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Tuotteen merkinnät ja ohjeet
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• Jäljitettävyys

• Muut pakolliset merkinnät

• Standardeista tulevat vaatimukset

• Verkkokaupassa annettavia tietoja

• Ohjeet



Jäljitettävyys • Ilman pakkaustakin olisi hyvä saada selville, 

että kenen tuote on kyseessä

• Jäljitettävyys auttaa erottamaan huonon 

erän hyvistä

TUOTTEESSA ON OLTAVA:

• tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 
merkintä, jonka avulla se voidaan tunnistaa 

• valmistajan nimi, rekisteröity tuotenimi tai 
tavaramerkki sekä osoite

• maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai 
tavaramerkki sekä osoite
(tarvittaessa)

Kannustetaan ilmoittamaan verkkosivuston 
osoite postiosoitteen lisäksi!
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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



Muut pakolliset merkinnät

JÄLJITETTÄVYYS JA CE-MERKINNÄN LISÄKSI USEISSA SÄÄDÖKSISSÄ ON MUITAKIN 

MERKINTÄVAATIMUKSIA

• Energiaan liittyvien tuotteiden energiamerkintä (esim. lamput ja valaisimet joissa 
lamppu kiinteästi kiinni, ilmalämpöpumput)

• Erilliskeräysmerkintä

• Akkujen ja paristojen raskasmetallisisältöä osoittavat merkinnät (Pb, Cd tai Hg)

• Akkujen kapasiteettimerkinnät

• Koneen nimi ja rakennusvuosi

• Taattu äänitehotaso
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Muut pakolliset merkinnät –
Käyttöön liittyvät rajoitukset
• Ikä- tai kokorajoitukset

• Käyttöolosuhteisiin liittyvät rajoitukset, esimerkiksi tieto siitä onko tuote 
vain sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitettu

• Laite on tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön

• Laitteen asennus on luvallista vain pätevyyden omaavalle sähköalan 
ammattilaiselle

• Laite ei EMC-ominaisuuksiensa vuoksi sovellu käytettäväksi asuinalueilla

• Henkilönsuojainten käyttötarve

• Käyttö vain aikuisen valvonnassa
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Merkintävaatimukset standardeista

STANDARDEISSA ON PALJON TUOTEKOHTAISIA MERKINTÄVAATIMUKSIA

• Tyypillisesti esim. sähkölaitteeseen tulee olla merkittynä:

• nimellisjännite ja -taajuus

• teho

• nimellisvirta

• kotelointiluokka (ellei IP 20)

• mahdolliset käyttörajoitteet, kuten ”ei saa peittää” tai käyttöaikarajoitus minuuteissa

• Esimerkkejä konestandardien merkintävaatimuksista:

• nimelliskuorma (esim. nostolaitteet, kuten tunkit)

• koneen massa (esim. siirrettävät autonostimet)
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Ohjeet

TUOTTEIDEN MUKANA TULEE OLLA TURVALLISUUSTIEDOT SEKÄ ASENNUS-, 

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET, JOTTA TUOTETTA OSATAAN KÄYTTÄÄ 

TURVALLISESTI JA KÄYTTÖTARKOITUKSENSA MUKAISESTI. 

• Niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia

• Ohjeet tulee olla suomeksi ja ruotsiksi

• Tiedot voi antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä
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Ohjeet - vaatimuksia

• Tuotekohtaisissa standardeissa on usein esitetty yksityiskohtaisia 
vaatimuksia niistä tiedoista, ohjeista ja varoituksista, joita ohjeiden 
pitää sisältää

• Kaikkia ohjeita ei tarvitse antaa paperimuodossa, vaan osa voidaan 
antaa myös sähköisessä tai muussa tiedontallennusmuodossa, jollei 
erityislainsäädännössä toisin säädetä
• Turvallisuuden ja oikean käytön kannalta oleelliset tiedot pitää kuitenkin 

kertoa tuotteen mukana!!

• Paperiversion on oltava kuluttajien pyynnöstä aina saatavilla maksutta

8



Verkkokaupassa annettavia tietoja 1/3

• Verkkokaupassa pitää antaa turvallisuuden ja/tai ostopäätöksen kannalta 
keskeisiä tietoja: Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus päätellä, voiko hän 
käyttää tuotetta turvallisesti

• Tuotteesta annettavat tiedot eivät saa johtaa harhaan (esim. vain 
sisäkäyttöön tarkoitetusta sähkögrillistä ei saa olla mainoskuvia joissa sitä 
käytetään ulkona)

• Annettavia tietoja ovat mm.
• Varoitukset

• Ikä- tai kokorajoitukset (esim. leluilla)

• Käyttöolosuhteisiin liittyvät rajoitukset (esim. vain sisä- tai ulkokäyttöön)
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Verkkokaupassa annettavia tietoja 2/3

• Käyttöön tai käyttöönottoon liittyvät rajoitukset
• Tuote tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön

• Tuotteen asennus on luvallista vain pätevyyden omaavalle ammattilaiselle

• Tuote ei EMC-ominaisuuksiensa vuoksi sovellu käytettäväksi asuinalueilla

• Tuotteen käyttöönotto vaatii lisäosia- tai laitteita, joita ei toimiteta tuotteen 
mukana

• Erityisten työkalujen tarve esimerkiksi kokoamisessa
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Verkkokaupassa annettavia tietoja 3/3

• Sähkölaitteista ja koneista on merkittävä 
• Tuotteen toimintajännite

• Onko laite sähköverkkoon kytkettävä

• Toimiiko pattereilla tai akulla

• Lisäksi mm. energiamerkityille tuotteille, kemikaaleille, jalometalleille, 
kosmetiikalle, henkilösuojaimille, kaasulaitteille sekä terveydenhuollon 
laitteille ja tarvikkeille on omia vaatimuksiaan

Hyvä muistaa: Vaikka tuote myydäänkin netissä, pitää turvallisuuden kannalta oleelliset 

tiedot ja ohjeet olla myös itse tuotteen mukana (muista myös kielivaatimus!)

11



Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoa tuotteiden käyttöohjeista

Blue Guide – EU:n tuotesääntöjen täytäntöönpano-opas

Tukesin järjestämiä webinaareja
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https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/vaatimustenmukaisuus/tuotteiden-kayttoohjeet-ja-turvallista-kayttoa-koskevat-merkinnat
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0726(02)&from=EL
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/webinaarit


Kiitos mielenkiinnosta!
Kysymyksiä?


