CE-merkki - valmistajan ilmoitus
tuotteen vaatimustenmukaisuudesta
Mitä CE-merkki tarkoittaa?
Miksi tuotteita CE-merkitään?
Missä tuotteissa CE-merkin kuuluu olla?
Kuka kiinnittää tuotteeseen CE-merkin?
Mistä löydän tuotteen CE-merkin?

Mikä CE-merkki on?
CE-merkki on valmistajan ilmoitus siitä, että
tuote on EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen.
Sen tarkoituksena on helpottaa tavaroiden vapaata
liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla. EU-säädökset
määrittelevät missä tuotteissa CE-merkin kuuluu
olla. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi lelut ja
sähkölaitteet.
Vastuu tuotteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta on tuotteen valmistajalla ja maahantuojalla. Valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja
kiinnittää tuotteeseen CE-merkin varmistettuaan, että
tuote täyttää sitä koskevat olennaiset vaatimukset.
Joillekin tuotteille vaaditaan tyyppitarkastus ennen
kuin ne voidaan CE-merkitä. Tällaisia tuotteita ovat
esimerkiksi kotitaloudessa käytettävät kaasulaitteet ja
osa henkilönsuojaimista, kuten pyöräilykypärät.
Valmistajan tulee kiinnittää CE-merkki tuotteeseen
näkyvästi ja pysyvästi. Jos merkkiä ei voi kiinnittää
itse tuotteeseen, se voi olla pakkauksessa tai asiakirjoissa

CE-merkki vaaditaan muun
muassa näissä tuotteissa:
• Lelut
• Koneet (esim. ruohonleikkuri)
• Sähkölaitteet (esim. kahvinkeitin, laturi)
• Henkilönsuojaimet
(esim. kuulonsuojaimet ja aurinkolasit)
• Rakennustuotteet (esim. ikkunat)
• Kaasulaitteet (esim. kaasujääkaappi)
• Painelaitteet
(esim. hengityslaitteiden pullot, käsisammuttimet)
• Radio- ja telepäätelaitteet
(esim. matkapuhelin ja modeemi)
• Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
(esim. laastarit)

Mikä CE-merkki ei ole?
CE-merkki ei ole viranomaisen myöntämä hyväksymismerkki. Se ei ole myöskään yleinen turvallisuus
tai laatumerkki.
Tukes valvoo toimialansa tuotteiden
turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta
Tukes valvoo toimialansa tuotteiden turvallisuutta
ja vaatimustenmukaisuutta sekä CE-merkin oikeaa
käyttöä. Tukesille voi ilmoittaa tuotteiden puutteista
verkkolomakkeella: Ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta.
Lisätietoja:
Tukesin verkkosivut www.tukes.fi
• CE-merkintää koskeva osio
• Usein kysyttyä -palvelussa (FAQ) voit selata usein
kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen
• Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä
koskevat merkinnät -opas (pdf)

Kirjainyhdistelmä CE tulee ranskankielisestä nimestä
Conformité Européenne (suom. eurooppalainen vaatimustenmukaisuus).

Euroopan komission verkkosivut www.ec.europa.eu
• Komission CE-merkintäsivut
• Tuoteryhmät, jotka pitää CE-merkitä
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