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Suomalaiset tilaavat yhä enemmän tavaraa 
kaukomaiden halpisverkkokaupoista

Juttu keväältä 2018 Juttu keväältä 2018 Juttu kesältä 2018



Kivijalkakaupasta verkkokauppaan

• verkkokauppa kasvaa ja 
muuttuu kovaa vauhtia
• kuka tahansa voi ostaa mitä 

tahansa mihin aikaan 
tahansa mistä tahansa

• suomalaiset ostivat viime 
vuonna vähittäiskaupan 
tuotteita digitaalisesti 4,6 
miljardilla eurolla koti- ja 
ulkomailta

• verkkokaupan 
perustaminen helppoa ja 
ilman tietoa vaatimuksista

• tuotteiden turvallisuus ja 
vaatimustenmukaisuus ei 
välttämättä EU-
vaatimusten mukaista

• lainsäädäntö laadittu 
kivijalkakauppoja ajatellen
• Valvonta riskiperusteita ja 

jälkikäteistä
• valmistaja tai maahantuoja EU:n 

alueella vastaa tuotteen 
turvallisuudesta

• viranomaisten mahdollisuudet 
puuttua rajallisia – toimivalta 
vain Suomessa toimiviin 
verkkokauppoihin

• ulkomaisten nettikauppojen 
vastuutahon löytäminen vaikeaa

• kuluttajien yleinen käsitys on, 
että tuotteet on tarkastettu 
ennakolta



Verkkokaupoista saa myös hyviä ja turvallisia tuotteita. 
Kun kuluttaja ostaa tuotteita verkkokaupoista ympäri 
maailmaa, häneltä vaaditaan ennen kaikkea 
uudenlaisia taitoja ja osaamista. Kuluttajan pitää itse 
varmistua siitä, että tuote on turvallinen, se sopii 
käyttötarkoitukseen ja sitä on laillista tuoda Suomeen.



Omalla vastuulla

www.omallavastuulla.fi

Miten saada nettishoppailijat valitsemaan ostoskoriin turvallisempia tuotteita



Kampanjan perusviesti:
Kun tilaat EU:n ulkopuolelta, vastuu on sinulla. Euroopasta ei silloin löydy vastuutahoa, 

jolle voisit vaarallisen tuotteen palauttaa ja jolta voisit vaatia korvauksia.

http://www.omallavastuulla.fi/


Mitä Tukes voi asialle tehdä?



Keräsimme ison joukon kumppaneita - joukkovoimaa



Selvitimme, ketä nämä kaukomailta tilailevat oikein ovat ja mitä he ajattelevat

1. Seurasimme shoppaajien keskustelua Wish
/AliExpress /eBay (Finlad) Facebook-ryhmässä.

Kysyimme myös, mitkä tuotteet ovat heidän 
mielestään vaarallisia ja mitä meidän pitäisi 
testauttaa.

Saimme yli neljäsataa vastausta. Keskustelussa 
esiinnousseita tuoteryhmiä olivat:
- Lelut
- Lastentarvikkeet
- Sähkölaitteet
- Kosmetiikka
- Korut

2.



Teimme kampanjamateriaalia, tavoitteena vedota kohderyhmään

Yhteensä 13 somemeemiä eri aiheista



Videot pyörivät viikolla 37 myös Yle TV1 –kanavalla yhteiskunnallisena mainontana.

https://www.youtube.com/watch?v=te4JC8ijFQA https://www.youtube.com/watch?v=1wXD0MIW0HE

Teimme kampanjamateriaalia, tavoitteena vedota kohderyhmään

https://www.youtube.com/watch?v=te4JC8ijFQA
https://www.youtube.com/watch?v=1wXD0MIW0HE


Koukutimme media testaustuloksilla

• Testautimme tai tarkastelimme yhteensä 32 Wish- AliExPress- ja eBay-kaupoista ostettua tuotetta. 
• Kuvat mediatilaisuudessa, jossa testitulosten lisäksi esittelimme kampanjaa, kerroimme tilausansoista 

(KKV) ja tilastoja suomalaisten verkkokauppaostoksista (Kaupan liitto)



Mitä esittelimme medialle?



Lastentarvikkeet olivat vaarallisiaTestitulokset

Tuteissa ei
ilmareikiä

Tuttiketju, joka on 
hirttosilmukka. Venyi
testissä 170 senttiä
pitkäksi, kun
maksimipituus 22 senttiä

Imuosa ei ole sopivaa materiaaliaImuosa ei ole sopivaa materiaalia



Lastenvaatteet ja asusteet  - kaikki vaarallisia

pienten lasten vaatteissa 
pääntiellä olevat narut, jotka 
aiheuttavat kuristumisvaaraa

lasten kellosta ja sormuksesta liian 
helposti irtoavat nappiparistot, jotka 
nieltyinä syövyttävät sisäelimiä



Vain yksi laturi oli OK

vaarallinen

Vaarallinen, Tukesin 
valvontahistorian 
vaarallisimpien 
latureiden joukossa

vaarallinen

vaarallinen

vaarallinen

OK

Testautimme 
kuusi usb-laturia



Tukes tilasi turvallisuustarkasteluun EU:n 
ulkopuolisista verkkokaupoista kaksitoista 
erityyppistä kosmetiikkanäytettä. Mukana olivat 
mm. lasten meikkisetti, UV-valossa kovettuva 
geelikynsilakka, hyaluronihappo, ihoa 
vaalentava voide, huulia turvottava huulikiilto, 
hampaidenvalkaisusetti ja pimeässä hohtava 
kasvomaali.
- Euroopassa myytävässä kosmetiikassa pitää 

olla ainesosaluettelo. Se kertoo, mitä 
kemikaaleja kosmetiikka sisältää. 

- Kuusi Tukesin tilaamista näytteistä oli 
sellaisia, joista ei löytynyt minkäänlaista 
ainesosaluetteloa. Ilman ainesosaluetteloa 
kuluttajien on mahdotonta saada selville, 
onko valmisteen joukossa myös jotakin 
EU:ssa vaaralliseksi todettua kemikaalia.

Kosmetiikka



Näissä tuotteissa ei ollut mukana ainesosalistaa:
Kuluttaja ei voi tietää, mitä kosmetiikka todella sisältää



Koruissa ei ollut hopeaa eikä titaania

• Tukes tilasi kaukomailta myös seitsemän hopeakorua ja kaksi titaanikorua. Kaikissa seitsemässä hopeakorussa 
oli hopeapitoisuutta todistava leima 925.

• Yksikään näistä koruista ei kuitenkaan sisältänyt jalometallia, eli ostajaa huijattiin.



Muistutuksena: emme valvo EU:n ulkopuolisia 
tuotteita. Testejä tehtiin, jotta saataisiin asialle 

huomiota ja keskusteluun ”faktoja”.



@tukesinfo

Tukesinfo

Turvallisuusjakemikaalivirasto

Tukes.fi

Slideshare

Palaute / lisätieto

Thank you!
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https://www.youtube.com/user/Tukesinfo
https://twitter.com/tukesinfo?lang=fi
https://www.youtube.com/user/Tukesinfo
https://www.youtube.com/user/Tukesinfo

