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KENESTÄ ON KYSE?

• Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua edustajaa,
maahantuojaa tai jakelijaa.

• Valmistaja on henkilö tai yritys, joka valmistaa tai valmistuttaa tuotetta ja
markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään.

• Valtuutettu edustaja on unioniin sijoittunut henkilö tai yritys, jolla on valmistajan
antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät.

• Maahantuoja on yritys tai henkilö, joka tuo EU:n ulkopuolelta tuotteen unionin
markkinoille.

• Jakelija on henkilö tai yritys, joka myy EU:ssa valmistettua tuotetta tai tuotetta,
joka on jo aikaisemmin tuotu EU:n ulkopuolelta unionin markkinoille.
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Mistä on kyse?

• Asettamisella saataville markkinoilla tarkoitetaan tuotteen
toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua,
kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta

• Markkinoille saattamisella tarkoitetaan tuotteen asettamista
ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla

Markkinoille saattamisen käsite viittaa yksittäisiin laitteisiin, ei
laitetyyppiin!
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Tuotteen myynti ja
maahantuonti
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Jakelijan vastuut
JAKELIJA ON TUOTTEEN JÄLLEENMYYJÄ, JOKA

• saa myydä vain vaatimustenmukaisia tuotteita

• varmistaa, ettei kuljetus- ja säilytysolosuhteet vaaranna tuotteen
vaatimustenmukaisuutta

• tarkastaa, että tuotteessa on:
̶ CE-merkintä
̶ Yksilöintitiedot (tuotteen malli, tyyppi, sarjanumero jne.)
̶ Valmistajan nimi ja osoite
̶ Maahantuojan nimi ja osoite (tarvittaessa)
̶ Turvallisuustiedot ja käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi

• säilyttää 10 vuoden ajan tunnistetiedot taloudentoimijoista,
̶ joille se on toimittanut tuotteita tai
̶ jotka ovat toimittaneet sille tuotteita

• tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa
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Maahantuoja / Importör:
Oy Puhtaaxtuli Ab
Pesuraitti 2
33100 TAMPERE
p. 029 12345000
mail@puhtaaxtuli.fi

Valmistaja / Tillverkare:
Shì bùshì chún gēnzōng
Home Appliances Ltd
100 Xujiahong
Xinzhai Xiang, Xian Tiantai
12345 Zhenjiang, China
tel. +86 511 1234 5000
mail@shibushichungenzong.com



Maahantuojan vastuut
Maahantuoja ei ole ”vain lai eiden jälleenmyyjä” ─ Maahantuojalla on keskeinen rooli 
unioniin tuotavien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa!
• Saatettava markkinoille ainoastaan vaatimukset täyttäviä tuotteita
• Varmistettava, että valmistaja on huolehtinut velvoitteistaan ja varmistettava, että

tekniset asiakirjat voidaan toimittaa pyynnöstä viranomaiselle
• Varmistettava, että tuote täyttää kansalliset erityisvaatimukset
• Tarkastettava, että tuotteessa on:

̶ CE-merkintä
̶ Yksilöintitiedot (tuotteen malli, tyyppi, sarjanumero jne.)
̶ Valmistajan nimi ja osoite
̶ Varmistettava, että tuotteeseen liitetään turvallisuustiedot ja käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi

• Liitettävä tuotteeseen oma nimensä ja osoitteensa (maahantuojan nimi ja osoite)
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Maahantuojan vastuut

• Säilytettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös  10 vuoden ajan
• Säilytettävä 10 vuoden ajan tunnistetiedot taloudentoimijoista,

̶ joille se on toimittanut tuotteita tai
̶ jotka ovat toimittaneet sille tuotteita

• Varmistettava, ettei kuljetus- ja säilytysolosuhteet vaaranna tuotteen
vaatimustenmukaisuutta

• Tutkittava valitukset
• Toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet
• Tiedotettava riskituotteista ja tehdyistä korjaavista toimenpiteistä viranomaisille
• Tehdä yhteistyötä viranomaisen kanssa
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BREXIT

• Britannian EU-ero astui täysimääräisenä voimaan 1.1.2021.
• Brexitissä Iso-Britanniasta tuli EU:n ulkopuolinen maa ja jos yritys tuo sieltä

tuotteita markkinoille EU-alueelle, yrityksen rooli muuttui jakelijasta
maahantuojaksi.

• EU:n lainsäädäntö edellyttää eräillä tuotealoilla (esimerkiksi
henkilönsuojaimet, rakennustuotteet ja kaasulaitteet), että pätevä kolmas
osapuoli eli ns. ilmoitettu laitos osallistuu vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettelyyn. Iso-Britannian ilmoitetut laitokset menettivät
eroamispäivästä alkaen asemansa EU:n ilmoitettuina laitoksina.

• Brexit ei vaikuta tuotteisiin, jotka on tuotu markkinoille ennen
eroamispäivää.
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Tuotteen valmistus



Tunnistan tuotetta koskevat vaatimukset
• Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
• EMC-direktiivi 2014/30/EU
• RoHS-direktiivi 2011/65/EU
• ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU
• Akku- ja paristodirektiivi 2006/66/EY (roskismerkki, uusi asetus tulossa)
• Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY (ekosuunnittelu.info)
• Energiamerkintäasetus (EU) 2017/1369
• Myös jakelijan ja maahantuojan tulee huomioida nämä vaatimukset!

̶ WEEE-direktiivi (tuottajavastuu www.ymparisto.fi/tuottajavastuu ) (koskee myös ”suomalaista” maahantuojaa)
̶ Energiamerkinnän tietokanta EPREL (ilmoittamisvelvoite koskee myös maahantuojia)
̶ SCIP-tietokanta (ei koske vähittäiskauppaa, jos ei ole valmistaja tai maahantuoja)
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https://ekosuunnittelu.info/
http://www.ymparisto.fi/tuottajavastuu
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en
https://tukes.fi/kemikaalit/reach/luvanvaraiset-aineet/erityista-huolta-aiheuttavat-aineet/scip-ilmoitus-esineista


Vaatimustenmukaisuuden arviointi
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Kiinnitän CE-merkinnän lisäksi
laitteeseen myös muut vaaditut
merkinnät, kuten
jäljitettävyysvaatimukset.

Kiinnitän ilmoitetun laitoksen numeron
CE-merkinnän yhteyteen, jos ilmoitettua
laitosta on käytetty
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa

Laadin
- tekniset asiakirjat ja sisällytän niihin
riskinarvioinnin
- EU- vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
- ohjeet, jotta loppukäyttäjä voi käyttää
laitetta käyttötarkoituksen mukaisesti

Tunnistan kaikki tuotetta koskevat
vaatimukset (lait, asetukset &
standardit)

Suoritan kaikki
vaatimustenarviointimenettelyt ja
testaan laitteeni. Arvioin myös
laitteen aiheuttamat riskit

Vaatimustenmukaisuusolettama, jos
laite täyttää sitä koskevien
harmonisoitujen standardien
vaatimukset

Käytän tarvittaessa ilmoitettua
laitosta vaatimustenmukaisuuden
arviointiin



Valmistajan velvollisuudet
• Tuotteen tulee täyttää kaikkien sitä koskevat vaatimukset
• Suoritettava kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt
• Muutokset tuotteessa tai standardeissa, joihin nähden tuotteen vaatimustenmukaisuus

ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon
• Sarjatuotannon valvonta
• Laadittava tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
• Liitettävä tuotteeseen

̶ CE-merkintä
̶ Yksilöintitiedot (tuotteen malli, tyyppi, sarjanumero jne.)
̶ Valmistajan nimi ja osoite

• Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen
vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille.
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Valmistajan velvollisuudet

• Säilytettävä 10 vuoden ajan tunnistetiedot taloudentoimijoista, joille se on
toimittanut tuotteita

• Varmistettava, ettei kuljetus- ja säilytysolosuhteet vaaranna tuotteen
vaatimustenmukaisuutta

• Tutkittava valitukset
• Toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet
• Tiedotettava riskituotteista ja tehdyistä korjaavista toimenpiteistä

viranomaisille sekä toimitusketjulle ja tarvittaessa loppukäyttäjille
• Tehdä yhteistyötä viranomaisen kanssa
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Valtuutettu edustaja

Tehtävät, jotka valmistaja lainsäädännön mukaan voidaan siirtää
valtuutetulle edustajalle ovat luonteeltaan hallinnollisia
CE-merkinnän kiinnittäminen
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinta
Tuotantoprosessin laadunvarmistus
Teknisten asiakirjojen laadinta
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Milloin jakelijasta,
maahantuojasta tai

asentajasta tulee
valmistaja?



Milloin jakelijasta tai maahantuojasta tulee
valmistaja?
• Private Label -tuotteella tarkoitetaan tuotetta, jota yritys markkinoi omalla

nimellään tai tuotemerkillään, vaikka tuotteen on alunperin valmistanut
toinen yritys.

• Joskus tällainen yritys käyttää itsestään termiä ”valmistuttaja”, mutta
lainsäädännön näkökulmasta yritys on valmistaja. Koska yritys on tuotteen
valmistaja, koskee yritystä kaikki valmistajan vastuut.

• Yritys ei voi siirtää vastuuta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta, vaan sen
tulee tuntea tuotteen ominaisuudet ja valmistusprosessi sekä laatia
tuotteen vaatimustenmukaisuutta osoittava dokumentaatio.

TUOTTEEN VALMISTAJA ON SE YRITYS, JONKA TUOTEMERKILLÄ TUOTETTA
MARKKINOIDAAN!

17



Milloin jakelijasta tai maahantuojasta tulee
valmistaja?
• Yritys kokoaa uuden tuotteen jo markkinoilla olevista CE-merkityistä

tuotteista.
• Lainsäädännön mukaan yritys on valmistaja ja yritystä koskee kaikki

valmistajan vastuut.
• Yrityksen tulee varmistaa uuden tuotteen vaatimustenmukaisuus:

CE + CE ≠ CE
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Asentaja valmistajana
• Asentaja on aina vastuussa tekemisistään, ja lähtökohtaisesti useista eri sähkölaitteista ja komponenteista

kootun uuden toiminnallisen kokonaisuuden (uusi sähkölaite) tekijää pidetään valmistajana.

• Asentajan valmistamia uusia sähkölaitteita ei kuitenkaan laiteta markkinoille myyntiin, vaan ne on tehty
tiettyyn kiinteään asennukseen. Tämän vuoksi nämä laitteet eivät tarvitse CE-merkintää tai EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutusta, jotka ovat vapaan liikkuvuuden kulmakiviä.

• Laitteiden tulee täyttää sähköturvallisuuslain vaatimukset sekä ne tulee yksilöidä, varustaa arvokilvellä ja
niihin tulee liittää valmistajan nimi ja osoite.

• Jos kuitenkin asentajan tekemä toiminnallinen kokonaisuus täyttää kaikki alla luetellut ehdot, niin asentajaa
ei pidetä valmistajana:

• kokonaisuus koostuu vain yhden/saman alkuperäisen valmistajan laitteista
• kokonaisuudessa olevat laitteet on suunniteltu ja tarkoitettu toimimaan yhdessä
• laitteita ei ole muutettu tai muokattu valmistajan ohjeista poikkeavalla tavalla
• asennus on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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Markkinavalvonta-
asetus –

Huolintapalvelujen
tarjoaja



Markkinavalvonta-asetus 2019/1020 -
Artikla 4
• Markkinavalvonta-asetuksen mukainen uusi talouden toimija

’huolintapalvelujen tarjoaja’, jolloin unionin alueelle ei ole sijoittunut
valmistajaa, valtuutettua edustajaa tai maahantuojaa.

• ’Huolintapalvelujen tarjoajalla’ tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, joka
tarjoaa liiketoiminnan yhteydessä vähintään kahta seuraavista
palveluista: varastointi, pakkaaminen, varustaminen osoitteella ja
lähettäminen, ilman että omistaa käsiteltävät tuotteet.

• Tunnetaan yleisesti nimellä Fulfillment House
• Ei koske postia eikä pakettipalveluita
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Merkinnät ja ohjeet
kunnossa? -kampanja



Merkinnät ja ohjeet kunnossa? -kampanja

• Kampanjan aikataulu:
1.3.2020 – 24.6.2020

• Merkinnät ja ohjeet
tarkastettiin 98
sähkölaitteesta
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21

21
56

Vastuullinen talouden toimija Suomessa

Valmistaja

Maahantuoja

Jakelia



Merkinnät ja ohjeet kunnossa? –kampanja:
Tuotteen yksilöintitiedot

Puutteet tuotteissa, joissa maahantuoja on sijoittunut Suomeen!
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92

93

6

5

tyyppimerkintä tai muu
yksilöintitieto

tuotemerkki

vaatimustenmukainen
vaatimustenvastainen



Merkinnät ja ohjeet kunnossa? –kampanja:
Valmistaja ja maahantuoja nimi ja osoite
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8

12

72

75

24

20

26

23

Maahantuojan osoite

Maahantuojan nimi

Valmistajan osoite

Valmistajan nimi

vaatimustenmukainen vaatimustenvastainen



Merkinnät ja ohjeet kunnossa? –kampanja:
CE-merkintä
• 2 tuotteesta CE-merkintä puuttui kokonaan
• 2 tuotteessa CE-merkinnän muotovaatimukset eivät täyttyneet
• CE-merkintä puuttui tuotteista, joissa tuotteen maahantuoja on

sijoittunut Suomeen
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Merkinnät ja ohjeet kunnossa? –kampanja:
Käyttöohjeet

Käyttöohjeen sisältöä ei tarkastettu!
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61

68

37

30

Käyttöohje ruotsiksi

Käyttöohje suomeksi

vaatimustenmukainen vaatimustenvastainen

17

19

4

2

Käyttöohje ruotsiksi

Käyttöohje suomeksi

Tuotteella suomalainen valmistaja

7

9

14

12

Käyttöohje ruotsiksi

Käyttöohje suomeksi

Tuotteella suomalainen maahantuoja

37

40

19

16

Käyttöohje ruotsiksi

Käyttöohje suomeksi

Tuotteella on suomalainen jakelija
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Tunnen tuotteeni –
oppimisympäristö



Tunnen tuotteeni -oppimisympäristö



Tunnen tuotteeni -tenttiympäristö

Hyväksy
tunnuksen

käyttöehdot

Aloita
suorittamalla

yleinen
laadunhallinta -

tentti

Tunnista roolisi
Suorita

tuotekohtaiset
tentit

Lataa todistus
ja ota Tunnen

tuotteeni –
merkki

käyttöön



Lisätietoa Tunnen tuotteeni -
oppimisalustasta

Tunnen tuotteeni –oppimisalusta:
www.tunnentuotteeni.fi

Syksyn Tunnen tuotteeni webinaarisarjan materiaalit:
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/webinaarit

Lisätietoa Tunnen tuotteeni oppimisalustasta Tukesin nettisivuilla:
https://tukes.fi/tunnentuotteeni

http://www.tunnentuotteeni.fi/
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/webinaarit
https://tukes.fi/tunnentuotteeni


Yhteenveto talouden toimijoiden vastuista
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Taloudentoimijoiden velvollisuuksia Valmistaja Valtuutettu
edustaja

Maahantuoja Jakelija

Asettaa saataville markkinoilla vain
vaatimustenmukaisia tuotteita x x x x
CE-merkintä
- kiinnittää
- tarkistaa

x (x)
x x x

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
- laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan
- pitää saatavilla 10 vuoden ajan
- säilyttää jäljennöksen 10 vuoden ajan
- antaa pyynnöstä viranomaiselle

x

x

(x)
x

x
x
x x

Tekniset asiakirjat
- laatii ja säilyttää 10 vuoden ajan
- varmistaa saatavuuden 10 vuoden ajan
- antaa pyynnöstä viranomaiselle

x

x
x
x

x
x x

Suorittaa tai suorituttaa vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettelyt x

Varmistaa, etteivät varastointi - ja kuljetusolosuhteet
vaaranna tuotteen vaatimustenmukaisuutta x (x) x x

Pitää kirjaa vaatimustenvastaisista laitteista ja
tiedottaa tarvittaessa niistä jakelijoille x (x) x
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Varmistaa, että tuotteessa on tyyppi-, erä- tai sarja-
numero tai muu merkintä, jonka ansiosta se voidaan
tunnistaa

x (x) x x

Ilmoittaa nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai
rekisteröidyn tavaramerkkinsä sekä osoitteen, josta
siihen saa yhteyden

x x

Varmistaa, että tuotteessa on valmistajan ja/tai
maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekis-
teröity tavaramerkki sekä osoite, johon valmistajaan
ja/tai maahantuojaan saa yhteyden

(x) x x

Jos epäilee, että tuote on vaatimustenvastainen,
ryhtyy toimiin x (x) x x

Tekee yhteistyötä viranomaisen kanssa x x x x
Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markki-
noille saattamisesta tunnistetiedot taloudentoimi-
joista, joille se on toimittanut tuotteita.

x x x x

Säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen tuotteen markki-
noille saattamisesta tunnistetiedot taloudentoimi-
joista, jotka ovat toimittaneet sille tuotteita.

x x



Linkkejä

Tukesin sähkölaitteet sivusto
Sähkölaitteiden valmistus, maahantuonti ja myynti
–opas
ekosuunnittelu.info
Energiamerkinnän tietokanta EPREL
SCIP-tietokanta
Tunnen tuotteeni -oppimisympäristö
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https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/sahkolaitteet/
https://tukes.fi/documents/5470659/6410920/Sahkolaitteiden-valmistus-maahantuonti-ja-myynti.pdf/62baf6c7-2560-438f-a6a2-b8c568c3c47c/Sahkolaitteiden-valmistus-maahantuonti-ja-myynti.pdf
https://ekosuunnittelu.info/
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en
https://tukes.fi/kemikaalit/reach/luvanvaraiset-aineet/erityista-huolta-aiheuttavat-aineet/scip-ilmoitus-esineista
http://www.tunnentuotteeni.fi/


Suojan tuoja


