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”Perusprinsiipit”

Yritysten toiminnassa lainsäädännön suhteen on 
kolme “perusprinsiippiä”:

●Lainsäädäntö, myös ympäristölait, on yrityksen jokapäiväistä 

elämää
●Vastuuta ei voi siirtää edes sopimalla
●”En tiennyt” ei kelpaa oikeudessa

Lainsäädäntö ei rajoita toimintaa, jos vaatimukset 
huomioi riittävän ajoissa 



  

Yritysten näkökulmasta

Yrityksillä krooninen pula resursseista ja 
osaamisesta

●metalli- ja konetuote keskim. 14 hlöä
●sähkö- ja elektroniikkatuote keskim. 27 hlöä (55 hlöä)
●maahantuojat mikroyrityksiä (<10 hlöä)
●ei aikaa etsiä tietoa, “jokapäiväinen elämä” vie kaiken ajan
●ei välttämättä kielitaitoa
●“lakiteksti täyttä hepreaa” (tekstissä myös virheitä)
●säädökset muuttuvat jatkuvasti

●kuitenkin vaatimukset tulisi täyttää...



  

Tuotteisiin liittyy

Soveltamisalan tulkintaa ja paljon...

CE-merkintä
●23 säädöstä vaatii CE-merkin
●Sähkölaitteet: EMC, LVD, RTTE, ...
●Laitteisiin liittyvät: PED, Kone, Ekosuunnittelu, ...
●Rakennustuotteet, ROHS II, jne.

Kemikaalit ja ainesisältö
●kylmäaineet
●Reach ja CLP, ...
●ATEX

Muita pakollisia merkintöjä
●WEEE, Energiamerkintä, ...

Ekosuunnittelu ja energiamerkintä  

Rakennustuotteiden CE-merkintä

HUOM ! Säädökset muuttuvat jatkuvasti !
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Esimerkki tuotevaatimuksista



  

Tuotevaatimuksista 

Tuotteita valmistettaessa ja maahantuotaessa

EU-maahantuoja = valmistaja
1. Tunnettava tuotetta koskevat säädökset – kaikki !

2. Arvioitava vaatimustenmukaisuus
- arviointiin voi liittyä erityyppistä testausta, riskinarviointia, jne. => dokumentoitava

3. Laadittava “tekniset asiakirjat”
- kussakin direktiivissä määritellään teknisten asiakirjojen sisältö: esim. “pienjännite” 

8 otsikkoa, ekosuunnittelu (IV-koneet) 22 kohtaa, jne. 

4. Tuotannon laadunvarmistus
- kukin direktiivi määrittelee vaaditun tason, voi olla esim. määrätty FPC-taso tai 

arviointimoduuli

- kuvattava kuinka tuotteiden laadunvarmistus toteutetaan tuotannossa



  

“Vaarallinen tuote”

Myyntikielto
- Tuotteessa turvallisuuspuutteita => toimittaminen markkinoille lopetettava

- ei velvoitetta kerätä tuotetta pois jakelijoilta (jälleenmyyjiltä) tai loppukäyttäjiltä 

(kuluttajilta)

Markkinoilta poisto

- Tuotteessa huomattavia turvallisuuspuutteita => vaatimusten vastainen tuote 

poistettava markkinoilta

- tuotteen myynti lopetettava sekä kerättävä jakelijoilla (jälleenmyyjillä) olevat 

myymättömät tuotteet pois myynnistä 

Palautusmenettely

- Tuotteessa vakavia turvallisuuspuutteita => tuote kerättävä pois loppukäyttäjiltä 

(kuluttajilta)

- lopetettava tuotteen myynti ja sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla sekä jakelijoilla 

(jälleenmyyjillä) että loppukäyttäjillä (kuluttajilla) olevat tuotteet saadaan kerätyksi 

pois

http://marek.tukes.fi



  

Järjestelmien hyödyntäminen

ISO9001/14001 on 
- usealla yrityksellä käytössä

- aina viimeisin / voimassa oleva versio näkyvissä

- kerrottu kuka vastaa mistäkin tehtävästä (dokumentista)

- valta, vastuu, hyväksyntämenettelyt kuvattu

- lisäksi ohjeitusta tuotantoon, eri toimintoihin, jne.

=> MIKSEI OLEMASSA OLEVAA TYÖKALUA HYÖDYNNETÄ ?

ISO9001/14001 ei
- vastaa onko vaaditut dokumentit olemassa

- estä erillisiä tiedostoja tai tallennustapoja dokumenttien hallintaan

- määrää missä dokumenttien pitää olla

- takaa, että dokumentit olisivat yhteisessä käytössä



  

Valmis toimintamalli pk-yrityksille 

Laatu-, ympäristö-, työturvallisuusjärjestelmät 
- eivät ole erillisiä osia, vaan kannattaa integroida yhdeksi kokonaisuudeksi

- tuotteiden vaatimustenhallinta liitettävissä mukaan järjestelmiin

- järjestelmä huolehtii eri vaatimuksiin liittyvistä yhteisistä elementeistä

=> valta, vastuu, hyväksyntämenettelyt, tuotannon laadunvarmistus jne.)

- ristiinviittaukset esim. CE-merkinnästä tai kemikaaleista järjestelmien 

olennaisiin kohtiin

Dokumenttienhallinta mukaan
- vaaditut dokumentit olemassa, versiot hallinnassa ja hyväksymismenettelyt 

kunnossa

- dokumentit ovat yhteisessä käytössä, “Yhteinen työtila”

Pohjana
- wiki-pohjainen avoimen lähdekoodin ohjelmisto
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