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JALOMETALLISTEN MERKKI- ELI BRÄNDITUOTTEIDEN LEIMAAMINEN
1 Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on jalometallituotteita valvoessaan löytänyt myynnistä ns. brändituotteita, joita ei ole leimattu jalometallisäädösten
mukaisesti. Tuotteissa saattaa olla yrityksen logo ja pitoisuusleima, mutta ei Tukesiin rekisteröityä nimileimaa. Maahantuojat ovat perustelleet leimojen puuttumista sillä, että kalliin tuotteen arvo laskisi leimaamisesta. Maahantuojien mielestä myös vastuutaho löytyy helposti, sillä kyseessä on tunnettu kansainvälinen
brändi. Kuluttajan kannalta ongelmallista kuitenkin on, ettei vastuutaho Suomessa ole tiedossa, sillä samoja tuotteita saattaa tuoda maahan usea maahantuoja.
Tuotteista voi olla myös liikkeellä väärennöksiä. Tällaisessa tapauksessa myös
tuotteen maahantuojan asema on heikko, jos maahantuoja ei pysty osoittamaan,
että hänen maahantuomansa tuotteet täyttävät säädösten vaatimukset.
Asiaa käsiteltiin Jalometallituotefoorumin kokouksessa, jossa ovat edustettuina
mm. jalometallialan oppilaitoksia, suomalaisia jalometallituotteiden valmistajia ja
- maahantuojia, kulta- ja kelloseppien liitot, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tukes.
Foorumin jäsenten yhteinen kanta on, ettei tuotteita voi jättää leimaamatta sen
perusteella, että ne ovat ns. brändituotteita.

2 Lainsäädäntö

Laki jalometallituotteista 4 §:
Jalometallituotteessa on markkinoille saatettaessa tai myytäessä oltava nimileima ja pitoisuusleima tai tarkastusleima ja pitoisuusleima. Valmistaja tai markkinoille saattaja vastaa siitä, että jalometallituotteessa on ainakin edellä säädetyt
leimat osoituksena jalometallituotteen vaatimustenmukaisuudesta.
Jalometallituotteista annettu asetus 15 §:
Jalometallituotteen vaatimustenmukaisuudesta vastaava voi tarkastuttaa jalometallituotteen tarkastuslaitoksessa. Todettuaan tarkastuksessa, että jalometallituote on vaatimusten mukainen, tarkastuslaitos varmentaa tuotteen tarkastusleimalla. Jos tuote on sellainen, että se leimaamisesta vaurioituisi tai sen arvo
alenisi, tarkastuslaitoksella on oikeus antaa kirjallinen todistus vaatimusten täyttymisestä.

3 Kuinka tuotteet voi saattaa laillisesti Suomen markkinoille
Ensisijaisesti
1. tuotteet voidaan leimata Tukesiin rekisteröidyllä nimileimalla ja pitoisuusleimalla tai
2. tarkastuslaitoksen tarkastusleimalla ja pitoisuusleimalla.
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Jos näin ei haluta menetellä, esim. tuotteen arvon alenemisen vuoksi, niin
3. tuotteet voidaan tarkastuttaa tarkastuslaitoksessa, jolla on oikeus antaa
kirjallinen todistus vaatimusten täyttymisestä.
Kolmantena vaihtoehtona on, että
4. jalometallituote voidaan jo lähtömaassa varustaa jalometallituotteiden
tarkastuksesta ja leimauksesta tehdyssä yleissopimuksessa määritellyllä
yhteisellä tarkastusleimalla (ns. CCM-leima), jos tuote täyttää mainitun
sopimuksen ehdot.

4 Lisätietoja
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