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Tullin kulutustavaravalvonnan tuloksia vuodelta 2017 

Vuonna 2017 Tulli tutki omalla toimivallallaan yhteensä 1550 kulutustavaraerää. Niistä 

suurin osa (noin 82 %) oli tuotu Suomeen suoraan EU:n ulkopuolelta. Myös 

sisämarkkinatuonnin näytteistä noin puolet oli alkuperältään EU:n ulkopuolelta, mutta ne 

oli tuotu Suomeen toisen jäsenvaltion kautta. Siten valvotuista tuotteista lähes 90 % oli 

valmistettu EU-alueen ulkopuolella. 

Taulukko 1. Tullin tutkimat kulutustavarat 2017 

 

 

Kulutustavaravalvonnassa tutkituista tavaraeristä määräystenvastaiseksi todettiin 222 eli 

14 % tutkituista eristä, joista yli 90 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolelta. Lievempiä 

virheitä todettiin 166:ssa eli 11 %:ssa eristä. Määräystenvastaisuus johti erän 

hylkäämiseen, lievemmistä virheistä annettiin huomautuslausunto. 

Kulutustavaroita hylättiin määrällisesti eniten virheellisten tai puutteellisten merkintöjen 

vuoksi. Tuotteet olivat pääasiassa leluja, kosmetiikkaa ja lastenhoitotarvikkeita. 

Merkintöjen tarkastamisessa otettiin huomioon sekä niin kutsutut perusmerkinnät (mm. 

tuotteen yksilöintiin ja jäljitettävyyteen liittyvät tiedot, kuten artikkelinumero) että 

tuotteeseen mahdollisesti vaadittavat varoitusmerkinnät. Tuotteen rakenteeseen ja 

koostumukseen liittyviä mekaanisia virheitä todettiin 52 tuotteessa, jotka olivat lähes kaikki 

leluja, kuten pehmoeläimiä, roolileluja tai ammusleluja. Haitallisten aineiden, kuten 

ftalaattipehmittimien ja atsovärien, osalta määräystenvastaisiksi todettiin 33 

kulutustavaraerää.  

Näytteitä (kpl) Tuoteryhmän kuvaus OK HUOM HYL

16 Kynttilätuotteet ja muut poltettavat tuotteet 5 7 4

62 Lastenhoitotarvikkeet 35 7 20

41 Muovitarvikkeet (ei FCM) 37 1 3

86 Muut kulutustavarat 62 18 6

147 Kosmetiikka 80 30 37

121 Korut ja muut vastaavat esineet 104 10 7

468 Tekstiilit, jalkineet ja asusteet 413 31 24

609 Lelut 426 62 121

Yht.:  1 550 Summa: 1162 166 222
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Tuoteryhmittäin tarkasteltuna lastenhoitotarvikkeissa havaittiin eniten tuotteita, jotka eivät 

täyttäneet vaatimuksia. Vakavalla tavalla määräysten vastaisia oli peräti 32 %. 

Lastenhoitotarvikkeissa todettiin merkintöihin liittyviä virheitä, mekaanisia virheitä ja myös 

irtoavia haitallisia aineita (tutit ja vauvan ruokailuun tarkoitetut tarvikkeet). Lievempiä 

virheitä todettiin 11 %:ssa lastenhoitotarvikkeista. 

Huomattava osuus määräystenvastaisia tuotteita todettiin myös kosmetiikkaryhmässä. 

Tutkituista kosmeettisista valmisteista 25 % todettiin määräystenvastaiseksi ja 

huomautuslausunto annettiin 20 %:lle näytteistä. Kosmetiikan virheet liittyvät yleisimmin 

pakkausmerkintöihin sekä tuotteen ainesosiin, jotka ovat joko tuotteessa kiellettyjä tai 

määrätyin ehdoin sallittuja. 

Vakavimmat määräystenvastaisuudet Tulli raportoi komissiolle Rapex-hälytysjärjestelmän 

kautta. Näin muutkin EU-jäsenvaltiot saavat tietoa mahdollisesti muualle yhteisön alueelle 

tuotavista tuotteista. Viime vuonna Tulli ilmoitti Rapex-järjestelmään 25 

määräystenvastaista tuotetta, pääasiassa mekaanisten virheiden vuoksi hylättyjä leluja, 

liikaa raskasmetalleja sisältäviä epäaitoja koruja ja korkeita pitoisuuksia kromi VI:a 

sisältäviä nahkatuotteita. 


