soveltaa
sekä kuluttajille että suurtalouksissa käytettäväksi tarkoitettuihin tekstiileihin.

Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalldneiden valmistajat ja maahantuojat

Suurin osa tähän ryhmään luokitellusta kymmenestä yrityksestä valmisti nahka- ja turkisasusteita. Vain yksi yritys valmisti laitos- ja sairaala- sekä vapaa-ajan vaatteita. Maahantuontia harjoittava yksi yritys toi maahan alusasuja.

Vapaa-ajan tuotteiden, lelujen ja pelien valmistajat ja maahantuojat

Yksi kyselyyn vastanneista yrityksistä valmisti leluja, muut kaksi lähinnä vapaa-ajan tuotteita. Maahantuontia haIjoittavat kuusi yritystä toivat maahan urheiluvälineitä, video- ja tietokonepelejä sekä muita vapaa-ajan tuotteita. Tuoteturvallisuuslain nojalla on annettu lelulaki, jonka tarkoituksena on parantaa lelujen turvallisuutta. Lelulain mukaan leluja ovat
kulutustavarat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi alle 14-vuotiaiden lasten leikeissä. Erityinen
huomio kiinnitetään alle 3-vuotiaiden leluihin. Heille tarkoitettujen lelujen ja niistä irtoavien
osien on oltava mitoiltaan sellaiset, ettei lapsi voi niitä niellä tai muutoin joutua tukehtumisvaaraan.
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Huonekalujen ja kalusteiden valmistajat ja maahantuojat

Huonekalujen ja kalusteiden valmistajia on kartoituksen mukaan Oulun kaupungin alueella
kymmenen ja maahantuojia kaksi. Huonekalujen ja kalusteiden valmistajiin luettavista yrityksistä suuri osa valmisti keittiö- ja kiintokalusteita ja huonekaluja. Osa valmisti mm. ovikylttejä, naulakoita, tauluja, peilejä, ja muutama yritys suoritti huonekalujen verhoilua. Maahantuovat yritykset toimittivat maahan huonekaluja, huonekalukankaita, julkitilakalusteita
sekä sisustukseen käytettäviä tuotteita.

Huonekalujen tulee täyttää tuoteturvallisuuslain yleiset turvallisuusvaatimukset. Huonekalujen kriittiset kohdat liittyvät yleensä huonekalujen rakenteen kestävyyteen, oikeaan mitoitukseen, tasapainoon, teräviin kulmiin ja materiaalien paloturvallisuuteen. Huonekalujen
turvallisuuteen liittyvät olennaisesti myös kokoamis- ja käyttöohjeiden selkeys. Turvallisuutta arvioitaessa käytetään myös huonekaluista hyväksyttyjä standardeja. Tällaisia ovat
mm. patjojen syttyvyydestä, lasten- ja vauvansängyistä, keittiökalusteista ja lasten kotikäyttöön tarkoitetuista korkeista syöttötuoleista hyväksytyt standardit. Pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuudesta on annettu oma asetus. Kyseisen asetuksen mukaan istuinhuonekalu ei saa syttyä kytevästä savukkeesta.

Kosmetiikan, pesuaineiden sekä kumi- ja muovituotteiden valmistajat ja maahantuojat

Kosmetiikan ja pesuaineiden valmistajia toimii kartoituksen mukaan Oulun kaupungin alueella kaksi ja maahantuojia neljä. Kosmetiikasta ja pesu- ja puhdistusaineista on säädetty
omat asetukset. Kosmetiikka-asetuksessa on lueteltu kosmeettisille tuotteille asetetut vaatimukset ja sallitut auringonsuoja-, säilöntä- ja väriaineet, rajoituksin sallitut muut aineet
sekä kielletyt aineet. Etenkin väri- ja säilöntäaineista on tiukat säännökset. Tuoteturvallisuusvaatimukset koskevat sekä vähittäismyyntiä että kosmetologi- ja kampaamopalveluita.
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Kyselyyn vastanneista yrityksistä yksi yritys valmisti ja maahantoi muovialantuotteita. Kaksi
yritystä keskittyi pelkästään maahantuontiin toimittamalla maahan kotitalousmuovituotteita
ja muita muovialantuotteita.

Pesuaineasetuksen mukaan pesuaineeksi luokiteltava aine ei saa aiheuttaa ohjeiden mukaan
tai tavanomaisesti käytettynä vaaraa terveydelle tai omaisuudelle. Lisäksi on kielletty käyttämästä sellaista tuotenimeä tai myyntipäällystä, josta kuluttajalle voisi muodostua mielikuva
nautittavaksi tarkoitetusta tuotteesta. Myös myyntipäällysmerkinnöistä on erityiset sopimukset. Kyselyyn vastanneista kyseisen ryhmän yrityksistä toinen valmisti pesu- ja puhdistusaineita ja toinen kosmeettisia ja kemiallisia tuotteita. Maahantuonnin tuotteita olivat mm.
parturi- ja kampaamoalan tarvikkeet (pesuaineet ja kosmeettiset tuotteet), parfyymit ja deodorantit, öljyt, silikonit, liimat ja ohenteet.

Korujen, lasi- , savi- ja kivituotteiden valmistajat ja maahantuojat

Viisi kyseisen ryhmän valmistajista valmisti koruja, lähinnä kivikoruja. Viisi yritystä valmisti
matkamuistoesineitä, astioita, peilejä, lasipöytiä ja -ovia. Kolme yritystä toi maahan koruja,
kelloja ja timantteja.

Kodinkoneiden maahantuojat

Kodinkoneita valmistavia yrityksiä ei kartoituksen otannassa ollut yhtään. Maahantuontiyritykset toivat maahan kodinkoneita ja niiden osia sekä viihde-elektroniikkaa.
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Muiden tuotteiden valmistajat ja maahantuojat

Tämän ryhmän yritykset valmistivat savustuspuruja ja leimasimia. Maahantuojat toivat maahan mm. keittiökoneita suurtalouksille. Yrityksistä kaksi oli valmistajia ja kolme maahantuojaa.

Kulutustavaroiden vähittäis- ja tukkukaupat sekJi kuluttajapalvelut

Vaikka kartoitus ei koskenutkaan vähittäis- ja tukkukauppaa kartoitukseen vastanneista 28
oli vähittäis- ja tukkukauppaa harjoittavaa yritystä. Yritykset myivät mm. kosmetiikka- ja
hygieniatuotteita, tekstiilejä, käsineitä, jalkineita, laukkuja, savi- ja lasituotteita sekä vapaaajan tarvikkeita. Tähän ryhmään luokiteltiin myös apteekit. Lääkkeitä ei katsota tuoteturvallisuuslain piiriin kuuluviksi kulutustavaroiksi, mutta sitä vastoin apteekeissa myytävät
kosmeettiset valmisteet katsotaan. Palveluja tarjoavia yrityksiä oli vastanneiden joukossa
neljä.

Näiden lisäksi Oulun kaupungin alueella on lukuisa joukko

myös

muita

kulutustavaroiden myyjiä ja palveluja tarjoavia yrityksiä.

Vähittäis- ja tukkukauppiaita, koskee huolellisuusvelvollisuus. Vähittäis- ja tukkukauppiaiden täytyy huolehtia, ettei vaarallisia tuotteita pääse myyntiin. Erityisesti tulee huolehtia siitä,
että tuotteesta annetut tiedot ovat oikeat. Kauppiaan tulee myös huolehtia, että käyttöohjeet
ja asianmukaiset varoitusmerkinnät ovat sekä suomen- että ruotsin kielellä.

Palvelua pidetään terveydelle tai omaisuudelle vaarallisena, jos siinä toistuu jokin vaarallinen
toiminto tai sen suorittamisessa käytetään vaarallista tuotetta. Toisaalta palvelu voi olla
vaarallinen siitä annettujen totuudenvastaisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten tietojen
vuoksi, koska ne voivat johtaa kuluttajan käyttämään palvelua väärin.
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YHTEENVETO
Ympäristöviraston yhtenä avaintehtävänä toimintakaudella 97-98 oli kartoittaa Oulun kaupungin alueella toimivat yrittäjät, jotka ovat tuoteturvallisuuslain mukaisten kulutustavaroiden valmistajia tai maahantuojia. Kartoituksen avulla pyrittiin tehostamaan sekä viranomaisten että elinkeinonhaIjoittajien tiedonsaantia. ElinkeinonhaIjoittajien tietous tuoteturvallisuuslaista on yleensä ottaen heikkoa. Kartoituksen yhteydessä heille jaettiin tietoa tuoteturvallisuuslaista.

Kartoituksen otantakoko oli 345. Kartoitukseen valittiin mukaan mahdolliset valmistaja- ja
maahantuontiyritykset Oulun seudun kuntien toimipaikkaluettelosta 1997. Kyselyyn vastasi
75 % eli 259 yritystä, joista 160 kuului tuoteturvallisuuslain ulkopuolelle. Tuoteturvallisuuslain piiriin kuuluvat 99 yritystä, eli 38 % vastanneista, jakautuivat valmistajiin, maahantuojiin, vähittäis- ja tukkukauppoihin ja palveluihin seuraavasti:

• valmistajat

42 kpl (16 %)

• maahantuojat

25 kpl (10 %)

• vähittäis- ja tukkukauppiaat

28 kpl (11 %)

palvelut

4 kpl (2 %)

Tavaroiden valmistajat ja maahantuojat eriteltiin heidän tuottamiensa kulutustavaroiden mukaan. Yhden suuren ryhmän muodostivat vaatteita ja nahkatuotteita valmistavat yritykset.
Näistä miltei kaikki valmistivat nahka- ja turkisasusteita. Tuoteturvallisuuslain nojalla on
annettu asetus formaldehydin enimmäismäärästä eräissä tekstiilituotteissa, mm. alle 2vuotiaiden tekstiilituotteissa. Tekstiilejä valmistavista yrityksistä yksi valmisti lasten
tarvikkeita ja tekstiilejä, muut lähinnä taidetekstiilejä.

Lasten !eluista on annettu laki lelujen turvallisuudesta. Erityinen huomio kiinnitetään alle 3vuotiaiden leluihin. Leluja, pelejä tai vapaa-ajan tuotteita valmistavista yrityksistä yksi valmisti leluja, muut lähinnä urheilu- ja vapaa-ajanvälineitä.
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Huonekalujen valmistajat muodostivat kartoituksen toisen suuren ryhmän. Pehmustettujen
istuinhuonekalujen paloturvallisuudesta on annettu oma asetus. Oululaisissa yrityksissä
valmistettiin keittiö- ja kiintokalusteita sekä huonekaluja. Huonekaluja maahantuovia yrityksiä oli kaksi.

Kolmannen suuren ryhmän muodostivat korujen, lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistajat.
Puolet näistä yrityksistä valmistivat koruja, puolet matkamuistoesineitä ja astioita. Korujen
maahantuojia oli kolme.

Kosmetiikasta ja pesu- ja puhdistusaineista on säädetty asetukset ja etenkin väri- ja säilöntäaineista on tiukat rajoitukset. Kartoituksessa löytyi sekä ko. tuotteiden valmistajia että
niiden maahantuojia.

Vaikka kartoituksessa ei ollut tarkoitus kartoittaa vähittäis- ja tukkukaupan tai kuluttajapalveluja tarjoavia yrityksiä, oli kartoitukseen poimittujen yritysten joukossa myös kyseiseen
ryhmään kuuluvia yrityksiä. Kyseiset yritykset kuuluvat myös tuoteturvallisuuslain piiriin.

Kartoituksen avulla saadut tiedot oululaisista kulutustavaroita valmistavista tai maahantuovista yrityksistä talletettiin Oulun kaupungin ympäristöterveysvalvonnan tietojärjestelmään (YTEVAan).

11

KIRJALLISUUS

Iisalo, S. ( toim. ) Ennen kuin pillit soivat. Tuoteturvallisuuden käsikirja. Kuluttajavirasto ja
Oy Edita Ab

Muttilainen, V. 1993. Vaaralliset kuluttajapalvelut. Turvallisuusongelmien esiintyminen ja
tOIjunta. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 119. Helsinki: Hakapaino.

Tavarat, palvelut, turvallisuus. 1994. Kuluttajavirasto. Helsinki: Painatuskeskus.

Tuoteturvallisuuslaki ( 914 / 86 ja 539 / 93 )
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Asia: KARTOITUS TUOTETURVALLISUUSLAIN PIIRIIN KUULUVISTA KULUTUSTAVAROIDEN VALMISTAJISTA JA MAAHANTUOJISTA OULUN KAUPUNGIN ALUEELLA.

Oulun kaupungin ympäristövirasto kartoittaa Oulun
kaupungin alueella toimivat yrittäjät, jotka ovat
tuoteturvallisuuslain mukaisten kulutustavaroiden
valmistajia ja/tai maahantuojia.
Kartoitusta varten pyydämme palauttamaan oheisen
lomakkeen.
Tuoteturvallisuuslain (914/86 ja 539/93) tarkoituksena
on kuluttajan suojaaminen kulutustavaroiden ja
-palveluiden aiheuttamilta vahingoilta.
Lain erityisenä tarkoituksena on pyrkiä ennalta ehkäisemään tuotevahinkoja.
Seuraavassa esimerkkejä tuoteturvallisuuslain piiriin
kuuluvista kulutustavaroista:
- lelut ja lastentarvikkeet
huonekalut
kosmeettiset valmisteet
pesu- ja puhdistusaineet
kodinkoneet
tekstiilit
kengät
elintarvikejäljitelmät
vapaa-ajan kypärät
pelastusliivit ja kelluntavälineet
aurinkolasit
tupakansytyttimet ja tulitikut
kynttilät ja kynttilänjalat
harrastus- ja urheiluvälineet
lasten polkupyörät
rullaluistimet
paristot
työkalut ja niiden lisälaitteet
tunkit
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Pyydämme kaikkia kirjeen vastaanottaneita palauttamaan
vastauslomakkeen 24.10.1997 mennessä.
Tarkempia tietoja projektista antavat terveystarkastajat Maarit Ukkola puhelin 314 4436 ja Pirjo Puhakka
puhelin 314 4435 päivystysaikoina 8.00-9.00 ja 15.0016.00 sekä pe 8.00-9.00 ja 15.00-15.30.
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TIEDUSTELU TUOTETURVALLISUUSLAIN MUKAISTEN KULUTUSTAVAROIDEN VALMISTAJILLE JA/TAI MAAHANTUOJILLE

Yritys:
Osoite:
Puh.nro:
Muut yhUiedot:

A.

KUULUUKO YRITYKSENNE TOIMIALAAN

1.

kulutustavaroiden valmistus

D

2.

kulutustavaroiden maahantuonti

D

3.

jokin muu, mikä

D

B.

MITÄ KULUTUSTAVAROITA YRITYKSENNE VALMISTAA JA/TAI TUO MAAHAN

C.

YRITYKSESSÄNNE TUOTANNOSSA TAI VARASTOSSA OLEVAT KEMIKAALIT JA
NIIDEN MÄÄRÄT

D.

YHTEYSHENKILÖ

Nimi
Puhelin

Allekirjoitus
Päiväys
nimen selvennös

Liite 3

KARTOITUKSEEN VASTANNEIDEN YRITYSTEN
JAKAANTUMINEN ERI ALOJEN VALMISTAJIIN JA
MAAHANTUOJIIN

1. Kulutustavaroiden valmistajat

•
•
•
•
•

tekstiilien valmistajat
vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistajat
vapaa-ajan tuotteiden, lelujen ja pelien valmistajat
huonekalujen ja kalusteiden valmistajat
kosmetiikan ja pesuaineiden sekä
kumi- ja muovituotteiden valmistajat
• korujen, lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistajat
• muut kulutustavaroiden valmistajat

3
10
3
10
2
12
2

yht.

42

ja maahantuojat

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tekstiilien maahantuojat
vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden maahantuojat
vapaa-ajan tuotteiden, lelujen ja pelien maahantuojat
huonekalujen ja kalusteiden maahantuojat
kosmetiikan ja kemiallisten tuotteiden maahantuojat
kumi- ja muovituotteiden maahantuojat
korujen, lasi-, savi- ja kivituotteiden maahantuojat
kodinkoneiden maahantuojat
muut maahantuojat

1

1
6
2
3

2
3
4
3

yht.

25

2. Kulutustavaroiden tukku- ja vähittäiskauppa

yht.

28

3. Kuluttajapalvelut

yht.

4

