Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät - Pesumerkinnät

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät (pesumerkinnät) on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö on luvanvaraista toimintaa.
Suomessa TSL- merkintäluvat myöntää Inspecta Sertifiointi Oy.
Avaa voimassaolevat tekstiilien hoito-ohjeiden merkintäluvat tästä.

Yleisimmin esitettyjä kysymyksiä pesumerkinnöistä

Mitä pesum erkinnöillä tarkoitetaan?

Tekstiilituotteiden valmistajat ja myyjät on velvoitettu antamaan kuluttajille opastusta tuotteidensa hoidosta. Tieto annetaan
vaivattomimmin hoito-ohjesymboleilla – yksinkertaisilla ja selkeillä merkinnöillä, joilla hoidosta voidaan kertoa tiivistetysti,
yksiselitteisesti ja ilman kieliongelmia.

Miten TSL- m erkintälupa haetaan?

Kansainvälisen rekisteröinnin omistaa Ginetex-niminen järjestö. Inspecta Sertifiointi Oy sen kansallisena jäsenenä myöntää luvat
symbolien käytölle ja opastaa pesumerkkien käytössä. Hoito-ohjesymbolien (pesumerkkien) käyttölupaa haetaan käyttäen
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tarkoitukseen laadittua hakemuslomaketta.
Hakemuslomakkeen allekirjoituksella sitoudutaan TSL-ohjeistuksen mukaiseen hoito-ohjemerkintöjen käyttöön ja käyttömaksuihin.
Täytä hakemuslomake ja toimita se Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy:lle, joko sähköpostilla tai postitse. Lupa TSL-merkintöihin
toimitetaan noin 2-3 viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.
Lataa hakemuslomake

Mitä TSL- m erkintälupa m aksaa ja m iten kustannus m uodostuu?

Kustannus muodostuu vuotuisesta käyttöoikeusmaksusta sekä mahdollisista valvontakuluista. Ensimmäiseltä vuodelta veloitetaan
pienin hinnastonmukainen käyttöoikeusmaksu, joka on 123€ vuonna 2021. Jatkossa maksu määräytyy tekstiilien hoitoohjemerkinnällä varustettujen tuotteiden edellisen vuoden liikevaihdon perusteella, hinnaston mukaisesti.

Mistä saan painokelpoiset sym bolit?

Kiwa Inspecta toimittaa painokelpoiset symbolit TSL-merkintäluvan yhteydessä.

Mitä hoito-ohjem erkinnässä pitää olla? (Voinko käyttää vain niitä pesum erkkejä, joita haluan ja m itä tahansa erilaisia yhdistelm iä?)

Tekstiilissä on oltava aina kaikki 5 symbolia. Kaikkia eri symbolien yhdistelmiä tulee aina käyttää ohjeiden mukaisesti ja oikeassa
järjestyksessä. Symbolien lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää lisätekstejä. Hoito-ohjeen lisäksi tekstiilituotteista on annettava
muitakin tietoja. Valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi on pakollisesti annettava tieto. Tuotteen alkuperämaa on
vapaaehtoinen tieto, jota monet kuluttajat kuitenkin pitävät tärkeänä. Lisäksi ilmoitetaan kuitusisältö ja vaatteiden koko.

Kuka vastaa siitä, että tekstiiliin tulee oikeat pesum erkinnät?

Luvan haltija on vastuussa siitä, että merkinnät on tehty oikein.

Olen ostanut kangaspakan, jossa on pesum erkinnät. Valm istan siitä tuotteen ja m yyn sen. Tarvitseeko m inun hakea TSL-m erkintälupa?

Kyllä, tarvitset luvan valmistamiesi tekstiilien pesumerkintöjä varten, mikäli toimintasi on arvonlisäverovelvollista liiketoimintaa.

Kuinka kierrätysm ateriaalit m erkitään?

Suosittelemme kääntymään kankaanvalmistajan puoleen kierrätysmateriaalien pesumerkinnöistä.

Pitääkö tuotteet testata jossain? (esim . Kiw a Inspectalla, että niissä on oikeat pesum erkinnät?)

Kiwa Inspecta ei testaa pesumerkintöjen paikkansa pitävyyttä. Luvan haltija on itse vastuussa ohjeiden mukaan toimimisesta.
Ohjeesta TSL 23-901 löytyy lisätietoa ja standardeja.

Tuon m aahan tekstiileitä, joissa on jo pesum erkinnät. Tuleeko m inun hakea TSL-m erkintälupa?
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Ei tarvitse hakea TSL-merkintälupaa.
Hoito-ohjemerkinnöistä (pesumerkeistä) saatavia hyötyjä

Pesumerkinnät auttavat hoitamaan vaatteita oikein
Mahdollistaa tekstiilituotteiden myynnin
Symbolimerkinnät ovat yksinkertaisia ja selkeitä
Helpottavat pesuloiden pyykinlajittelua
Standardit ja säännökset

Kuluttajansuojalaki 38/78
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 75/2004
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta 1258/2001, 5 luku, 12a§
Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004
SFS-EN ISO 3758
SFS 5236
SFS 4144
SFS 4876
SFS-EN 13402-3
TSL 23-901
TSL 23-013
TSL 23-022
Opas 3 Tekstiilien hoito-ohjemerkinnästä; Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
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