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Sovellettava lainsäädäntö

• Kosmetiikka-asetus N:o 1223/2009
• Väittämäasetus (EU) N:o  655/2013

– Komission laatimia toimintaohjeita toiminnanharjoittajille 
väittämien käytöstä

• Direktiivi 2005/29/EY: sopimattomat kaupalliset menettelyt
• Direktiivi 2006/114/EY: harhaanjohtava ja vertaileva 

mainonta

• Kuluttajansuojalaki (KKV)
-harhaanjohtava ja hyvän tavan vastainen markkinointi



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Sovellettava lainsäädäntö

• EU:n kosmetiikka-asetus artikla 20:

”Kosmeettisten valmisteiden selosteissa, asettamisessa saataville markkinoilla, 

mainostaessa ei saa käyttää tekstiä, nimiä, tavaramerkkejä, kuvia tai 
figuratiivisia tai muita merkkejä jotka yhdistäisivät näihin valmisteisiin 
ominaisuuksia tai vaikutuksia joita niillä ei ole”.

• Esimerkiksi hinnoitteluun liittyvät väittämät eivät kuulu kosmetiikka-
asetuksen soveltamisalaan (direktiivi 2006/114/EY harhaanjohtava ja 
vertaileva mainonta)

Yhteisten kriteerien päätarkoitus on suojata kuluttajia harhaanjohtavilta 
väittämiltä, mutta niiden avulla myös jäsenvaltioiden viranomaisilla on 
mahdollista toteuttaa yhdenmukaista valvontaa EU-alueella



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kosmeettisia valmisteita koskevien 
väittämien yhteiset kriteerit

• Yhteiset kriteerit, joita tulee noudattaa 
markkinointiväittämiä laadittaessa 

➢Lainmukaisuus
➢Totuudenmukaisuus
➢Näyttöön perustuva tuki
➢Rehellisyys
➢Oikeudenmukaisuus
➢Perusteltujen päätösten tekeminen



Toimintaohje kosmeettisten valmisteiden 
väittämien laatimiseksi 
technical document on cosmetic claims 28/7/2017

Liite I: Yhteisten kriteerien yksityiskohtaiset täsmennykset

Liite II: Väitteen toteennäyttäminen/testitulokset

Liite III: Lisäohjeistus ”Free from” - ”Ei sisällä”- väittämien 
käytöstä

Liite IV: Ohjeistus väittämän hypoallergeeninen käytöstä

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24847


Esimerkkitapauksia valvonnassa,
lainmukaisuus? 

Valmiste A :

Iholle levitettävä, magnesiumia sisältävä valmiste
Valmiste on ilmoitettu CPNP-portaaliin

Väittämä:
” suonenvetoihin, rentouttaa väsyneitä lihaksia…”

Valmiste B:
Lihasten paikallishoitoon
Valmiste on ilmoitettu CPNP-portaaliin

Väittämä:
stimuloivat ääreisverenkiertoa, rentouttaa lihaksia…”
” lievittää kipua ja vähentää turvotusta…”



Esimerkkitapauksia valvonnassa, 
lainmukaisuus

Valmiste A :
-Iholle levitettävä, magnesiumia sisältävä 
valmiste
- Valmiste on ilmoitettu CPNP-portaaliin

Väittämä:
” suonenvetoihin, rentouttaa väsyneitä 
lihaksia…”

Valmiste B:
- Lihasten paikallishoitoon
- Valmiste on ilmoitettu CPNP-portaaliin

Väittämä:
-” stimuloivat ääreisverenkiertoa, 
rentouttaa lihaksia…”
-” lievittää kipua ja vähentää turvotusta…”

EU:n kosmetiikka-asetus 1223/2009 
2 artikla: 

”Kosmeettisella valmisteella 
tarkoitetaan ainetta tai seosta, joka 
on tarkoitettu olemaan kosketuksissa 
ihmiskehon ulkoisten osien kanssa tai 
hampaiden ja suuontelon 
limakalvojen kanssa, tarkoituksenaan 
yksinomaan tai pääasiassa näiden 
osien puhdistaminen, tuoksun 
muuttaminen, niiden ulkonäön 
muuttaminen, niiden suojaaminen tai 
pitäminen hyvässä kunnossa tai 
hajujen poistaminen”



Esimerkkitapauksia valvonnassa, 
totuudenmukaisuus? 

Valmiste C

Hiusväri, joka sisältää resorsinolia

Väittämä:
” … hellävarainen hiuspohjalle, ammoniakittomana 
hellävaraisempi iholle”



Esimerkkitapauksia valvonnassa,
totuudenmukaisuus 

Valmiste C

- Hiusväri, joka sisältää 
resorsinolia

Väittämä:
” … hellävarainen hiuspohjalle, 
ammoniakittomana 
hellävaraisempi iholle”

- valmiste sisälsi 
ainesosaluettelon perusteella 
myös tolueeni-2,5-
diamiinisulfaattia

Kuluttajien turvallisuutta 
käsittelevä tiedekomitea 
(SCCS): 

- Resorsinoli
Strong sensitizer

http://ec.europa.eu/SCCS.pdf

- Tolueeni-2,5-diamiinisulfaattia
Extreme sensitizer

http://ec.europa.eu/SCCS.pdf

http://ec.europa.eu/SCCS.pdf
http://ec.europa.eu/SCCS.pdf


•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kuka vastaa kosmeettista valmistetta 
koskevista väittämistä?

• Vastuuhenkilö  vastaa siitä, että kosmeettinen valmiste on 
turvallinen käyttää myös markkinointiväittämien osalta! 

• Vastuuhenkilön velvollisuus on varmistaa se, että  
kosmeettisen valmisteen markkinointiväittämät  ovat 
väittämäasetuksen liitteessä esitettyjen kriteerien 
mukaiset

• Väittämä on pystyttävä näyttämään todeksi!

• HUOM! Jakelijasta voi tulla vastuuhenkilö, mikäli hän 
muuttaa vastuuhenkilön laatimien väittämien merkityksiä. 



Linkkejä: 

• EU:n kosmetiikka-asetus N:o 1223/2009

• Väittämäasetus N:o  655/2013

• Guidelines to Commission Regulation (EU) N° 655/2013 laying down 
common criteria for the justification of claims used in relation to 
cosmetic products

• Technical document on cosmetic claims

• http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics_en

• https://tukes.fi/kemikaalit/kosmetiikka/kosmetiikan-
markkinointivaittamat

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20190617
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0655&from=EN
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14582/attachments/1/translations?locale=fi
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24847
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics_en
https://tukes.fi/kemikaalit/kosmetiikka/kosmetiikan-markkinointivaittamat


Kiitos.

Lisätietoja:

terhi.tauriala-rajala@tukes.fi


