
Koordinoitu toiminta tuoteturvallisuuden puolesta 
(CASP) auttaa kaikkia Euroopan unionin ja Euroopan 
talousalueen maiden markkinavalvontaviranomaisia 
tekemään yhteistyötä Euroopan sisämarkkinoille 
saatettavien tuotteiden tuoteturvallisuuden 
parantamiseksi.

CASP sisältää vuosittain erilaisia toimia, jotka on 
jaettu tuotekohtaisiin toimiin ja horisontaalisiin toimiin.

CASP 2021 -hankkeen aikana otettiin käyttöön 
uudenlainen toimityyppi, hybriditoimi, joka 
mahdollistaa horisontaalisen tietämyksen 
rakentamisen ja syventämisen testien tulosten avulla.

Tavoitteet:
• Varmistetaan yhtenäismarkkinoiden 

turvallisuus antamalla 
markkinavalvontaviranomaisille tarvittavat 
välineet markkinoille saatettujen tuotteiden 
yhteiseen testaamiseen, niiden riskien 
määrittämiseen sekä yhteisten kantojen ja 
menettelyjen määrittelyyn.

• Helpotetaan keskusteluja ja luodaan 
mielekästä ajatustenvaihtoa yhteisten 
lähestymistapojen, menetelmien, käytännön 
välineiden ja suuntaviivojen kehittämiseksi. 

• Edistetään tuoteturvallisuutta koskevan 
tietoisuuden lisäämistä taloudellisten 
toimijoiden ja kuluttajien keskuudessa 
aktiivisella toiminnalla ja tuloksia koskevalla 
viestintästrategialla.
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CASP 2021 -hankkeeseen 
osallistui yhteensä 38 
viranomaista 19:stä  
eri EU-/ETA-maasta.

Lelut EU:n  
ulkopuolisista  
verkkokaupoista

Sähkösavukkeet  
ja niissä käytettävät 
nesteet

Sähkölelut

Henkilönsuojaimet

Kallistuvat kehdot ja 
vauvakeinut

Vaaralliset  
väärennetyt tuotteet

Oikeus- ja   
kuluttaja-asiat
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Verkkokaupan  
markkinavalvonta Kriisivalmius ja -hallintaRiskien arviointi  

ja hallinta

Horisontaaliset toimet antoivat 
markkinavalvontaviranomaisille 
mahdollisuuden keskustella 
markkinavalvontaan liittyvistä 
haasteista, vaihtaa näkemyksiä 
ja parhaita käytänteitä sekä 
valmistella toteuttamiskelpoisia 
ratkaisuja. Näissä toimissa  
laadittujen suuntaviivojen, 
käsikirjojen ja oppaiden tarkoi-
tuksena on tehostaa kaikkien 
EU:n ja ETA-alueen markkina-
valvontaviranomaisten markki-
navalvontatoimia, ja ne jaetaan 
myös niille viranomaisille, jotka 
eivät ole osallistuneet näihin 
toimiin. 

CASP 2021 -testituloksiin perustuvat 
Safety Gate -ilmoitukset

Lelut EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista

Sähkölelut

Kallistuvat kehdot ja vauvakeinut

Sähkösavukkeet ja niissä käytettävät nesteet

Henkilönsuojaimet

0 10 20 30 40 50 60

 

 

 

 

Lähetetty  

Vireillä

Niiden näytteiden riskita-
so, jotka eivät täyttäneet 
vähintään yhtä vaatimusta

• Verkkokaupan markkinavalvonnan ohjeasiakirja
• Luettelo verkkokaupoista sähköisen valvonnan hakurobottityökalua varten
• Korkean tason prosessi hakurobottityökaluun syötettävien verkkokauppojen 

keräämiseksi

• Riskien arvioinnin haasteita ja niiden ratkaisemiseen tarvittavia välineitä 
koskeva ohjeasiakirja

• Tunnistettujen riskien hallintaa koskeva ohjeasiakirja

• Ohjeasiakirja
• Yhteenveto markkinavalvontaviranomaisten toimista koronaviruspandemian 
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