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Esityksessäni tänään

• Tukes

• Esimerkit:
- Tukes.fi

- Kemikaalineuvontapalvelu

- Tunnen tuotteeni -oppimisympäristö

- Varhaiskasvatuksen tuotehankinnat ja kemikaalit -
hanke
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Tukes ja FINAS lukuina

3 TOIMIPAIKKAA
Helsinki, Tampere ja Rovaniemi

NOIN 250 
vakinaista työntekijää

BUDJETTI:
26 milj. € rahoitus 
7,3 milj. € maksullisen toiminnan tuotot

VALVOMME
17 säädösaluetta
kuuden ministeriön 
hallinnonalalla

ARVIOIMME PÄTEVYYTTÄ
seitsemän ministeriön 
hallinnonalalla



Organisaatiomme
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Kemikaalit

Toimialueemme ovat 

• biosidit ja kasvinsuojeluaineet

• teollisuus- ja kuluttajakemikaalit (REACH)

• kemikaalien luokitukset ja 
pakkausmerkinnät (CLP)

• kemikaalituoterekisteri (KemiDigi)

• kosmetiikka ja pesuaineet

• sähkö- ja elektroniikkalaitteet (RoHS), 
pakkaukset, akut ja paristot

• kemikaalien vähittäismyynti

• POP-yhdisteet ja elohopea

• Jalometallituotteet

• Kertakäyttöiset muovituotteet (SUP)

Toimintaamme kuuluu

• terveys- ja ympäristöriskinarviointi

• EU-kemikaalisäädösten toimeenpano 
ja kehitystyö

• lupamenettelyt

• EU-, kv- ja pohjoismainen yhteistyö

• neuvonta

• biosidien ja kasvinsuojeluaineiden 
kestävän käytön toimien edistäminen

• markkinavalvonta



Kemikaalien markkinavalvonta 1/2

• Varmistetaan, että tuotteet ja toiminta täyttävät 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja siten suojellaan 
kuluttajien, työntekijöiden ja muiden loppukäyttäjien 
turvallisuutta ja terveyttä sekä ympäristöä. 

• Luodaan edellytykset terveelle kilpailulle ja näin 
ylläpitämään talouden toimijoiden tasavertaista 
toimintaympäristöä. 
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Kemikaalien markkinavalvonta 2/2

• Ennalta sovitut valvontaprojektit ja Tukesin tietoon saatetut tapaukset

• Teollisuus, maahantuojat/jakelijat, kivijalkamyymälät, verkkokaupat

• Ensisijassa epäkohdat pyritään ratkaisemaan ohjauksen ja 
neuvonnan keinoin yhteistyössä toimijoiden kanssa

• Epäkohtiin voidaan puuttua valvontatoimenpitein 

• esim. myyntikielto, markkinoilta poisto, palautusmenettely
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Yhteistyö ja markkinavalvonta

• Turvallisuutta ja vaatimuksenmukaisuutta edistetään yhteistyössä 
muiden viranomaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa

• Ohjaaminen ja neuvonta
• Suorat yhteydet ja yhteydenottoihin vastaaminen

• Sidosryhmäyhteistyön kautta pyritään tavoittamaan uusia 
yrityksiä ja kasvattamaan niiden tietämystä tuotelainsäädännön 
vaatimuksista

• Vastuullisuuden edistäminen
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Tukes.fi

• Tietoa kemikaalilainsäädännöstä ja 
kemikaaliturvallisuudesta

• Talouden toimijoille, kuluttajille ja 
muille loppukäyttäjille  

• Infotilaisuuksia ja koulutuksia

• Some -kanavat
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Kemikaalineuvontapalvelu
https://tukes.fi/asiointi/kysy-tai-anna-palautetta

https://tukes.fi/asiointi/kysy-tai-anna-palautetta


Tunnen tuotteeni

Tunnen tuotteeni | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

https://tukes.fi/tunnentuotteeni


Tunnen tuotteeni - järjestelmä

• Yrityksille, jotka valmistavat, maahantuovat ja jakelevat kulutustavaroita

• Kiteyttää eri lainsäädäntöjen vaatimuksia yrityksille ja antaa työkaluja turvallisuuden 
laadunhallintaan

• Tenttiympäristö kattaa tällä hetkellä tuoteryhmät: lelut, henkilönsuojaimet, kaasulaitteet, koneet, 
sähkölaitteet ja yleiset kulutustavarat

• Tenttien rinnalle on avattu keväällä 2022 oppimisympäristö helpottamaan 
tuoteturvallisuuslainsäädännön omaksumista ja lisätty tallenteita Tukesin järjestämistä 
tuoteturvallisuuswebinaareista

• Yritys, joka on läpäissyt Tunnen tuotteeni -tentin, saa markkinointinsa avuksi markkinointipaketin

• Merkki osaltaan viestii asiakkaille, että yritys tuntee tuotteitaan koskevat vaatimukset sekä toimii 
yritystoiminnassaan vastuullisesti. 
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Hyödyt

• Osaamisen kehittäminen ja työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen

• perehdytys

• asiakaspalvelun kehittäminen

• reklamaatiojärjestelmän kehittäminen

• lainsäädäntömuutokset

• Järjestelmän kehittäminen ja laajentaminen v. 2022
• Palautteet, ideat ja kommentit: tunnentuotteeni@tukes.fi
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Varhaiskasvatuksen 
tuotehankinnat ja 

kemikaalit (VARKE)
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VARKE -hanke

1. Kaupunkien tuotehankintakäytännöt 

Kuinka kemikaaliturvallisuus huomioidaan 
rakentamisen hankinnoissa? 

2. Markkinavalvonta

Ovatko hankittavat tuotteet 
vaatimustenmukaisia? 

Kaupungit

o Hankintakäytännöt
o Rakennettava koulu tai 

päiväkoti
o Rakennustuotteet 



1. Hankintakäytännöt

• Millaiset ovat nykyiset hankintakäytännöt kaupungeissa?

• Hankintayksiköt (rakentaminen/rakennustuotteet)

• mm. hankintojen valmisteluvaihe, kilpailutusprosessi sekä 
hankintapäätöksen jälkeinen vaihe (sopimuskauden aikainen 
seuranta)
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2. Tuotteiden vaatimustenmukaisuus

• Laboratoriotestaukset tuotteiden haitta-aineista  
• EU:n REACH- ja POP- asetuksella kielletyt/rajoitetut aineet 

• Esim. bromatut palonsuoja-aineet, ftalaatit, lyhytketjuiset klooriparafiinit 
(SCCP), PFOA, PFOS ja PAH-yhdisteet

• Erityistä huolta-aiheuttavat aineet (SVHC) 

• Esim. CMR-aineet, PBT, vPvB-aineet

• SVHC-aineisiin liittyvä tiedonkulku toimitusketjussa ja 
SCIP-ilmoitusvelvoite
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Tavoite

• Saada selville miten kemikaalilainsäädännön vaatimukset tällä 
hetkellä huomioidaan hankinnoissa ja miten olemassa olevat 
hankintakäytännöt mahdollistavat sen 

• Suosituksia siitä, miten kaupunkien hankintakäytäntöjä tulisi 
kehittää → omavalvonnan tuki

• Tuotteiden markkinavalvonta   

• Selvitys pohjana myös muulle kestäviin hankintoihin tähtäävälle 
kriteerityölle
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Toteutus

• Suunnitteluvaihe – yhteistyökumppanien haku

o Green deal –sopimuksen kaupungit?

o Tutkimuslaitokset

• Käynnistyy alkusyksystä 2022
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Kiitos!

petteri.talasniemi@tukes.fi
@PTalasniemi

mailto:petteri.talasniemi@tukes.fi

