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Tänään 

• Luonnonkosmetiikasta 

• Sääntely 

• Sertifikaatit 

• Yhteenveto 

• Keskustelu 

Aineisto 

• EU- julkaisut 

• Kansallinen sääntely 

• Sertifikaattien 

verkkoaineistot 

• Asiantuntijat ja 

verkkoaineisto 

• Aikaisemmat julkaisut 

• Artikkelit ja sosiaalinen 

media 

 



Luonnonkosmetiikasta 

• Rajanveto hankalaa 

• Luomu ei aina 

pakollista 

• Pitkälti yritysten 

varassa 

• Sertifikaatit pyrkivät 

määrittämään 

• Keskustelu 

 

Luonnosta inspiroitunut 

 

Luomukosmetiikka 

 

Luonnonkosmetiikka 

 

“SuperLuomu” 

 





Luonnosta inspiroitunut kosmetiikka 



Luomukosmetiikka • luomuainesosia 

• Luonnollista & synteettistä 

• Valmistus? 



Luonnon vai luomu 

-95% luonnollisia raaka-aineita 

- Raaka-aineita käsitellään 
mekaanisesti tai fyysisesti 
kuivattamalla, uuttamalla, 
liuottamalla tai erottelemalla. 

-ei synteettisesti valmistettuja 
eteerisiä öljyjä tai luonnollisen 
kaltaisia hajusteita. 

  

- 95% luonnollisista raaka-
aineista luomua 

- pakkausten kierrätettävyys 

- Mahdollisesti joitain synteettisiä 
aineita 

- Valmistusmenetelmät? 

 

Natural/Luonnon  

 

Organic/Luomu 

 

 



Superluomu 

• Hauteet, jauheet, voit, 
sokerit, suolat 

 

• Kosmeettisia valmisteita 

 

• Käyttötarkoitus ja 
turvallisuusmääritys 



Kosmeettisia valmisteita koskeva 

sääntely 

• EU 

• Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 

• Lääkealan 

turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus 

• Tulli 

• (Evira) 

Jaottelu 

• EU- lainsäädäntö 

• Tukes- valvonta 

• Fimea- rohdokset 

ja rajanvetotuotteet 

• Tulli- Maahantuonti 

 



EU & lainsäädäntö 

• Norja, Liechtenstein, 
Islanti ja 27 jäsenmaata 

• sallitut aineet, sallitut 
käyttökohteet 

• Kosmetiikka-asetus, 
liite IV 

• Turvallisuus 
määritellään 
valmistekohtaisesti 



Raaka-aineet ja rohdokset 

• Laboratorion kautta 

• Luonto paras lääkitsijä 

• Fimea & Evira: Listat 

• Valmistajan vastuulla 
selvittää raaka-aineiden 
soveltuvuus 



Turvallisuusselvitys 

• Ideasta tuotteeksi 

• Jokaiselle tuotteelle 

erikseen 

• Koostumus 

laadullisesti ja 

määrällisesti, 

säilyvyys ja 

mikrobiologiset 

ominaisuudet 

 

• Valtuutettu henkilö 

suorittaa riskinarvioinnin 

• Reseptiikka 

• Sallitut aineet ja 

koostumus 

• Pakkaus: materiaalit ja 

merkinnät 

• Käytön arviointi ja 

ohjeistus 

 

Kosmetiikka-asetus, liite 1 



Tuote markkinoille?  

• Vastuuhenkilön nimeäminen 

• Turvallisuuden arviointi ja säädöksen 

mukainen turvallisuusselvitys 

• Rekisteröinti CPNP-tietokantaan 

• Kaikkien tuotetietojen tulee löytyä 

vastuuhenkilöltä 10-vuoden ajan. 





Sertifikaatit 

• Myöntäjinä 

pääasiassa kolmannet 

osapuolet 

• Selkeä yritysmalli 

• Kansalliset ja 

kansainväliset 

• Eri painotukset- 

valmisteet ja raaka-

aineet 

Sisällys 

pääpiirteittäin 

• Valmisteen ja yrityksen 

arviointi 

• Auditointi ja selvitykset 

• Arviointi ja sopimukset 

• Myöntäminen - Merkki 

 



Sertifikaatit- kosmetiikka 

• Pyrkimys yhtenäistää  

• Valvonta ja tieto - 

kuluttajat 

• Yhteiset pelisäännöt ja 

reilu markkinointi 



-Luonnollisia raaka-
aineita väh. 95% 
- Väh. 95% kasviraaka-

aineista oltava 
luomua 

- Väh. 10% kok. Raaka-
aineista luomua 

- Enintään 5% 
synteettisiä raaka-
aineita 

-Luonnollisia raaka-
aineita väh. 95% 
- Väh. 50% kasviraaka-

aineista luomua 
- Väh. 5% raaka-

aineista luomua 
- Enintään 5% 

synteettisiä aineita 

Vettä ei lasketa luomuraaka-aineeksi 



Raaka-aineet 
 
- Mekaaninen käsittely, 
Fermentaatio tai sellaisenaan 
- Luonnolliststa aineista johdetut aineet 
Luonnollisten reaktioiden kautta 
-Luonnollisen kaltaiset yhdisteet sallittuja 
mikäli ilmenevät luonnossa 

Kosmetiikka 
 
Natural sertifikaatti- pohja merkille- 
minimaalinen prosessointi, ei 
synteettisiä aineita, luonnolliset 
raaka-aineet 
 
Natural with organic- väh. 75% 
käytetyistä oltava luomua tai 
kontrolloitua villiä alkuperää 
 
Organic- 95% luomua, lisäksi 
vähemmän johdettuja ainesosia  
 



Kasvanut muslimiväestön levittäytymisen 
myötä 
 
Tuotantoketjun hallinta 
 
Kielletyt (Haram) aineet - alkoholin käyttö 
esimerkiksi liuottimena tai pesuaineena 
 
GCC- Gulf Cooperation Council valvoo mm. 
 
Suuria markkinoita Eurooppa, Malesia 
erityisesti 
 
Arvostus luonnollisuutta ja 
luonnonmukaisuutta kohtaan 
 



Yhdysvaltalaisia sertifikaatteja 
 
 
Vegaanista kosmetiikkaa 
 
 
Osa luonnonkosmetiikkaa, osa hyvinkin 
perinteistä 



Sertifikaatit- toimintamalli 

• Sertifikaatin 

tunnettuus määrittelee 

markkinoinnillisen 

arvon 

• Yhteinen kenttä 

yrityksille 

• Vapaaehtoisuus 

Hinta 

• Auditointi ja 

selvitykset 

• Osuus sertifioidun 

valmisteen 

liikevaihdosta 

• Uusiminen 

 





Hinta 
 

Aloituskustannus 600€ (350€ 
mikroyritykset) 
 
15% vuosittaisesta liikevaihdosta, 
minimi 500€ maksimi 25K 
 
Merkin laajennus 155€/h + kulut 
 
Auditointikustannus = matkustus & 
majoitus 
 
Merkki laajennettavissa palveluihin 
ym. 
 
 
 
 



Luonnonkosmetiikka ja Suomi 

Raaka-aine sertifioinnit 

Euroopan unionin merkitys 



Euroopan Unionin luomusertifiointi 

Tunnistettavuus, luotettavuus 
 
Markkinoiden kansainvälistyminen 
 
Yhdysvaltojen luomumerkki 
 
Eurooppalaisten tuotteiden 
arvostus 
 
Sertifioidut luomukerrualueet 
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