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Luonnonkosmetiikalla ei ole omaa lainsäädäntöä, vaan sama EU:n kosmetiikka-asetus 
koskee kaikkia EU-alueen markkinoilla olevia kosmeettisia valmisteita. Koko kosmetiikka-
alaa säätelee laki. Luonnonkosmetiikka-alaa ohjaa myös eri sertifikaatit, joiden käyttö on 
yrityksille vapaaehtoista. Eri järjestöillä on omia luonnonkosmetiikan sertifikaatteja, mutta 
niiden vaatimuksissa on eroavaisuuksia eivätkä ne perustu lainsäädäntöön. Ehdot sertifi-
kaatin saamiseen ovat järjestön määrittämät.  
 
Yrityksen halutessa myydä kosmetiikkatuotteitaan missä tahansa osassa maailmaa tulee 
noudattaa kosmetiikan hyvien valmistustapojen asianmukaisia vaatimuksia. Laajasti hy-
väksytty kansainvälinen standardi on ISO 22716, jonka ohjeiden mukaisesti jokaisessa val-
mistus- ja pakkausvaiheessa tulisi huolehtia, että lopputuotteet ovat määriteltyjen ominai-
suuksien mukaisia, ja että ne täyttäisivät määritellyt hyväksymiskriteerit. Ennen tuotteiden 
saattamista markkinoille tulisi suorittaa määritetyt testausmenetelmät ja selvittää, täyttä-
vätkö lopputuotteet hyväksymiskriteerit.   
 
Tässä opinnäytetyössä luotiin laatujärjestelmän mukainen stabiiliuden testausprosessi 
FLOW-Cosmeticsin uusille tuotteille ja tuotannossa uusille valmistuserille. Testausprosessi 
luotiin FLOW-Cosmeticsin kaikille tuoteryhmille, joita ovat vesi-, öljy-, saippua- ja etikka-
pohjaiset tuotteet sekä jauhemaiset tuotteet. Stabiiliustestausprosessin luominen oli alku 
yrityksen oman laatujärjestelmän luomiselle. Tämän opinnäytetyön tuloksena syntynyt tes-
tausprosessi luotiin noudattaen kosmetiikka-alan hyviä tuotantotapoja käsittelevän stan-
dardin ISO 22716 mukaista ohjeistusta. Tuotoksena syntyi testausprosessin menetelmä-
ohjeet eri tuotetyypeille sekä testauksessa tarvittavat seurantalomakkeet. 
 
Järjestelmällisellä ja dokumentoidulla stabiiliuden eli säilyvyyden testausprosessilla saa-
daan tulevaisuudessa vakioitua kosmetiikkatuotteiden testaustoiminta niin, että se on riip-
pumaton tekijästä. Poikkeamien havaitseminen sekä jäljitettävyys tuoteongelmissa helpot-
tuu.  Kaikki testausvaiheet ja tulokset dokumentoidaan, mikä tuo luotettavuutta laaduk-
kaalle toiminnalle. 

Avainsanat luonnonkosmetiikka, stabiiliuden testaus, laatujärjestelmä, hyvät 
tuotantotavat 
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Nature cosmetics has no legislation of its own, but the same EU cosmetics regulation 
applies to all cosmetic products on the EU market. The entire cosmetics industry is regu-
lated by law. The natural cosmetics industry is guided also by various certifications, that 
companies use on a voluntary basis. Different organizations have their own certificates of 
natural cosmetics, but their requirements are different and not based on legislation. The 
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soap and vinegar based products and powdered products. Creating a stability testing pro-
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facturing practice in the cosmetics industry. The result is a test process manual for various 
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Lyhenteet 

COSMOS COSMetic Organic Standard. Standardi, jonka avulla pyritään yhtenäistä-

mään sääntelyä ja selkeyttämään eri sertifioijien toimintatapoja ja kriteerejä 

luonnonkosmetiikka-alalla. 

GMP Good manufacturing practice. Hyvät tuotantotavat.  
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda laatujärjestelmän mukainen luonnonkos-

metiikkatuotteen stabiiliuden eli säilyvyyden testausprosessi FLOW-Cosmeticsin uusille 

tuotteille ja tuotannossa oleville uusille valmistuserille. Yritys on riihimäkeläinen vuonna 

2004 perustettu luonnonkosmetiikkayritys. Tuotteet valmistetaan täysin luonnollisista 

raaka-aineista ilman keinotekoisia ainesosia sertifioidun luonnon- ja luomukosmetiikan 

kriteerien mukaan. Yritys on myös suomalaisen Pro luonnonkosmetiikka Ry:n jäsen.  

Stabiiliuden testausprosessi oli tarkoitus kehittää osaksi tulevaa laatujärjestelmää. Opin-

näytetyössä perehdyttiin luonnonkosmetiikkaa sääteleviin standardeihin ja asetuksiin 

sekä kosmetiikkalakiin. Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin myös luonnonkosme-

tiikan raaka-aineita ja kosmeettisen valmisteen rakennetta. Lisäksi työssä perehdyttiin 

luonnon raaka-aineista valmistetun kosmetiikan säilyvyyteen liittyviin tekijöihin ja säily-

vyyttä mittaaviin menetelmiin sekä suureisiin. Tässä työssä säilyvyyttä käsiteltiin raaka-

aineiden, säilytysolosuhteiden ja mikro-organismien sekä pakkausmateriaalien näkökul-

masta.  

Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa kehitettiin uusille, mahdollisesti vasta kehit-

teillä oleville kosmetiikkatuotteille, sekä jo vakiotuotannossa oleville tuotteille stabiilius- 

eli säilyvyystestausprosessi. Laatujärjestelmän mukaisella toiminnalla saadaan tulevai-

suudessa lisättyä luotettavuutta tuotteiden testauksessa ja laadunvarmistuksessa. Kehi-

tetyn prosessin avulla voidaan jatkossa testata uusien sekä tuotannossa olevien kosme-

tiikkavalmisteiden säilyvyys ennen kuin ne asetetaan markkinoille tai, kun suoritetaan 

laaduntarkkailua stabiiliuden suhteen.  
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2 Luonnonkosmetiikka 

Kosmetiikka-alalla tuotteissa käytettävät ainesosat on voitu valmistaa synteettisesti tai 

ne voivat olla peräisin luonnosta. Ainesosa on siis sama riippumatta siitä, onko se val-

mistettu synteettisesti vai ei. Aineen rakenne ja vaikutus ovat täysin samanlaiset. Mate-

riaalista, joka on peräisin luonnosta, voidaan eristää kosmetiikan valmistukseen esimer-

kiksi erilaisia uutteita. [Luonnonkosmetiikka.] 

Luonnonkosmetiikan valmistuksessa suositaan sellaisia luonnonmukaisia raaka-aineita, 

joiden alkuperä pystytään jäljittämään. Eettisyys ohjaa luonnonkosmetiikan valmistusta. 

Esimerkiksi uhanalaisia kasveja ei käytetä lainkaan, eikä geenimuunneltujen raaka-ai-

neiden käyttö ole sallittua. Kun hankitaan mineraalipitoisia raaka-aineita, maisemaa ei 

saa tuhota eikä ympäristöä saastuttaa. Myös eläinkokeiden käyttö on täysin kiellettyä. 

[Aidon luonnonkosmetiikan tunnistaa sertifikaatista.] 

Kun on kyse luonnonkosmetiikasta, synteettisesti valmistettujen öljyjen, hajusteiden, ras-

vojen ja väriaineiden käyttö on kielletty. Luonnonkosmetiikan valmistuksessa käytetään 

yksinkertaisia menetelmiä, jotka säilyttävät raaka-aineiden luonnolliset ominaisuudet. 

Kiellettyjä aineosia edellä mainittujen lisäksi ovat muun muassa silikoni sekä mineraa-

liöljyt, kuten parafiini ja vaseliini. Myös eläinrasvat ja -proteiinit, kuten ihra, tali ja eläin-

kollageenit, ovat kiellettyjä. Mehiläisvaha ja lanoliini eli villarasva ovat kuitenkin sallittuja 

luonnonkosmetiikan valmistuksessa. [Aidon luonnonkosmetiikan tunnistaa sertifikaa-

tista.] 

2.1 Valmistukseen vaikuttavat asetukset ja määräykset 

Luonnon kosmetiikalla ei ole omaa lainsäädäntöä, vaan sama EU:n kosmetiikka-asetus 

koskee kaikkia EU-alueen markkinoilla olevia kosmeettisia valmisteita [Luonnonkosme-

tiikka, 2019]. Koko kosmetiikka-alaa säätelee laki 492/2013 kosmeettisista valmisteista. 

Lailla säädetään kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetuksen (EY) N:o 1223/2009 täytäntöönpanosta. Kemikaalialalla valvontaviran-

omaisina toimivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Tulli. Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirasto valvoo lain ja EU:n kosmetiikka-asetuksen noudattamista silloin, kun kyse 

on kosmetiikkatuotteiden valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja asettamisesta 
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saataville markkinoilla. Lain ja EU:n kosmetiikka-asetusten noudattamista valvoo Tulli 

silloin, kun kosmetiikkavalmisteita tuodaan tai toimitetaan Suomeen Euroopan unionin 

jäsenmaista tai ulkopuolelta. [Laki kosmeettisista valmisteista 492/2013.]  

Luonnonkosmetiikka-alaa säätelee tai pikemminkin ohjaa eri sertifikaatit, joiden käyttö 

on yrityksille vapaaehtoista. Eri järjestöillä on omia luonnon- ja ekokosmetiikan sertifi-

kaatteja, mutta niiden vaatimuksissa on eroavaisuuksia eivätkä ne perustu lainsäädän-

töön. Ehdot sertifikaatin saamiseen ovat järjestön määrittämät. [Luonnonkosmetiikka.] 

Luonnonkosmetiikkaa sertifioivien järjestöjen standardit eroavat toisistaan lähinnä luo-

muviljeltyjen raaka-aineiden pitoisuuksissa sekä niiden synteettisten raaka-aineiden 

osalta, jotka ovat sallittuja [Kokko 2015: 20−21]. 

Standardit ovat suosituksia, mutta niiden käyttöä saatetaan edellyttää viranomaisten toi-

mesta. Standardilla tarkoitetaan toimintatapaa, joka on yhteinen toistuvassa toimin-

nassa. Se on kirjallinen julkaisu, jolle standardisoinnista huolehtiva viranomainen tai jär-

jestö antaa hyväksynnän. Sertifioinnilla tarkoitetaan vaatimusten mukaisuuden osoitta-

mista todistuksella eli sertifikaatilla. Sertifiointi voidaan kohdistaa järjestelmiin, tuotteisiin, 

palveluihin tai henkilöihin. Ennen sertifikaatin myöntämistä sertifioinnin kohteen vaati-

musten mukaisuus arvioidaan, tarkastetaan ja testataan. [Julkaisut ja palvelut.] 

Euroopan tunnetuimpia sertifiointielimiä kosmetiikka-alalla ovat muun muassa Soil As-

sosiation (Englanti), EcoCert (Ranska), Cosmebio (Ranska), BDIH (Saksa), Ecogarantie 

(Belgia), AIAB (Italia) ja NATRUE. Näistä suurimmat sertifioijat EcoCert, Cosmebio, Soil 

Assosiation ja BDIH ovat luoneet luonnon- ja luomukosmetiikan alalle eurooppalaisen 

setifikaatin, COSMOS-standardin (COSMetic Organic Standard), jonka voi sertifioida. 

Kyseisen standardin avulla pyritään yhtenäistämään toimintatapoja. [COSMOS-stan-

dard 2019: 3.] 

COSMOS-standardi on jaettu kahteen luokkaan, COSMOS ORGANIC ja COSMOS NA-

TURAL, valmistettavien lopputuotteiden osalta. Toinen on luonnonmukaisia (organic) 

sertifioituja kosmeettisia tuotteita ja toinen on tuotteille, jotka on sertifioitu luonnollisina 

tuotteina (natural). [COSMOS-standard 2019: 16.] Kun puhutaan luonnonkosmetiikasta, 

saattavat käsitteet luomu ja luonnollinen olla epäselviä kuluttajalle. Luomuraaka-aine on 
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luonnonmukaisesti viljelty. Luonnollinen raaka-aine puolestaan on ainoastaan luonnolli-

sen alkuperän omaava. [Natural and Organic Cosmetics.] 

Luonnonmukaisesti sertifioiduissa tuotteissa tulee olla vähintään 20 % lopputuotteesta 

luonnonmukaisia (luomu) raaka-aineita. Poishuuhdeltavissa, emulgoimattomissa vesipi-

toisissa tuotteissa sekä mineraaliperäisissä tuotteissa luomuraaka-aineita tulee olla vä-

hintään 10 % lopputuotteesta. [COSMOS-standard 2019: 16−17.] 

Tuotteille, joilla on sertifikaatti luonnollisen tuotteen puolesta, ei ole säännelty luonnon-

mukaisesti tuotettujen ainesosien vähimmäistasoa. Tuotteessa tulee kuitenkin ilmoittaa 

luonnonmukaisten raaka-aineiden prosenttiosuus tuotteesta. [COSMOS-standard 2019: 

23.] 

FLOW Cosmetics -yritys käyttää valmistuksessaan luomusertifioituja raaka-aineita aina, 

kun se on mahdollista. Valtaosa yrityksen tuotteiden valmistuksessa käytettävistä raaka-

aineista on luomusertifioituja sekä villinä kasvaneita Lapin kasveja. Tuotteissa käytettä-

vät säilöntäaineet sekä muut kosmetiikan valmistuksessa tarvittavat apuaineet ovat 

COSMOS-luonnonkosmetiikkastandardin mukaisia. [Raaka-aineet ja tuotanto.] COS-

MOS-standardin pääperiaatteisiin kuuluu luomuviljelytuotteiden käytön edistäminen, bio-

logisen monimuotoisuuden kunnioittaminen, luonnonvarojen vastuullinen käyttäminen 

sekä ympäristön kunnioittaminen. Standardin periaatteiden mukaan tulee noudattaa 

myös ihmisten ja ympäristön terveyttä kunnioittavaa valmistusta. [COSMOS-standard 

2019: 3.] 

2.2 GMP – hyvät tuotantotavat  

Yrityksen halutessa myydä kosmetiikkatuotteitaan missä tahansa osassa maailmaa tu-

lee noudattaa kosmetiikan hyviä tuotantotapoja (GMP - good manufacturing practise). 

Hyvien tuotantotapojen vaatimukset kosmetiikka-alalla saattavat erota toisistaan eri 

maissa ja alueilla. Vaatimukset kattavat kuitenkin yleensä samat ydinalueet. Ulkopuoli-

sen tahon suorittama auditointi auttaa yritystä varmistamaan asianmukaisten standar-

dien ja markkinoiden tuotteille asettamien vaatimusten noudattamista. Laajasti hyväk-

sytty kansainvälinen standardi on ISO 22716 Kosmetiikka, hyvät tuotantotavat (GMP). 

[Kosmetiikan GMP-auditoinnit 2019; SFS-EN ISO 22716: 2008] Standardi on hyväksytty 
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eurooppalaiseksi standardiksi EN ISO 22716 ilman muutoksia [SFS-EN ISO 22716 

2008: 2]. 

Standardin EN ISO 22716 [2008: 8] ohjeiden tarkoituksena on antaa opastusta kosme-

tiikan hyvistä tuotantotavoista. Ohjeissa annetaan neuvoja organisaatioon ja tuotteiden 

laatuun vaikuttaviin tekijöihin ja niiden hallintaan. Standardin ohjeet ovat hyödynnettä-

vissä tuotevirran seurannassa vastaanotosta toimitukseen saakka. Hyviä tuotantotapoja 

käsittelevät ohjeet auttavat, kun tavoitellaan ja määritellään toimintatapoja, joiden avulla 

voidaan tuottaa määritellyt ominaisuudet täyttäviä tuotteita. Olennainen osa hyvissä tuo-

tantotavoissa on dokumentointi. Standardin sisältämät ohjeet kattavat kosmeettisten val-

misteiden tuotannon, tarkastuksen, varastoinnin ja toimittamisen. Ohjeissa otetaan huo-

mioon tuotteen laatunäkökohdat, mutta niissä ei ole huomioitu tuotannossa työskentele-

vän henkilöstön turvallisuusnäkökohtia kokonaisuudessaan eikä ympäristönsuojeluun 

liittyviä näkökohtia. Nämä asiat ovat yritykselle luontaisesti kuuluvia vastuita, ja niitä oh-

jaavat paikallinen lainsäädäntö ja määräykset.  

Standardissa on määritelty ohjeet liittyen henkilöstöön ja sen lukumäärään, organisaa-

tioon ja sen rakenteeseen sekä vastuualueisiin henkilöstöllä ja johdolla. Henkilöstöllä 

tulisi olla asiaan kuuluva koulutus ja taidot, jotka vastaavat heidän tehtäviään ja vastui-

taan. Yrityksen tarpeisiin tulisi laatia hygieniaohjelmat huomioiden myös henkilöstön ter-

veys, ettei kosmeettisen valmisteen laatu vaarannu. Standardin mukaan yrityksen tilat 

tulisi suunnitella, sijoittaa ja rakentaa niin, että tuotteen suojaaminen on varmistettu ja 

tarvittava puhtaanapito on mahdollista. Lisäksi tilojen tulisi olla sellaiset, että tuotteiden, 

raaka-aineiden ja pakkausmateriaalin oikealla sijoittelulla vältetään niiden sekoittuminen. 

Tuotannon laitteisto tulisi olla soveltuvaa käyttötarkoitukseen. Laitteiston huoltotoimen-

piteet ja kalibroinnit tulisi suorittaa säännöllisesti, ja suoritetut toimenpiteet dokumentoi-

daan. [SFS-EN ISO 22716 2008: 16−25.]  

Tuotteiden raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien tulisi standardin mukaan täyttää lop-

putuotteiden kannalta olennaiset hyväksymiskriteerit, jotka on ennalta määritelty.  Tuot-

teiden varastointi tulisi olla kunkin raaka-aineen ja pakkausmateriaalin mukainen. Varas-

tointiolosuhteita tulisi tarkkailla, ja varastoinnin tulisi tapahtua muualla kuin lattialla. Li-

säksi raaka-aineissa tai pakkausmateriaaleissa huomatut merkittävät poikkeavuudet tu-

lisi tutkia, ja korjaaviin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä. Tuotannossa käytettävän veden laatu 
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tulisi huomioida. Vedenkäsittelyjärjestelmän tulisi olla seurattua ja puhtaanapidon tulisi 

olla mahdollista. Veden seisominen ja kontaminaatioriskit vedenkäsittelylaitteistossa tu-

lisi estää. [SFS-EN ISO 22716 2008: 26−29.] 

Standardin SFS-EN ISO 22716 [2008: 30] ohjeiden mukaan jokaisessa valmistus- ja 

pakkausvaiheessa tulisi huolehtia, että lopputuotteet ovat määriteltyjen ominaisuuksien 

mukaisia. Toisin sanoen niiden tulisi täyttää määritellyt hyväksymiskriteerit. Ennen tuot-

teiden saattamista markkinoille tulisi suorittaa määritetyt testausmenetelmät ja selvittää, 

täyttävätkö lopputuotteet hyväksymiskriteerit.   

Raaka-aineille ja lopputuotteille tulisi käyttää kaikkia tarvittavia testausmenetelmiä, joilla 

voidaan varmistaa tuotteen olevan määriteltyjen kriteereiden mukainen. Kriteereissä tu-

lisi määritellä ne vaatimukset, jotka raaka-aineiden, lopputuotteen, pakkaamattoman 

tuotteen sekä pakkausmateriaalien tulisi täyttää. Kaikki testausten tulokset tulisi tarkas-

taa, ja suorittaa vaadittavat korjaavat toimenpiteet tulosten mukaisesti. [SFS-EN ISO 

22716 2008: 30−31.] 

Standardi ohjeistaa myös reagenssien, liuosten, vertailustandardien ja viljelyalustojen 

käyttöä. Niihin tulisi merkitä selkeästi nimi, viimeinen käyttöpäivä, voimakkuus tai pitoi-

suus, valmistaneen henkilön nimi, avaamispäivä ja varastointiolosuhteet. Tuotteista otet-

tavista näytteistä tulisi dokumentoida näytteenottomenetelmä, otettava määrä, käytet-

tävä laitteisto, mikä näyte on kyseessä, näytteen järjestysnumero sekä kaikki kontami-

naatiota tai pilaantumista estävät varotoimenpiteet, joita on syytä noudattaa. Itse näyt-

teeseen tulisi merkitä nimi tai tunniste, eränumero, päivämäärä ja säiliö tms., josta näyte 

otettiin. Lopputuotteiden näytteitä tulisi säilyttää niissä pakkauksissa, joissa tuotteet ase-

tetaan markkinoille. Näytteitä tulisi säilyttää asianmukainen aika suositelluissa säily-

tysolosuhteissa niille varatulla alueella. Raaka-aineista otetut näytteet voidaan säilyttää 

yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli jokin lopputuote vaatii näytteen perusteella uu-

delleenkäsittelyä, se tulee tehdä määritellyn toimintatavan mukaisesti. Uudelleenkäsi-

telty tuote tulisi tarkastaa ja todeta sen olevan hyväksymiskriteerien mukainen. Myös 

jätteitä varten yrityksen tulisi määrittää ohjeistus. Jätteiden keräys ja kuljetus sekä va-

rastointi ja hävittäminen tulisi huolehtia asianmukaisilla toimenpiteillä. Jätesäiliöt tulisi 

merkitä asianmukaisesti niin, että niiden sisältö ja muut tarvittavat tiedot ovat nähtävissä. 

[SFS-EN ISO 22716 2008: 34−41.] 
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Myös alihankintatyypeistä ja -toiminnoista on ohjeistus standardissa. Alihankituista toi-

minnoista tulisi laatia sopimus, jossa tulisi määritellä kummankin velvollisuudet ja vas-

tuut. Myös asiakasvalitukset ja tuotteiden takaisinvedot tulisi katselmoida ja tutkia sekä 

tarvittaessa tilannetta tulisi valvoa seurantatoimenpiteillä. [SFS-EN ISO 22716 2008: 42.] 

Sisäistä auditointia voidaan käyttää, kun halutaan suunnitella kosmetiikka-alan hyvien 

tuotantotapojen toteuttamista ja tilan seurantaa. Auditoinnin perusteella voidaan tarvitta-

essa ehdottaa korjaavia toimenpiteitä. Sisäisellä auditoinnilla voidaan myös varmistaa, 

että tarvitut korjaavat toimenpiteet on saatettu loppuun ja että ne ovat toteutuneet. Jo-

kaisella yrityksellä tulisi olla oma dokumentointijärjestelmä, joka sopii organisaatioraken-

teeseen ja tuotteiden tyyppiin. Dokumentoinnilla pyritään hyviin tuotantotapoihin. [SFS-

EN ISO 22716 2008: 46−48.]  

2.3 Mikrobiologiset testit 

Jokainen kosmetiikkavalmistaja on vastuussa tuotteensa mikrobiologisesta turvallisuu-

desta ja laadusta sekä siitä, että tuotteet on valmistettu noudattaen hygieenisiä toimin-

tatapoja. Kosmeettiset tuotteet ovat harvoin steriilejä, mutta ne eivät saa sisältää liiallisia 

määriä määriteltyjä mikrobeja, jotka voisivat vaikuttaa tuotteen laatuun tai kuluttajan tur-

vallisuuteen. Näitä ovat aerobiset mesofiiliset bakteerit tai hiivat, kuten Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ja Candida albicans. [SFS-EN ISO 

17516 2014: 1.] Näiden mesofiilisten baakteerien elinympäristössä optimilämpötila on 37 

°C [Mikropopulaation kasvuvaiheet]. 

Yksi tärkeimmistä asioista uusien tuotteiden kehittämisessä on niiden mikrobiologisen 

stabiiliuden ja käyttöturvallisuuden parantaminen. Siinä käytetään apuna niin sanottua 

challenge-testiä. Antimikrobiologiset ainesosat ovat raaka-aineisiin lisättyjä ainesosia. 

Niiden tarkoituksena on suojata tuotetta mikro-organismeilta, jotka saastuttaisivat tuot-

teen kuluttajan käytön aikana pakkauksen avaamisen jälkeen. Antimikrobiologisten säi-

löntäaineiden määrä riippuu tuotteen mikrobiologisesta riskistä, jota voidaan arvioida ta-

pauskohtaisesti tuotekehityksen aikana. EU:n kosmetiikkalaki 1223/2009 suosittelee li-

säämään mikrobiologisen testin tulokset myös tuotteen turvallisuusselvitykseen. [What 

is challenge testing? 2019.] 
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Kun kehitetään uutta kosmetiikkatuotetta, challenge-testaus on erittäin informatiivinen 

tutkimus tuotekehitysvaiheessa ja tuotteen säilyvyystutkimuksessa. Tuotteisiin, joissa it-

sessään ei ole antimikrobista aktiivisuutta, lisätään säilöntäaineita. Challenge-testissä 

määritetään säilöntäaineen ja antimikrobisen ainesosan teho. Testissä siirrostetaan tut-

kittavaan tuotteeseen tunnettu määrä tiettyä mikrobia. Näytettä säilytetään määrätty aika 

huoneenlämmössä ja määritetään mikrobipitoisuus määräajoin säilytyksen aikana.  Siir-

rostuksessa käytetään edellä mainittuja bakteereita, hiivaa sekä hometta. Näin saadaan 

tietoa tuotteen antimikrobisesta toimivuudesta. Kun näytteestä määritetään mikrobipitoi-

suutta eri ajankohtina, sen tulisi vähentyä merkittävästi tai pysyä samana tuotteesta ja 

säilöntäaineen tehovaatimuksista riippuen. Hyväksymisrajat riippuvat siitä, mikä ja min-

kälainen tuote on kyseessä. [Challenge testaus.] 

Kun lasketaan bakteerien kokonaismäärää, käytetään yksikköä pmy/g tai pmy/ml, joka 

tarkoittaa bakteerien muodostamien pesäkkeiden määrää grammaa tai millilitraa kohti, 

toisin sanoen pmy tulee sanoista pesäkkeen muodostama yksikkö. Kosmetiikkatuotteet 

eivät saa sisältää bakteereita enempää kuin 1 000/pmy/g tai 1 000/pmy/ml 0,1 g:ssa tai 

0,1 ml:ssa kosmeettista tuotetta. Tuotteissa, joita käytetään silmien alueella tai alle kol-

mevuotiailla lapsilla, bakteerien määrä tulisi olla alle 100/pmy/g tai 100/pmy/ml. Variaa-

tiot tulosten tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon eri menetelmiä käytettäessä. 

[SFS-EN ISO 17516 2014: 2.] 
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3 Luonnonkosmetiikan ainesosat 

3.1 Käytettävät raaka-aineet 

Luonnonkosmetiikan raaka-aineet ovat alkuperältään luonnollisia ainesosia. Valmistuk-

sessa ei käytetä maaöljyperäisiä raaka-aineita, kuten parafiiniöljyä. Luonnonkosmetii-

kassa käytettävät raaka-aineet saadaan erilaisista kasveista, yrteistä, hedelmistä ja mar-

joista sekä kukista. Niin sanotussa synteettisessä kosmetiikassa tuotteiden voidepohja 

saadaan valmistettua mineraaliöljyllä, joka muodostaa iholle vettä läpäisemättömän kal-

von. [Uusiutuvat raaka-aineet.] 

Esimerkkejä luonnonkosmetiikassa käytettävistä raaka-aineista: 

• luonnon öljyt ja vahat 

• kasviuutteet 

• kuivatut ja jauhetut kasvin osat 

• eteeriset öljyt 

• levät 

• suolat ja sokerit 

• erilaiset savet 

• mineraalit meikkituotteissa 

• biokemian keinoin valmistetut aineet, esimerkiksi ksantaanikumi ja etanoli. 

Luonnolliselle aineelle löytyy eri lähteistä hieman erilaisia kriteereitä. Ei ole yhdenmukai-

sesti hyväksyttyä tai laillista määritelmää, vaan kaupalliset järjestöt laativat usein oman 

määritelmänsä. Yleisen määritelmän mukaan luonnollinen raaka-aine on kerätty, poi-

mittu tai hakattu irti luonnosta. Luonnollista raaka-ainetta ei ole kemiallisesti muokattu 

toisenlaiseksi, mutta sitä on voitu muokata fysikaalisin tavoin esimerkiksi jauhamalla, 

uuttamalla, tislaamalla tai pesemällä. Lisäksi luonnollista raaka-ainetta on voitu tuottaa 

fermentaation eli käymisen tai bioteknologian avulla. [Beerling 2014: 198−199.] 

Kosmetiikassa käytetty luonnosta peräisin oleva raaka-aine on edellä mainitusta luon-

nollisesta raaka-aineesta valmistettu aine, jota on kemiallisesti muokattu. Näin on val-

mistettu yhdiste, jota ei välttämättä esiinny luonnossa tai lähtöaineessa. 
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Luonnonkosmetiikassa aineiden kemialliset muokkaukset ovat kiellettyjä lukuun otta-

matta esteröintiä ja hydrolysointia. [Beerling 2014: 198−199.] Esteröinnillä tarkoitetaan 

kemiallista reaktiota, joka tapahtuu hapon (yleensä karboksyylihapon) ja alkoholin välillä. 

Reaktiossa muodostuu estereitä [Esterification]. Hydrolysoinnissa pilkotaan kemiallisia 

sidoksia lisäämällä vettä, jolloin muodostuu kaksi tai useampi aine, eli yhdiste hajoaa 

takaisin lähtöaineikseen [Speight 2017]. 

Luonnonkosmetiikassa käytettävät eläinperäiset raaka-aineet: 

• hunaja (honey/mel) 

• mehiläisvaha (beeswax: Cera Alba tai Cera Flava) 

• propolisvaha (propolis wax: propolis extract tai propolis cera) 

• kuningatarhyytelö (royal jelly) 

• lanoliini (lanolin) 

• maito (milk) 

• maitohappo (lactic acid: useimmiten kasviperäistä ja tuotettu maitohappo-
käymisellä) 

• hydrolysoitu maitoproteiini (hydrolyzed milk protein) 

• laktoosi (lactose) 

• silkki (silk powder) 

• sellakka (shellac). 

Eläinperäisiä raaka-aineita käytettäessä eläimiä ei saa vahingoittaa, lukuun ottamatta 

väriainetta karmiini CI 75470:n valmistus, jossa aine valmistetaan kokenillikirvan kuori-

panssarista.  [Eläinkokeet ja eläinperäiset raaka-aineet luonnonkosmetiikassa.] 

3.2  Tuotteen säilyvyys  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1223/2009 mukaan kosmetiikkatuot-

teessa on oltava tarkat ja helposti ymmärrettävät tiedot siitä, minkä ajan kuluessa sitä 

voidaan käyttää. Tuotteesta tulee löytyä päivämäärä, johon saakka tuote täyttää alkupe-

räisen tarkoituksensa ja on turvallinen käyttää. Tämän vuoksi on tärkeää tietää kosmeet-

tisen valmisteen vähimmäissäilyvyysaika, johon mennessä tuote on parasta käyttää. 

[Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009: L342/62.] 
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Kun valmistetaan kosmeettisia tuotteita, on tärkeää huolehtia tuotteen mikrobiologisesta 

tilasta niin valmistuksen kuin valmiin tuotteen säilytyksen ja käytön aikana. Mikrobit ja 

bakteerit ovat yleisimmät kontaminaatiota aiheuttavat tekijät. Säilöntäaineiden ja anti-

mikrobisten aineiden avulla pystytään osittain takaamaan valmisteen turvallisuus. [Ant-

czak & Antczak 2001: 31−32.]  

Mikrobeihin kuuluvat sienet eli hiivat ja homeet ovat haitaksi useimmiten sellaisissa val-

misteissa, jotka sisältävät vettä. Esimerkiksi voiteet ovat tällaisia valmisteita. Mikrobikon-

taminaatiota tuotteessa ei useimmiten voi nähdä silmin. On kuitenkin mahdollista, että 

tuotteessa esiintyy mikrobien aiheuttamia väri- ja hajumuutoksia tai jopa kaasun muo-

dostumista. [Geis 2006: 62−63, 112.] Tuotteen vedettömyys ei kuitenkaan estä tuotteen 

mikrobikontaminaatiota. Öljypohjaiset voiteet, esimerkiksi huulirasvat, saattavat kerätä 

itseensä kosteutta [Orth 2010: 294]. Kosmeettisissa valmisteissa käytetyt säilöntäaineet 

on tarkoitettu estämään mikro-organismien kehittymistä kosmeettisessa valmisteessa. 

[Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009: L342/65.] 

Käyttötarkoitukseen sopivalla pakkauksella on suuri merkitys kosmetiikkavalmisteen säi-

lymiselle. Kun pakkaus on oikeanlainen, tuote ei pääse reagoimaan ilman kanssa, jolloin 

se ei hapetu. Myöskään helposti haihtuvat ainesosat eivät pääse haihtumaan. Pakkauk-

sen ollessa tiivis estetään ulkopuolelta tulevan veden pääseminen valmisteeseen ja siten 

saadaan estettyä mikrobien kasvua ja lisääntymistä tuotteessa. [Selke 2011: 282; Orth 

2010: 294.] Pakkausmateriaalissa tulee ottaa huomioon myös valon, varsinkin UV-valon 

vaikutus tuotteisiin. Valolle altistuvassa tuotteessa voi ilmetä lyhyenkin säilytysajan jäl-

keen väri- ja koostumusmuutoksia. Pakkausmateriaalin tulee kestää tuotteen säilytysolo-

suhteet ja suojata itse tuotetta. Säilyvyyttä voidaan varmistaa käyttämällä tummia tuote-

pakkauksia, kuten esimerkiksi tummaa lasia. Näin saadaan varmistettua tuotteen säily-

vyys ja suojattua tuote valolta. Myös öljypohjaisten tuotteiden härskiintyminen eli hapet-

tuminen eli peroksidaatio on hyvinkin nopeasti todennäköistä, jos tuote on pakattu sel-

laiseen pakkaukseen, jossa se altistuu auringon valolle. [Kunnari 2019.]  
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3.3 Säilöntäaineet 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään pääasiassa vain niihin säilyvyyttä koskeviin asioihin, 

jotka liittyvät FLOW Cosmetics -yrityksen tuotantoon ja tuotteisiin. Kosmetiikkatuotteissa 

on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 mukaan sallittuja 

säilöntäaineita lukuisia. Tästä huolimatta luonnonkosmetiikassa lähes kaikkien synteet-

tisten säilöntäaineiden käyttö on kielletty [Aidon luonnonkosmetiikan tunnistaa sertifikaa-

tista]. Yleisesti käytetty säilyvyyttä parantava aine kosmetiikassa on etanoli sekä muut 

sellaiset aineet, jotka eivät ole lainsäädännöllisesti katsottuna varsinaisia säilöntäaineita. 

Paljonkäytettyjä stabiiliutta eli säilyvyyttä edistäviä ainesosia ovat lisäksi eteeriset öljyt, 

glyseroli, fenetyylialkoholi, glyseryylikaprylaatti sekä osa kasviuutteista. Yksi säilyvyyttä 

lisäävä tekijä on pH. Kun tuotteen pH-arvoa lasketaan, säilyvyysaikaa saadaan piden-

nettyä. [Dweck 2009: 25−27; Ibarra & Johnson 2009: 69−70.] 

Sallituista säilöntäaineista vain kaksi on käytössä FLOW Cosmetics -tuotteissa. Käy-

tössä on bentsyylialkoholi, joka on Ecocert-sertifioitu säilöntäaine, ja jota käytetään yh-

dessä dehydroetikkahapon kanssa. Toinen käytössä oleva säilöntäaine on dehydroetik-

kahappo, joka estää bakteeri- ja hiivakasvustojen syntymistä. [Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009: L342/194−L342/197; Tuotteissamme käytetyt 

raaka-aineet.] Luonnonkosmetiikassa käytettävä bentsyylialkoholi tehoaa vain gram-po-

sitiivisia bakteereja vastaan [Dweck 2009: 30]. 

Kummatkin mainitut säilöntäaineet löytyvät myös CosIng-sivulta. CosIng on Euroopan 

komission tietokanta, josta löytyy luettelo muun muassa Euroopan parlamentin ja neu-

voston kosmetiikka-asetukseen sisältyvistä kosmeettisista aineista ja ainesosista, sekä 

niiden merkinnöinnistä. [CosIng.] 

FLOW Cosmetics:n tuotteissa yksi säilyvyyttä parantava ainesosa on luonnosta peräisin 

oleva rosmariinin lehtiuute (Rosmarinus Officinalis Leaf Extract), joka on luonnollinen ja 

tehokas antioksidantti. Se estää luonnonkosmetiikkatuotteissa olevia rasvoja härskiinty-

mästä.  [Tuotteissamme käytetyt raaka-aineet.] Lisäksi tuotteissa käytetään säilyvyyttä 

edistävinä aineina muutamia ainesosia, jotka eivät löydy CosIng-listalta. Tällaisia ovat 

natrium levulinaten ja natrium anisten yhdistelmä sekä fermentoidun retiisin juuren suo-

dos. [Kunnari 2019.] 
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3.3.1 Antioksidantit 

Yksi tapa lisätä tuotteen stabiiliutta eli säilyvyyttä on lisätä raaka-aineeseen tai yhdistee-

seen antioksidantteja. Joihinkin herkkiin ainesosiin on saatettu lisätä antioksidantteja jo 

toimittajan puolesta, kun taas esimerkiksi auringonkukansiemenöljy on antioksidanttien 

luonnollinen lähde. Tuotteen stabiiliuden edistämiseksi antioksidanttien tulisi olla liukoi-

sia niihin ainesosiin, joita niiden on tarkoitus suojata. [Antioxidants in the supporting role.] 

Monet kosmetiikkatuotteet sisältävät vaikuttavina aineina antioksidantteja, jotka suojaa-

vat hapettumiselta. On yleisesti tiedossa, että ympäristön ja elimistön oksidaatio- eli ha-

pettumisreaktiot tuottavat vapaita radikaaleja, mikä saattaa saada aikaan reaktion, jossa 

tuman perintöaines DNA voi vaurioitua.  Antioksidantit voivat lopettaa reaktiot poista-

malla vapaiden radikaalien välituotteet ja estämällä muut oksidaatioreaktiot hapettamalla 

itse itsensä. Tämä voi suojata ihoa vapaiden radikaalien aiheuttamaa ympäristöstressiä 

vastaan. [Kusumawati 2013: 485−505; Aro 2015.] FLOW Cosmeticsin käyttämissä 

raaka-aineissa luonnostaan antioksidantteja sisältävät mm. rosmariinin lehtiuute, E-vita-

miini ja mustikansiemenöljy sekä lakka [Tuotteissamme käytetyt raaka-aineet]. 

3.3.2 Eteeriset öljyt  

Hydrofobisten aromaattisten komponenttien seokset muodostavat eteerisiä öljyjä. Ne 

ovat kasvien tuottamia haihtuvia yhdisteitä, ja niitä voidaan ”eristää” kasveista esimer-

kiksi hiilidioksidiuuton ja höyrytislauksen avulla. Kasveja, jotka sisältävät eteerisiä öljyjä, 

ovat esimerkiksi minttu ja eukalyptus sekä sitrushedelmät. Osa eteerisistä öljyistä on 

antiseptisia ja antimikrobisia. Näitä ominaisuuksia hyödynnetään muun muassa tuotteen 

säilyvyyden parantamisessa. Säilyvyyden kannalta eteerisiä öljyjä tulisi käyttää kuitenkin 

niin paljon, että siitä voisi aiheutua esimerkiksi ihoärsytystä. [Laitinen 2016: 18.] 

3.3.3 Muut luonnonkosmetiikan ainesosat 

Luonnonkosmetiikalla tarkoitetaan sellaisia tuotteita, joiden valmistuksessa käytetään 

luonnollista alkuperää olevia raaka-aineita. Valmistuksessa otetaan myös huomioon 

tuotteen vaikutus ihmiseen ja ympäristöön. Luomukosmetiikassa taasen käytetään 
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sellaisia raaka-aineita, jotka on tuotettu luonnonmukaisin menetelmin. [Miten luonnon-

kosmetiikka eroaa ”tavallisesta” kosmetiikasta?] 

Luonnonkosmetiikkatuotteiden säilöntäaineet ovat sertifioijien määrittelemiä. Useat säi-

löntäaineet, joita yleisesti käytetään kosmetiikassa, ovat kiellettyjä, ja säilyvyyteen pyri-

täänkin vaikuttamaan muun muassa pakkauksen avulla [Mistä tunnistaa aidon luonnon-

kosmetiikan?]. 

Tuotteen valmistuksessa käytetään humektantteja, jotka ovat vesiliukoisia kosteutta it-

seensä sitovia aineita. Luonnonkosmetiikassa humektantti, jota käytetään eniten, on 

glyseroli (glycerin). Sillä on kyky sitoa vettä jopa kolme kertaa oman painonsa verran. 

Lisäksi se on edullinen ja hyvin siedetty raaka-aine. Ihoa pehmentäviä aineita kutsutaan 

emollienteiksi, ja ne ovat useimmiten rasvamaisia aineita, kuten öljyjä ja lipidejä. Käyte-

tyimpiä viskositeettiin vaikuttavia emollientteja luonnonkosmetiikassa ovat kasviöljyt, 

kasvirasvat ja -voit sekä kasvivahat. [Baumann 2015: 21, 73−76.]  

Edellisten lisäksi kosmetiikassa esimerkiksi voiteissa ja emulsioissa käytetään emulgaat-

toreita. Niiden avulla saadaan öljyt ja muut rasvaliukoiset aineet sekoittumaan vesi-

liukoisten aineiden kanssa. Näin saadaan valmistettua emulsio, ja emulgaattorin avulla 

saadaan tuote pysymään stabiilina sekä erilaisten faasien välinen pintajännitys vähenee. 

Emulgointiin voidaan käyttää vahoja ja vahan kaltaisia aineita kuten esimerkiksi kaaka-

ovoita, lesitiiniä ja lanoliinia. [Gilbert 2012: 22.] FLOW-Cosmeticsin tuotteissa emulgoin-

tiin käytetään ekologisia emulgaattoreita setearyylialkoholia sekä stearyyliglukosidia 

[Tuotteissamme käytetyt raaka-aineet]. 
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4 Stabiiliuden testaus 

Kosmetiikan valmistuksessa pyritään eri ainesosien reagoimattomuuteen keskenään. 

Valitettavan usein reagoimista kuitenkin tapahtuu, ja sen lisäksi myös ainesosat muutta-

vat muotoaan. Tällöin tuote ei ole stabiili eli se ei säily sellaisena, kuin sen on tarkoitus 

säilyä. Tämän vuoksi tuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa tarvitaan stabiiliustes-

tausta. [Romanowski 2009.] EU-lainsäädännön mukaan kosmetiikkatuotteen puhtaus 

mikrobien osalta on taattava koko tuotteen elinajan, ja valmistajan on ilmoitettava pak-

kaukseen merkitsemällä tuotteen säilyminen. Mikrobit tarvitsevat lisääntyäkseen vettä, 

ravinteita sekä sopivan lämpötilan ja pH:n. Useat kosmetiikkatuotteet tarjoavatkin juuri 

sopivan kasvualustan mikrobeille. Tuotteen mikrobiologisen saastumisen syynä on usein 

ihminen, ja tämän vuoksi kosmetiikkatuotteen säilyvyys erilaisissa olosuhteissa tulee 

testata etukäteen ennen tuotteen markkinoille asettamista. Tautia aiheuttavat bakteerit 

kosmetiikkatuotteessa voivat aiheuttaa tulehduksia varsinkin ihon ollessa rikkoutunut. 

Haitallisesta mikrobitoiminnasta saattaa muodostua ihoa ärsyttäviä aineita sekä muo-

dostua kemiallisia muutoksia tuotteessa. Muutokset voivat näkyä tuotteen koostumuk-

sen, ulkonäön tai tuoksun muutoksina. Myös puhtaalta ja stabiililta näyttävä tuote saattaa 

kuitenkin olla mikrobiologisesti epäpuhdas. [Kurimo & Suuronen 2018.] 

Mikäli kosmetiikkatuote ei ole stabiili, se pilaantuu eikä näin ollen säily hyvin. Valmistet-

tava tuote saattaa kontaminoitua jo ennen kuin se saadaan asetettua markkinoille, ja on 

kuluttajan saatavilla. Syitä, jotka johtavat tuotteen pilaantumiseen ja stabiiliuteen ennen 

markkinoille asettamista, ovat  

• käytetyt raaka-aineet 

• hyvien tuotantotapojen noudattamatta jättäminen 

• ainesosan käyttö, joka on ihanteellinen mikrobien kasvulle ilman säilöntä-
ainetta 

• pakkausmateriaali 

• säilytysolosuhteet. 

Kun tarkastellaan epästabiilia tuotetta, tuotteessa voidaan havaita epämääräistä hajua, 

ulkonäkömuutoksia kuten esimerkiksi rakeisuutta ja sameutta. Koostumuksessa voi olla 

muutoksia, jolloin voidaan havaita esimerkiksi emulsion erottuminen vesi- ja öljyker-

rokseksi. [Microbiological Safety and Cosmetics.]  
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Stabiiliutta testataan laittamalla tuotenäytteitä erilaisiin ympäristöolosuhteisiin tietyksi 

ajaksi. Valitulla aikavälillä arvioidaan näytteiden muutokset fysikaalisten, kemiallisten ja 

suorituskykyominaisuuksien suhteen. Jos muutokset näytteissä ovat hyvin pieniä ja ovat 

yrityksen asettamien rajojen ja viitearvojen sisällä, voidaan tuotteen todeta oleva stabiili. 

Stabiiliustestauksella saadaan varmistus tuotteen valmiudelle ja sen asettamiselle myyn-

tiin. Stabiiliutta testataan usein silloin, kun tuotteen valmistuksessa käytetään jotakin 

uutta raaka-ainetta, tuotantomenetelmää muutetaan esimerkiksi menetelmän nopeutta-

misen vuoksi, pakkausmateriaalia vaihdetaan tai kehitetään kokonaan uutta tuotetta. 

[Romanowski 2009.]  

Säilyvyyden testauksessa voidaan olettaa, että näytteen säilytyslämpötilan nostaminen 

nopeuttaa mahdollisia epästabiiliuteen liittyviä reaktioita. Nyrkkisääntönä on, että näyt-

teen säilytys 45 °C:ssa kahdeksan viikon ajan vastaa näytteen säilyttämistä huoneen-

lämmössä vuoden ajan. [Romanowski 2009.] 

4.1 Stabiiliustestausprosessin luominen yritykselle 

FLOW-Cosmetics pyrkii tuotteidensa kehittämisessä ja valmistuksessa kahden vuoden 

säilyvyysaikaan. Yrityksessä stabiiliuden testauksella halutaan varmistaa, ettei tuotteen 

koostumus lähde muuttumaan. Tällä hetkellä yrityksellä ei ole laatujärjestelmän mu-

kaista testausprosessia, vaan testaukset tapahtuvat tapauskohtaisesti. Raaka-aineiden 

erottumista toisistaan ei saa tapahtua, eikä tuote saa muuttua rakeiseksi. Merkittäviä 

muutoksia ei saa esiintyä tuotteen painossa, pH:ssa tai viskositeetissä. Aistinvaraiset 

tekijät, kuten tuoksu, väri ja yleinen koostumus, huomioidaan, eikä niissä saa tapahtua 

myyntiä tai käyttöä haittaavia muutoksia. Pienet muutokset esimerkiksi värissä ja tuok-

sussa ovat kuitenkin sallittuja, koska niiden ei katsota olevan haitaksi tuotteen laaduk-

kuudelle. Mikrobiologinen säilyvyys vesipohjaisista tuotteista testataan challenge-tes-

tillä, ja näin saadaan varmistettua tuotteiden käyttöturvallisuus sekä puhtaus mikro-

beista. Mikrobiologiset testit FLOW-Cosmetics teettää ulkopuolisella laboratoriolla. Li-

säksi öljypohjaisista tuotteista olisi tulevaisuudessa tarkoitus mitata peroksidaasiarvo, 

jonka perusteella saataisiin informaatiota tuotteen hapettumisesta eli härskiintymisestä, 

joka on merkki pilaantumisesta. Tähän mittaukseen yrityksellä ei kuitenkaan vielä ole 

käytössä olevaa menetelmää tai ulkopuolista mittausten suorittajaa. Lisäksi viskositeetin 
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mittaus vesipohjaisista tuotteista tulisi olemaan yksi mitattavista arvoista säilyvyyden tes-

tausprosessissa, kunhan sopiva viskosimetri saadaan hankittua.  [Kunnari 2019.] 

Viskositeettia mitataan viskosimetrillä. Kosmetiikkatuotteesta mittaaminen onnistuu hel-

poiten ja yksinkertaisimmin rotaatiotekniikalla. Tähän menetelmään laitevalmistajilla on 

tarkoitukseen sopivia laitteita. [Hyppönen-Paloheimo 2019.] Viskositeetin mittausta käy-

tetään paljon kosmetiikkateollisuudessa laadun varmistuksessa ja tuotteen stabiiliuden 

tutkimisessa. Rotaatioviskosimetrillä viskositeetti mitataan tarkastelemalla voimaa, joka 

tarvitaan viskosimetrin levyn pyörittämiseen kosmeettisen valmisteen läpi. [Romanowski 

2012.] Öljypohjaisten tuotteiden härskiintymisestä eli hapettumisesta kertova peroksi-

daasiluku voidaan mittauttaa alihankintana kyseistä mittausta tarjoavilla tahoilla, kuten 

Ruokavirastossa ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) [Hyppönen-

Paloheimo 2019]. 

FLOW-Cosmeticsissa ei tällä hetkellä ole käytössä laatujärjestelmää. Yritys on kuitenkin 

kasvuvaiheessa ja tuotteiden kirjo on jo laaja. Stabiiliustestausprosessin luominen oli 

alku yrityksen oman laatujärjestelmän luomiselle. Tämän opinnäytetyön tuloksena syn-

tynyt testausprosessi noudatti kosmetiikka-alan hyviä tuotantotapoja käsittelevän stan-

dardin EN ISO 22716 mukaista ohjeistusta, ja prosessi oli tarkoitus luoda yrityksen tar-

peiden mukaiseksi, mutta kuitenkin niin, että sitä olisi helppo myöhemmin muokata ja 

muuttaa tilanteiden sekä tarpeiden muuttuessa. Pohjana stabiiliustestausprosessin luo-

miselle käytettiin keskusteluita FLOW-Cosmeticsin markkinointijohtaja Suvi Kunnarin 

kanssa sekä alan kirjallisuutta. Lisäksi prosessin luomisessa otettiin huomioon yrityksen 

käytössä olevat välineet ja mittausolosuhteet. [Kunnari 2019.]  

Stabiiliustestausprosessin luomisessa mietittiin, miten prosessi rakennetaan niin, että se 

oli mahdollista toteuttaa käytännönläheisesti ja niin, että sitä olisi mahdollisimman helppo 

hyödyntää yrityksen tuotannossa. Rakentamisessa lähdettiin liikkeelle yrityksen aikai-

semmasta tavasta testata tuotteitaan. Lisäksi prosessin rakentamisessa huomioitiin 

edellä mainitut tuotteen mahdolliset fysikaaliset ja kemialliset muutokset sekä mikrobio-

logiset suorituskykyominaisuudet.  

Stabiiliustestausprosessi ei voi olla vakioitu vain yhdenlaiseksi prosessiksi, koska kaikki 

kosmetiikkatuotteet ovat erilaisia ja käyttäytyvät eri tavoin. Niillä on eri säilyvyysajat ja -
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olosuhteet sekä vaaditut ominaisuudet. Stabiiliustestaus voidaan suorittaa rinnakkain 

kahdella tavalla. Toinen on reaaliaikainen testi ja toinen on nopeutettu säilyvyystesti, jota 

voidaan kutsua myös stressitestiksi. Reaaliaikaisessa testissä tuotetta säilytetään olo-

suhteissa, jotka täyttävät normaalit myyntiolosuhteet sekä tuotteen ohjeistuksen mukai-

sen säilytysympäristön. Silloin, kun tuotteen säilyvyysaika on pitkä, voidaan stabiiliustes-

tiä nopeuttaa. Nopeutettu testi voidaan suorittaa muutetuissa säilytysolosuhteissa. Näin 

voidaan testissä muuttaa esimerkiksi säilytystilan lämpötilaa, kosteutta ja valaistusta.  

Nopeutetulla testillä saadaan myös informaatiota tuotteen säilyvyydestä muuttuvissa 

olosuhteissa. Tämän perustella voidaan tuotteen säilytysohjeistuksessa mainita erityis-

huomio tuotteen säilytykseen liittyen. [Kestoaika (stability) -testi.] 

4.2 Stabiiliustestausprosessi 

Testattava tuote määrittelee stabiiliustestausprosessissa käytettävät säilytysolosuhteet. 

Tässä opinnäytetyössä testausprosessi luotiin FLOW-Cosmeticsin kaikille tuoteryhmille, 

joita ovat vesi-, öljy-, saippua- ja etikkapohjaiset tuotteet sekä jauhemaiset tuotteet. Jo-

kaista tuotetyyppiä säilytetään erilaisissa säilytysolosuhteissa (taulukko 1, s. 19), jotka 

on suunniteltu yrityksen tarpeiden mukaisesti tuotteiden ominaisuudet huomioon ottaen. 

Yhteistyössä yrityksen henkilökunnan kanssa päätettiin testausolosuhteiksi valita ne olo-

suhteet, joille tuote todennäköisesti altistuu myös kuluttajakäytössä. Yrityksen aikaisem-

paan toimintatapaan lisäten prosessiin otettiin mukaan kontrollinäyte, joka on ns. nor-

maaliolosuhteissa eli huoneenlämmössä säilytettävä tuotenäyte. Lisäksi laatujärjestel-

mää noudattaen prosessissa testataan aina rinnakkaisnäytteitä, jotta saadaan luotetta-

vuutta mittauksiin. 
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Taulukko 1.  Stabiiliuden testauksissa käytettävät eri ympäristöolosuhteet. 

Lisäksi yrityksen toimintatapojen mukaisesti tuotteita kehitettäessä uusista tuotteista tee-

tetään kosmetiikka-asetuksen vaatima turvallisuusarviointi, jonka saa tehdä vain henkilö, 

jolla on kosmetiikkalainsäädännössä määrätty pätevyys. Turvallisuusarviointi on tieteel-

linen riskinarviointi, jossa huomioidaan kosmetiikkatuotteen ainesosien vaaraominaisuu-

det sekä käyttömäärät ja -tavat, valmiin tuotteen stabiilius ja fysikaaliskemialliset ominai-

suudet sekä mikrobiologinen laatu valmiissa tuotteessa. Turvallisuusarvioijalta on mah-

dollisuus saada myös neuvoja ja ohjeita tuotteiden testaamiseen. Tuotteen valmistajalla 

tulee olla jokaisesta tuotteesta tuotetiedot, jotka sisältävät tiedot turvallisuusarvioinnin 

tuloksista. [Turvallisuusarviointi.] 

Jokaisesta tuotteesta laitetaan kolme näytettä kuhunkin määritettyyn säilytysympäris-

töön kahdeksaksi viikoksi. Näin saadaan kolmesta rinnakkaisnäytteestä tulokset kus-

takin säilytysolosuhteesta. Lisäksi vesipohjaisille emulsioille tehdään stressitesti jäädy-

tys-sulatusmenetelmällä asettamalla kolme rinnakkaisnäytettä −24 °C:seen 24 tunnin 

ajaksi. Tämän jälkeen näytteiden annetaan sulaa huoneenlämmössä vuorokauden ajan, 

jonka jälkeen ne taas jäädytetään −24 °C:ssa vuorokauden ajan, jonka jälkeen jälleen 

sulatetaan. Stabiiliustestausprosessin kontrollinäyte laitetaan mukaan prosessiin sellai-

seen säilytysympäristöön, jossa tuotteen oletetaan säilyvän parhaiten. Tässä työssä se 

on huoneenlämpö (+20 °C). Kaikki näytteet ovat testauksen ajan niissä tuotepakkauk-

sissa, joissa tuotteet myydään. Toisin sanoen testaukseen laitetaan valmis, myyntipak-

kauksessa oleva tuote. Näin saadaan selkeä informaatio tuotteen kokonaisuudesta säi-

lyvyyden suhteen. Testauksessa selviää, miten valmistettu tuote säilyy kuluttajalla niissä 

olosuhteissa, joille sen oletetaan altistuvan.    

 
Säilytyslämpötila / Säilytysolosuhde 

−24 °C:ssa tehdään stressitesti jäädytys-sulatusmenetelmällä 

+20 °C (huoneenlämpö), normaalivalaistus, myös kontrollinäytteen säilytys 

+37 °C, kostea tila 

+48 °C 

UV-valo (auringon valo), esimerkiksi ikkunalla 

+20 °C (huoneenlämpö), pimeä 
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Mittaukset ja arvioinnit suoritetaan testauksen alussa ja kahden, neljän, kuuden sekä 

kahdeksan viikon kuluttua taulukon 2 (s. 21) mukaisesti. Testausaika koko prosessille 

on yhteensä kahdeksan viikkoa riippumatta tuotteesta. Jäädytys-sulatusmenetelmässä 

suureet mitataan ennen ja jälkeen pakastuksien sulaneesta näytteestä. Kaikille tuotteille 

ei tehdä kaikkia testauksia ja mittauksia, vaan säilytysolosuhteissa ja mitattavissa suu-

reissa on eroja tuotetyyppien välillä. Jokaiselle tuoteryhmälle luodaan siis oma prosessi. 

Näytteestä mitataan tuoteryhmän mukaisesti seuraavia suureita: paino, pH ja visko-

siteetti sekä arvioidaan aistinvaraiset ominaisuudet. Auringonvalon vaikutusta arvioidaan 

pääasiassa aistinvaraisesti, koska valon määrää ei pystytä vakioimaan. Auringonvalon 

vaikutus eri vuodenaikoina vaihtelee, mutta UV-valon vaikutuksen testaukseen voisi hyö-

dyntää UV-lamppuja. Valoaltistus on välttämätöntä tehdä, koska tuotteet usein altistuvat 

valolle esimerkiksi myynnin aikana sekä kuluttajan käytössä. Auringonvalon vaikutuksen 

arvioinnissa pääasiassa onkin tuotteen pakkauksen toimivuuden arviointi. Tuotteen ul-

konäkö, koostumus, sekä tuoksu ja väri arvioidaan kahden henkilön toimesta kaikista 

näytteistä, ja niitä verrataan kontrollinäytteeseen. Värin ja tuoksun pienet muutokset ovat 

sallittuja, ja niiden vaalentumista ja luonnollista haihtumista saattaa tapahtua joka ta-

pauksessa kuluttajan käytön aikana. Kontrollinäytettä säilytetään koko testauksen ajan 

+20 °C:ssa, joka on myös optimilämpötila tuotteiden säilytykselle. Kontrolli säilytetään 

normaalivalaistuksessa, jolla tarkoitetaan sitä valaistusta, jossa tuotteen oletetaan ole-

van kuluttajan käytössä. Tässä testausprosessissa se on tuotantoympäristön huoneva-

laistus. 

Testauksen alussa otetaan uusien tuotteiden vesipohjaisista tuotenäytteistä näyte mik-

robiologista challenge-testiä varten.  Challenge-testi teetetään alihankintana ulkopuoli-

sella laboratoriolla, ja se kertoo tuotteen antibakteerisen kyvyn. Vakiotuotannossa ole-

vista vesipohjaisista tuotteista tehdään jokaisesta uudesta valmistuserästä pikatesti sie-

nien ja homeiden osalta Orionin Hygicult Y&F -testillä ja bakteerien osalta Hygicult TPC 

-testillä. Testin ollessa positiivinen koko valmistuserä hylätään, koska tuote on kontami-

noitunut.  

Taulukossa 2 on esitetty mitattavat ja arvioitavat tekijät menetelmineen, joita tullaan käyt-

tämään FLOW-Cosmeticsin tuotteiden testauksessa. Taulukko on luotu yleisesti stabii-

liuden arvioinnissa ja mittaamisessa käytettyjen menetelmien ja ominaisuuksien 
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perusteella sekä mukaillen Emsworth Stability Plusn laatimaa stabiiliustestausmenetel-

mää [Stability, Combatibility and Associated testing.] 

Taulukko 2. Stabiiliuden mittaamiseen ja arviointiin käytettävät menetelmät on laadittu mukail-
len ESP:n (Emsworth Stability Plus) laatimaa stabiiliustestausmenetelmää. [Stabi-
lity, Combatibility and Associated testing.] Taulukossa on mainittu FLOW-Cosme-
ticsin käytössä olevat laitteet. 

 
Mitattava/Arvioitava tekijä 

 
 

 
Menetelmä 

tuotteen ulkonäkö ja koostu-
mus 

Vähintään kahden henkilön tekemä silmämääräinen tarkas-
tus. 

väri Vähintään kahden henkilön tekemä silmämääräinen tarkas-
tus. 

tuoksu Vähintään kahden henkilön tekemä tarkastus. Kontrollinäyt-
teenä huoneenlämmössä (+20 °C) säilytetty näyte. 

pH pH-mittari saippuoille (mittaus pintamittauksena saippuan 
pinnalta tai 10-prosenttisesta liuoksesta): Mittarina Testo 205 

 
pH-mittari muille tuotteille (mittaus suoraan tuotteesta): Mitta-

rina VWR, pH1100H 
 

pH-liuskat suuntaa antaviin mittauksiin (tuotekehitys) 

viskositeetti viskosimetri 
-hankinnassa 

tuotteen paino Tavoitteena kolme tuotenäytettä −24, +20, +37 ja +48 
°C:ssa. Näytteet punnitaan jokaisessa tarkastuksessa ana-

lyysivaa´alla. Tuloksista lasketaan keskimääräinen painonpu-
dotusprosentti. 

Vaaka: OHAUS, V11P15 (meikeille oma vaaka) 

pakkauksen eheys Visuaalinen tarkastus, värimuutokset, halkeilut, pumpun toi-
minta, vuotaminen jne. Muutokset tuotteessa. 

säilöntäaineiden vaikutus Challenge-testi, teetetään alihankintana vesipohjaisista tuot-
teista. 

bakteerien, sienien ja homei-
den kasvu 

Pikatesti vesipohjaisille tuotteille tuote-erää valmistettaessa. 
Tehdään Orionin Hygicult TPC- ja Y&F -pikatesteillä. 

muut laitteet Lämpökaapit: Thermo Scientific, Heratherm OGS60 (+48 °C) 
Merck, minilämpökaappi (+37 °C) 

Pakastin, (−24 °C) 

Tuoteryhmiä FLOW-Cosmeticsillä on viisi (taulukko 3, s. 22). Kaikki tuoteryhmät eroavat 

koostumukseltaan ja ainesosiltaan toisistaan, joten kullekin ryhmälle luodaan oma 
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testausprosessi. Näin saadaan kohdennettua kullekin ryhmälle tarpeelliset testit sekä 

vastaavasti jätettyä pois tarpeettomia testauksia. Näin saadaan toimintaa tehokkaam-

maksi ja taloudellisemmaksi. 

Taulukko 3. FLOW-Cosmetics -tuotteet. 

vesipohjaiset tuotteet geeliseerumit 
kasvovedet 

kosteusvoiteet 
voidemaiset hoitoaineet 

öljypohjaiset tuotteet deodoranttivoiteet 
eteeriset öljyt 
hoitoainepalat 
ihonhoitoöljyt 

kuorintavoiteet 
meikkivoiteet 

salvat 
vartalovoit 
voidepalat 

 

saippuapohjaiset tuotteet shampoopalat 
vartalo- ja kasvosaippuat 

etikkapohjaiset tuotteet hiushuuhteet 

jauhemaiset tuotteet kasvonaamiojauheet 
mineraalimeikit 

4.3 Tuoteryhmäkohtaiset stabiiliustestit 

Stabiiliustestausprosessi luotiin osaksi laatujärjestelmää. Prosessin luomisessa käytet-

tiin hyväksi standardi EN ISO 22716:n ohjeistusta, jotta siitä saatiin laatujärjestelmään 

sopiva. Testausprosessia varten koottiin työohjekansio, johon liitettiin asiaan johdatte-

leva stabiiliustestauksen menetelmäohje (liite 1) testausprosessiin liittyen, kunkin tuote-

ryhmän testaukseen menetelmäohje, sekä kullekin ryhmälle omat testauslomakkeet (liit-

teet 2-6). Lisäksi aistinvaraisia arviointeja varten laadittiin oma lomake, joka on esitetty 

liitteessä 7. Ohjeet numeroitiin ja ohjeille annettiin numeron yhteyteen kirjainkoodi MO, 

joka viittaa sanaan menetelmäohje. Tällä tavalla saatiin stabiiliuden testaus laatujärjes-

telmän vaatimalle tasolle. Ohjeisiin merkittiin laatujärjestelmän mukaisesti ohjeen laatija, 

tarkastaja, päivämäärä sekä versionumero, josta selviää mahdolliset ohjeiden muutta-

miset. Ohjeet ja testauslomakkeet laadittiin niin, että niitä on helppo muokata asioiden 

muuttuessa. Jokaisessa tuoteryhmäkohtaisessa menetelmäohjeessa selvitetään olo-

suhteet, joissa kutakin tuotetta testataan sekä suureet, joita mitataan. Myös 
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tuoteryhmään kuuluvat tuotteet luetellaan ohjeessa, mikä helpottaa oikean ohjeen käyt-

tämistä. Testausprosessissa tarvittavat laitteet mainitaan ohjeissa niin, että esimerkiksi 

laitteen mallin muuttuessa tieto on helppo päivittää ohjeeseen. Testauslomakkeet luotiin 

paperiversioiksi yrityksen toiveiden mukaisesti. Testaukselle luotiin myös Excel-pohja, 

joka tulevaisuudessa helpottaa tulosten syöttöä ja käsittelyä niin, että voidaan hyödyntää 

automaattista tulosten taulukkolaskentaa.  

Tulevaisuudessa näytteet dokumentoidaan testauslomakkeelle tuotteen ja valmistus-

erän perusteella. Mittaukset tehdään aina valmiista laimentamattomasta tuotteesta. 

Poikkeuksena tästä saippua- ja shampoopaloista voidaan kuitenkin valmistaa 10-pro-

senttinen mittausliuos, mikäli käytettävissä ei ole pH-mittaria, jolla voidaan mitata suo-

raan palan pinnasta. Tehdyt mittaukset rinnakkaisnäytteistä tuloksineen kirjataan ylös ja 

lasketaan keskiarvot, joita verrataan yrityksen asettamiin viitearvoihin. Uutta tuotetta ke-

hitettäessä jokaisesta koe-erästä tehdään stabiiliustesti ja mittaukset, sekä arvioinnit 

suoritetaan laadittujen menetelmäohjeiden mukaisesti ja tulokset dokumentoidaan. Näin 

myös uuden tuotteen kehitysprosessi saadaan dokumentoitua laatujärjestelmän mukai-

sesti. Auringon valon vaikutuksen arvioinnissa pääasiassa on tuotteen pakkauksen toi-

mivuuden arviointi sekä tuotteen aistinvarainen arviointi. Aistinvaraiset tekijät (koostu-

mus, väri ja tuoksu) arvioidaan kaikista näytteistä kahden henkilö toimesta ja kaikki tu-

lokset merkitään testauslomakkeeseen. 

Testausta tarvitaan laatujärjestelmää noudatettaessa aina, kun valmistetaan jotakin val-

mistetta [SFS-EN ISO 22716, 2007: 30−31]. Näin ollen tässä työssä laadittuja työohjeita 

ja lomakkeita voidaan käyttää niin uuden tuotteen kehityksessä kuin jo rutiinin omaisesti 

valmistuksessa olevien tuote-erien laaduntarkkailussa. Testausprosessin avulla saa-

daan tietoa tuotteen säilyvyydestä. Tieto tuotteen säilyvyydestä tulee näkyä pakkauk-

sessa. 

Kosmetiikkatuotteen pakkaukseen on merkittävä tuotteen säilyvyyttä koskevat tiedot. 

Kun kosmetiikkavalmisteelle luvataan yli kolmenkymmenen kuukauden säilyvyysaika, 

kuvataan säilyvyyttä kuvassa 1 olevalla avattua purkkia esittävällä symbolilla (symboli 

1). Symbolin yhteyteen usein merkitään kuukausien lukumäärä, joiden aikana avattua 

tuotetta on turvallista käyttää ilman, että siitä on terveydelle haittaa. Jos valmiste säilyy 

enintään kolmekymmentä kuukautta, pakkaukseen merkitään tieto 
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vähimmäissäilyvyysajasta. Pakkaukseen tulee siis merkitä päivämäärä, johon mennessä 

tuote on parasta käyttää, sekä asiaa kuvaava symboli (kuva 1, symboli 2). [Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EY)N:o 1223/2009: L42/203.]   

 

Kuva 1. Tuotteessa näkyvä symboli 1 kertoo säilyvyysajan tuotteen avaamisen jälkeen. Symboli 
2 kertoo vähimmäissäilyvyysajan [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1223/2009: L342/203]. 

4.3.1 Saippuapohjaisten tuotteiden testaus 

Saippuanäytteitä säilytetään kahdeksan viikon ajan huoneenlämmössä +20 °C:ssa nor-

maalivalaistuksessa sekä pimeässä tilassa, lämpökaapissa +37 °C:ssa, jossa on vesi-

haude kosteuttamassa ilmaa (kostea tila), sekä lämpökaapissa +48 °C:ssa. Lisäksi näyt-

teet laitetaan UV-valo (auringonvalo) -altistukseen sellaiseen paikkaan, jossa valoaltis-

tus on toistuvaa. pH-mittaukset ja aistinvaraiset arvioinnit suoritetaan ennen säilytyspe-

riodin alkua sekä kahden, neljän, kuuden ja kahdeksan viikon jälkeen. 

 

Saippua- ja shampoopaloista pH voidaan mitata suoraan kostutetulta saippuapalan pin-

nalta asettamalla mittarin elektrodi suoraan saippuan pinnalle. Menetelmään on oma 

mittari, jossa on menetelmään tarkoitettu elektrodi. Saippuasta voidaan myös valmistaa 

10-prosenttinen liuos, jolloin mittaukseen käytetään tarkoituksenmukaista mittaria.  Laa-

tujärjestelmää noudattaen mittaukset tulisi tapahtua aina samalla tavalla ja samaa mit-

taria käyttäen. Mittaukseen voidaan käyttää myös pH-liuskoja, mutta ne eivät anna yhtä 

tarkkaa tulosta ja ovat näin ollen vain suuntaa antavia. Liuskoja voidaan käyttää lähinnä 

uuden tuotteen kehityksessä pH:n nopeaan tarkistamiseen. Saippuatuotteiden viitearvot 

pH:lle on välillä 8−10 [Kunnari 2019]. 

 

Saippuanäytteen paino punnitaan testin alussa ja lopussa kahdeksan viikon jälkeen jo-

kaisesta näytteestä. Alussa ja lopussa mitattujen painojen perusteella lasketaan 
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painonmuutosprosentti, jolloin saadaan tietoa tuotteen haihtumisesta. Aistinvaraiset te-

kijät (koostumus, väri ja tuoksu) arvioidaan kahden henkilön toimesta ja kaikki tulokset 

merkitään testauslomakkeisiin (liitteet 2 ja 7).   

4.3.2 Öljypohjaisten tuotteiden testaus 

Öljypohjaisia tuotteita ovat erilaiset voiteet, kuten esimerkiksi kuorintavoiteet, meikkivoi-

teet, vartalovoit, salvat, voide- ja hoitoainepalat sekä deodoranttivoiteet. Lisäksi tuote-

ryhmään kuuluvat eteeriset öljyt ja ihonhoitoöljyt.  

 

Öljypohjaisia näytteitä säilytetään kahdeksan viikon ajan +20 °C:ssa normaalivalaistuk-

sessa ja pimeässä, lämpökaapissa +37 °C:ssa, jossa on vesihaude kostuttamassa ilmaa 

(kostea tila), sekä lämpökaapissa +48 °C:ssa. Lisäksi näytteet laitetaan UV-valo (aurin-

gonvalo) -altistukseen sellaiseen paikkaan, jossa valoaltistus on toistuvaa. Mittaukset ja 

aistinvaraiset arvioinnit suoritetaan ennen säilytysperiodin alkua sekä kahden, neljän, 

kuuden ja kahdeksan viikon jälkeen. Jokaisesta näytteestä tehdään kolme rinnakkais-

näytettä. 

 

Tuotteista mitataan viskositeetti ja paino. Öljypohjaisten näytteiden paino punnitaan tes-

tin alussa ja lopussa kahdeksan viikon jälkeen. Alussa ja lopussa mitattujen painojen 

perusteella lasketaan painonmuutosprosentti. Kaksi henkilöä arvioi aistinvaraiset tekijät 

(koostumus, väri ja tuoksu)  ja kaikki tulokset merkitään testauslomakkeeseen.  pH-arvoa 

ei tarvitse mitata öljypohjaisista tuotteista, mutta tarpeen tullen se voidaan mitata suo-

raan tuotteesta pH-mittarilla. Viitearvot öljypohjaisten tuotteiden pH:lle ovat välillä 

4,5−5,5 [Kunnari 2019].  

 

Öljypohjaisista tuotteista teetetään alihankintana peroksidaasitesti, joka antaa informaa-

tiota tuotteen hapettumisesta eli härskiintymisestä. Kaikki mittaustulokset ja arvioinnit 

kirjataan testauslomakkeisiin (liitteet 3 ja 7). 

4.3.3 Vesipohjaisten tuotteiden testaus 

Vesipohjaisia tuotteita ovat kukkais- ja kasvovedet, geeliseerumit ja vesipohjaiset kos-

teusvoiteet sekä voidemaiset hoitoaineet. Vesipohjaisia näytteitä säilytetään kahdeksan 
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viikon ajan +20 °C:ssa normaalivalaistuksessa ja pimeässä, lämpökaapissa +37 °C:ssa, 

jossa on vesihaude kostuttamassa ilmaa (kostea tila), sekä lämpökaapissa +48 °C:ssa. 

Lisäksi näytteet laitetaan UV-valo (auringonvalo) -altistukseen sellaiseen paikkaan, 

jossa valoaltistus on toistuvaa. Vesipohjaisista tuotteista mitataan viskositeetti ja pH 

sekä paino. Vesipohjaisten tuotteiden pH:n viitearvot ovat kasvo- ja kukkaisvesillä välillä 

4-6, kosteusvoiteilla ja geeliseerumeilla välillä 4,5−5 ja voidemaisilla hoitoaineilla välillä 

3,5-5 [Kunnari 2019]. 

 

Mittaukset ja aistinvaraiset arvioinnit suoritetaan ennen säilytysperiodin alkua sekä kah-

den, neljän, kuuden ja kahdeksan viikon jälkeen viidessä eri olosuhteessa olevista näyt-

teistä. Jokaisesta tuotteesta tehdään kolme rinnakkaisnäytettä. Näytteiden paino punni-

taan vaa´alla testin alussa ja lopussa kahdeksan viikon jälkeen. Alussa ja lopussa mitat-

tujen painojen perusteella lasketaan painonmuutosprosentti. Kaksi henkilöä arvioi aistin-

varaiset tekijät (koostumus, väri ja tuoksu) ja kaikki tulokset merkitään testauslomakkei-

siin (liitteet 4 ja 7). 

 

Vesipohjaisille tuotteille tehdään edellisten lisäksi jäädytys-sulatus-stressitesti. Tätä var-

ten otetaan kolme rinnakkaisnäytettä, joista mitataan aluksi viskositeetti, pH ja paino. 

Mittausten jälkeen näytteet jäädytetään −24 °C:ssa 24 tunnin ajan. Jäädytyksen jälkeen 

näytteiden annetaan sulaa huoneenlämmössä täydellisesti 24 tunnin ajan, jonka jälkeen 

mitataan uudelleen edellä mainitut suureet. Jäädytys ja sulatus toistetaan ja viskositeetti, 

pH ja sekä paino mitataan kolmannen kerran, ja tuloksista lasketaan keskiarvot. Testi 

kestää kokonaisuudessaan 96 tuntia. Näin saadaan tietoa ainesosien erottumisesta ja 

tuotteen lämpötilaerojen kestävyydestä.   

 

Uusista vesipohjaisista tuotteista teetetään alihankintana mikrobiologinen challenge-

testi, joka kertoo tuotteen mikrobiologisesta toimintakyvystä mikrobeja vastaan. Näytteet 

pakataan testiä varten ja lähetetään testiä suorittavaan laboratorioon. Saadut tulokset 

kirjataan testauslomakkeeseen ja alkuperäiset tulosraportit säilytetään. Tuotannossa 

olevista uusista tuote-eristä tehdään myös mikrobiologinen pikatesti Orionin Hygicult-

Y&F -testillä, joka kertoo mahdollisesta sieni- tai homekasvustosta, sekä Hygicult TPC -

testi, joka kertoo bakteerikontaminaatiosta.   
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4.3.4 Etikkapohjaisten tuotteiden testaus 

Etikkapohjaisia näytteitä säilytetään kahdeksan viikon ajan +20 °C:ssa normaalivalais-

tuksessa ja pimeässä tilassa, lämpökaapissa +37 °C:ssa, jossa on vesihaude kostutta-

massa ilmaa, sekä lämpökaapissa +48 °C:ssa. Lisäksi näytteet laitetaan UV-valo (aurin-

gonvalo) -altistukseen sellaiseen paikkaan, jossa valoaltistus on toistuvaa. Mittaukset ja 

arvioinnit suoritetaan ennen säilytysperiodin alkua sekä kahden, neljän, kuuden ja kah-

deksan viikon jälkeen viidessä eri olosuhteessa olevista näytteistä. Jokaisesta tuotteesta 

tehdään kolme rinnakkaisnäytettä. 

 

Etikkapohjaisista tuotteista, kuten hiushuuhteista, mitataan viskositeetti, pH ja paino. Vis-

kositeetin mittauksessa laitteena käytetään rotaatioviskosimetriä. pH-mittaus tehdään 

suoraan näytteestä.  Kaikki mitatut tulokset merkitään testauslomakkeeseen ja lasketaan 

keskiarvot. Hiushuuhteiden pH-arvojen tulee olla välillä 2−3 [Kunnari 2019]. 

 

Etikkapohjaisten näytteiden paino punnitaan testin alussa ja lopussa kahdeksan viikon 

jälkeen. Alussa ja lopussa mitattujen painojen perusteella lasketaan painonmuutospro-

sentti. Lisäksi kaksi henkilö arvioi aistinvaraiset tekijät (koostumus, väri ja tuoksu) ja 

kaikki tulokset merkitään testauslomakkeisiin (liitteet 5 ja 7).   

4.3.5 Jauhemaisten tuotteiden testaus 

Jauhemaisia näytteitä testataan huoneenlämmössä +20 °C:ssa normaalivalaistuksessa 

sekä UV-valossa (auringonvalossa) paikassa, jossa näytteet altistuvat toistuvasti aurin-

gon valolle. Koska jauhemaiset tuotteet eivät sisällä vettä tai öljyä, niistä ei tarvitse mitata 

pH- eikä viskositeettiarvoa. Ympäristön kosteuden vuoksi jauhemaisten tuotteiden koh-

dalla tärkein arvioitava asia on pakkauksen toimivuus. Näytteiden paino punnitaan testin 

alussa ja lopussa kahdeksan viikon jälkeen. Alussa ja lopussa mitattujen painojen pe-

rusteella lasketaan painonmuutosprosentti. 

 

Jauhemaiset tuotteet pilaantuvat, mikäli pakkaus ei estä tuotteen altistumista kosteu-

delle. Tämän vuoksi näytteitä arvioidaan aistinvaraisin keinoin. Jauhemaisten tuotteiden 

koostumusta, väriä ja tuoksua arvioidaan testausperiodin alussa ja kahden, neljän, kuu-

den sekä kahdeksan viikon jälkeen. Tuote ei saa paakkuuntua tai muuttaa väriään, eikä 
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siihen saa muodostua poikkeavaa hajua. Kaksi henkilöä arvioi aistinvaraiset tekijät. Ar-

vioinnin perusteella saadaan tietoa tuotteen stabiiliudesta ja pakkauksen toimivuudesta. 

Jauhemaisille tuotteille on oma testauslomake (liite 6), johon havainnot ja tulokset kirja-

taan. 
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5 Yhteenveto 

Opinnäytetyössä suunniteltiin ja luotiin FLOW-Cosmetics -yritykselle stabiiliuden tes-

tausprosessi kehitteillä oleville tuotteille sekä jo tuotannossa oleville tuotteille. Prosessia 

lähdettiin suunnittelemaan yrityksen aikaisempien toimintatapojen ja kirjallisuuden pe-

rusteella. Koska yrityksellä ei ollut omaa dokumentoitua prosessia tuotteiden testaami-

seen, tarkoitus oli luoda laatujärjestelmän mukainen stabiiliuden testausprosessi, johon 

kehitettiin menetelmäohjeet tuoteryhmäkohtaisesti sekä valmiit dokumentointilomakkeet 

mittauksia ja havainnointia varten. Prosessi luotiin niin, että se noudattaa kosmetiikka-

alan hyviä tuotantotapoja ja laatujärjestelmää. Yrityksellä ei ollut käytössä laatujärjestel-

mää, mutta tämä opinnäytetyö oli alku sen luomiselle. Koska laatujärjestelmän noudat-

taminen edellyttää kaikkien toimien dokumentoimista ja jäljitettävyyttä, laadittiin mene-

telmäohjeet ohjaamaan toimintaa niin, että vaadittavat dokumentit, toiminnat ja merkin-

nät ovat tulevaisuudessa jäljitettävissä.  

Testausprosessi kehitettiin niin, että sen käyttö saatiin vakioitua laatujärjestelmän vaati-

malle tasolle, sekä noudattamaan kosmetiikan valmistuksen hyviä tuotantotapoja. Säily-

vyystestausprosessista luotiin menetelmäohjeet, jotka voitiin liittää osaksi laatujärjestel-

mää. Menetelmäohjeiden perusteella laaditut seurantalomakkeet voitiin ottaa tuotan-

nossa käyttöön ja niiden avulla stabiilisuuden testausprosessi saatiin osaksi tuotantoa ja 

uusien tuotteiden kehitysprosessia. Ohjeet luotiin tuoteryhmittäin ja ne suunniteltiin sen 

mukaan, mitä kustakin tuoteryhmästä on tarvetta testata ja millä menetelmällä. 

Testausprosessi luotiin yrityksen kullekin viidelle luonnonkosmetiikka-tuoteryhmälle niin, 

että sitä on tilanteen mukaan helppo muuttaa ja muokata. Menetelmäohjeet tehtiin hel-

posti muokattaviksi ja testauslomakkeista tehtiin valmis Excel-pohja, jos yritys haluaa 

tulevaisuudessa luoda oman tietokannan testaustuloksille. Visuaalisesti menetelmäoh-

jeissa käytettiin yrityksen brändin mukaista värikoodia. 

Järjestelmällisellä ja dokumentoidulla stabiiliuden eli säilyvyyden testausprosessilla saa-

daan tulevaisuudessa vakioitua kosmetiikkatuotteiden testaustoiminta niin, että se on 

riippumaton tekijästä. Sen avulla uusien työntekijöiden perehdytys tuotantoon on johdon-

mukaista ja helpompaa. Poikkeamien havaitseminen sekä jäljitettävyys tuoteongelmissa 

helpottuu.  Yrityksen laatujärjestelmän kehittämistä olisi hyvä tämän opinnäytetyön 
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pohjalta jatkaa ja kehittää yrityksen muillekin osa-alueille. Koska yritys on kehityshalui-

nen ja eteen päin pyrkivä, oman laatujärjestelmän luominen olisi hyvä perusta kilpailuun 

alalla. Se toisi lisää uskottavuutta tuotteille ja olisi myös vahva perusta yrityksen toimin-

nalle. 

Tätä opinnäytetyötä tehdessäni opin, kuinka laatujärjestelmän mukaista prosessia voi-

daan rakentaa käytännön tasolle. Erittäin tärkeäksi työssä korostui työtä tekevän henki-

löstön haastattelut ja työn suorittaminen käytännössä. Laatujärjestelmän luominen tuli-

sikin luoda niin, että se helpottaa työn tekoa. Ohjeiden laatimisessa tulee ottaa huomioon 

tekstin ymmärrettävyys uuden työntekijän näkökulmasta. Tulosten merkitseminen tulee 

olla helppoa ja yksinkertaista sekä poikkeamien löytäminen jälkeen päin mahdollista.  

Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntyneet menetelmäohjeet ja tuloslomakkeet onnis-

tuivat hyvin. Lomakkeet ovat käyttövalmiita. Ne pohjautuvat yrityksen toimintatapoihin, 

ja niiden luomisessa on käytetty kosmetiikka-alan luotettavia tiedonlähteitä.  

Tähän opinnäytetyöhön liittyvien testauslomakkeiden suunnittelussa ja laatimisessa luo-

tiin valmis Excel-pohja, jota muokkaamalla saatiin luotua yksinkertaisesti erilaisiin tarkoi-

tuksiin olevia taulukoita. Jos tulevaisuudessa yrityksen tuotannossa on mahdollisuus 

käyttää hyväksi tietotekniikkaa, tulosten syöttäminen ja laskeminen olisi yksinkertaista 

valmiiksi luodulla taulukolla, johon olisi liitetty laskentaominaisuudet. Näin ollen tulosten 

seurantaan voitaisiin lisäksi luoda tuotekohtaiset virtuaaliset keskiarvokortit, joita seuraa-

malla saataisiin reaaliaikaista tietoa mittaustuloksista. Keskiarvokortti antaisi välittömästi 

tietoa poikkeamista.  

Tulosseurannan siirtäminen digitaaliseen muotoon säästäisi aikaa, sekä ylimääräisiä kir-

jausvaiheita jäisi näin ollen pois. Hyödyntämällä taulukkolaskentaohjelmaa saataisiin 

myös minimoitua inhimillisten virheiden tapahtumista. Käyttämällä testauslomakkeita 

säännöllisesti, yritys saisi myös kerättyä tuloksista tietoa, jonka pohjalta pystyttäisiin 

asettamaan viitearvot kullekin mittaukselle stabiiliutta testatessa. Tulevaisuudessa myös 

viskositeetille ja painomuutoksille olisi näin ollen omat viitearvot. 

 



31 

 

Lähteet 

Aidon luonnonkosmetiikan tunnistaa sertifikaatista. Verkkoaineisto. Pro luonnonkosme-
tiikka ry. <https://www.luonnonkosmetiikka.fi/luonnonkosmetiikka/mita-on-luonnonkos-
metiikka/>. Luettu 12.8.2019. 

Antczak, Gina Mae & Antczak, Stephen. 2001. Cosmetics unmasked. London, United 
Kingdom: HarperCollins Publishers. 

Antioxidants in the supporting role. Verkkoaineisto. <https://chemistscorner.com/an-
tioxidants-in-cosmetic-formulations/>. Luettu 20.8.2019. 

Aro, Antti. 2015. Antioksidantit. Verkkoaineisto. Duodecim Terveyskirjasto. Julkaistu 
15.10.2015. <https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artik-
keli=skr00037>. Luettu 21.8.2019. 

Baumann, Leslie. 2015. Cosmeceuticals and Cosmetic Ingredients. New York: 
McGraw-Hill Education. 

Beerling, Judi. 2014. Green formulations and ingredients. Teoksessa Sahota, Amarjit 
(ed.) Sustainability: How the Cosmetics Industry is Greening Up, s. 198.  E-kirja. John 
Wiley & Sons, Incorporated. 

Challenge testaus. Verkkoaineisto. SYNLAB. <http://fi.alcontrol.com/fi/challenge-tes-
taus-finland>. Luettu 26.8.2019. 

CosIng. Verkkoaineisto. European Commission. <https://ec.europa.eu/growth/tools-da-
tabases/cosing/>. Luettu 21.8.2019. 

COSMOS-standard. 2019. Julkaisussa Cosmetics Organic and Natural Standard. Ver-
sio 3.0. Julkaistu 1. tammikuuta 2019.  

Dobos, Kelly. 2011. Antioxidants in the supporting role. Verkkoaineisto. Chemist cor-
ner. < https://chemistscorner.com/antioxidants-in-cosmetic-formulations/ > Posted on 
March 14, 2011. Luettu 20.8.2019. 

Dweck, Anthony. 2009. Natural Preservatives. Teoksessa Kozlowski. Angela. C. 
(toim.). Formulating Strategies in Cosmetic Science. Carol Stream, IL: Allured Business 
Media. 

Eläinkokeet ja eläinperäiset raaka-aineet luonnonkosmetiikassa. Verkkoaineisto. Pro 
luonnonkosmetiikka ry. < https://www.luonnonkosmetiikka.fi/elainkokeet-ja-elainperai-
set-raaka-aineet-luonnonkosmetiikassa/>. Luettu 19.8.2019. 

https://www.luonnonkosmetiikka.fi/luonnonkosmetiikka/mita-on-luonnonkosmetiikka/
https://www.luonnonkosmetiikka.fi/luonnonkosmetiikka/mita-on-luonnonkosmetiikka/
https://chemistscorner.com/antioxidants-in-cosmetic-formulations/
https://chemistscorner.com/antioxidants-in-cosmetic-formulations/
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00037
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00037
http://fi.alcontrol.com/fi/challenge-testaus-finland
http://fi.alcontrol.com/fi/challenge-testaus-finland
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
https://chemistscorner.com/antioxidants-in-cosmetic-formulations/
https://www.luonnonkosmetiikka.fi/elainkokeet-ja-elainperaiset-raaka-aineet-luonnonkosmetiikassa/
https://www.luonnonkosmetiikka.fi/elainkokeet-ja-elainperaiset-raaka-aineet-luonnonkosmetiikassa/


32 

 

Esterification. Verkkoaineisto. ChemistryScore. <https://www.chemistryscore.com/este-
rification/> Luettu 22.10.2019. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009. Annettu 30. päivänä 
marraskuuta 2009 kosmeettisista valmisteista. 

Geis, Philip A. 2006. Cosmetic Microbiology. A Practical Approach. 2nd edition. New 
York: Taylor & Francis Group.  

Gilbert, Karen. 2012. Luonnollista kauneutta. 35 ohjetta luonnonkosmetiikan tekoon. 
Helsinki: WSOY. 

Hyppönen-Paloheimo, Teija. 2019. Lehtori. LAUREA-ammattikorkeakoulu. Sähköposti-
keskustelu. 13.9.2019. 

Ibarra, Fernando & Johnson, Christopher H. 2009. Teoksessa Kozlowski. Angela. C. 
(toim.). Formulating Strategies in Cosmetic Science. Carol Stream, IL: Allured Business 
Media. 

Julkaisut ja palvelut. Verkkoaineisto. SFS Suomen Standardisoimisliitto. < 
https://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/usein_kysyttya#Mikonstandardi> Luettu 
22.10.2019. 

Kestoaika (Stability) -testi. 2017. Verkkoaineisto. Eurolab. Laboratory Services. 
<https://www.eurolab.com.tr/fi/sektorel-test-ve-analizler/endustriyel-testler/raf-omru-sta-
bilite-testi> Luettu 2.9.2019. 

Kokko, Katja. 2015. Aidosti kaunis – Lempeän tehokasta ihonhoitoa. Helsinki: Cozy 
Publishing Oy. 

Kosmetiikan GMP-auditoinnit. 2019. Verkkoaineisto. SGS. <https://www.sgs.fi/fi-fi/che-
mical/finished-product-services/consumer-chemicals/cosmetics-and-personal-care/cos-
metics-gmp-audits>. Luettu 15.8.2019.  

Kunnari, Suvi 2019. Markkinointijohtaja. FLOW-Cosmetics. Riihimäki. Sähköpostikes-
kustelu 14.6.2019. 

Kunnari, Suvi 2019. Markkinointijohtaja. FLOW-Cosmetics. Riihimäki. Opinnäytetyöpa-
laveri. 4.9.2019. 

Kurimo, Ritva & Suuronen, Katri. 2018. Verkkoaineisto. Kosmetiikan säilöntäaineet ja 
allergia. <https://www.kosmetiikka-allergia.fi/tietoa-kosmetiikasta/kosmetiikan-sailon-
taaineet-ja-allergia>. Luettu 16.9.2019. 

https://www.chemistryscore.com/esterification/
https://www.chemistryscore.com/esterification/
https://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/usein_kysyttya#Mikonstandardi
https://www.eurolab.com.tr/fi/sektorel-test-ve-analizler/endustriyel-testler/raf-omru-stabilite-testi
https://www.eurolab.com.tr/fi/sektorel-test-ve-analizler/endustriyel-testler/raf-omru-stabilite-testi
https://www.sgs.fi/fi-fi/chemical/finished-product-services/consumer-chemicals/cosmetics-and-personal-care/cosmetics-gmp-audits
https://www.sgs.fi/fi-fi/chemical/finished-product-services/consumer-chemicals/cosmetics-and-personal-care/cosmetics-gmp-audits
https://www.sgs.fi/fi-fi/chemical/finished-product-services/consumer-chemicals/cosmetics-and-personal-care/cosmetics-gmp-audits
https://www.kosmetiikka-allergia.fi/tietoa-kosmetiikasta/kosmetiikan-sailontaaineet-ja-allergia
https://www.kosmetiikka-allergia.fi/tietoa-kosmetiikasta/kosmetiikan-sailontaaineet-ja-allergia


33 

 

Kusumawati, Idha. 2013. Chapter 15-Natural Antioxidants in Cosmetics. Verkkoai-
neisto. Studies in Natural Products Chemistry. ScienceDirect. s. 485-505. < 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444596031000151>. Luettu 
21.8.2019. 

Laitinen, Taru. 2016. Luonnonkosmetiikkasarjan kehitysprosessi. Opinnäytetyö. Lau-
rea-ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta. 

Laki kosmeettisista valmisteista 492/2013. Verkkoaineisto. Finlex®. <https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130492>. Luettu 13.8.2019. 

Luonnonkosmetiikka. Verkkoaineisto. Tukes.  <https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-
kemikaalit/kosmetiikka/luonnonkosmetiikka>. Luettu 11.8. 2019. 

Microbiological Safety and Cosmetics. Verkkoaineisto. FDA, Food and Drug Admini-
stration. <https://www.fda.gov/cosmetics/potential-contaminants-cosmetics/microbiolo-
gical-safety-and-cosmetics>. Luettu 9.9.2019. 

Mikropopulaation kasvuvaiheet. Verkkoaineisto. Solunetti. <http://www.solunetti.fi/fi/so-
lubiologia/lampotila_1/3/>. Luettu 23.8.2019. 

Mistä tunnistaa aidon luonnonkosmetiikan? Verkkoaineisto. Pro luonnonkosmetiikka ry. 
< https://www.luonnonkosmetiikka.fi/luonnonkosmetiikka/mita-on-luonnonkosme-
tiikka/>. Luettu 23.10.2019. 

Miten luonnonkosmetiikka eroaa ”tavallisesta” kosmetiikasta? Verkkoaineisto. Tekno-
kemian yhdistys Ry. < http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenai-
heita/luonnonkosmetiikka/>. Luettu 23.10.2019. 

Mitä on luonnonkosmetiikka? Verkkoaineisto. < https://naturelle.fi/pages/mita-on-luon-
nonkosmetiikka>. Luettu 22.8.2019. 

Natural and Organic Cosmetics. Verkkoaineisto. EcoCert. Certification body for sustai-
nable development. < http://www.ecocert.com/en/natural-and-organic-cosmetics/in-
dex.html>. Luettu 26.8.2019. 

Orth, Donald. 2010. Insights into Cosmetic Microbiology. 1st edition. Illinois: Allured. 

Raaka-aineet ja tuotanto. Verkkoaineisto. FLOW cosmetics. <https://www.luonnonkos-
metiikka.fi/luonnonkosmetiikka/sertifiointitahot/>. Luettu 11.8. 2019. 

Romanowski, Perry. 2009. What is stability testing? Verkkoaineisto. Chemist Corner. < 
https://chemistscorner.com/how-to-stability-test-a-cosmetic-formula/>. Posted on May 
27, 2009.  Luettu 27.8.2019. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444596031000151
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130492
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130492
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-kemikaalit/kosmetiikka/luonnonkosmetiikka
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/kodin-kemikaalit/kosmetiikka/luonnonkosmetiikka
https://www.fda.gov/cosmetics/potential-contaminants-cosmetics/microbiological-safety-and-cosmetics
https://www.fda.gov/cosmetics/potential-contaminants-cosmetics/microbiological-safety-and-cosmetics
http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/lampotila_1/3/
http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/lampotila_1/3/
https://www.luonnonkosmetiikka.fi/luonnonkosmetiikka/mita-on-luonnonkosmetiikka/
https://www.luonnonkosmetiikka.fi/luonnonkosmetiikka/mita-on-luonnonkosmetiikka/
http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenaiheita/luonnonkosmetiikka/
http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenaiheita/luonnonkosmetiikka/
https://naturelle.fi/pages/mita-on-luonnonkosmetiikka
https://naturelle.fi/pages/mita-on-luonnonkosmetiikka
http://www.ecocert.com/en/natural-and-organic-cosmetics/index.html
http://www.ecocert.com/en/natural-and-organic-cosmetics/index.html
https://www.luonnonkosmetiikka.fi/luonnonkosmetiikka/sertifiointitahot/
https://www.luonnonkosmetiikka.fi/luonnonkosmetiikka/sertifiointitahot/
https://chemistscorner.com/how-to-stability-test-a-cosmetic-formula/


34 

 

Romanowski, Perry. 2012. How do you measure viscosity of cosmetics? Verkkoai-
neisto. Chemist Corner. < https://chemistscorner.com/how-do-you-measure-viscosity-
of-cosmetics/>. Luettu 16.9.2019. 

Selke, Susan. 2011. Teoksessa Schroeder, Wen. Sustainable Cosmetic Product Deve-
lopment. 1st edition. Illinois: Allured. 

SFS-EN ISO 17516. Cosmetics. Microbiology. Microbiological limits (ISO 17516:2014). 
2014. Suomen Standardisoimisliitto SFS. 

SFS-EN ISO 22716. Kosmetiikka. Hyvät tuotantotavat (GMP). Ohjeita hyvistä tuotanto-
tavoista. 2008. Suomen Standardisoimisliitto SFS.  

Speight, James G. 2017. Environmental Organic Chemistry for Engineers. Hydrolysis. 
Verkkoaineisto. ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-pla-
netary-sciences/hydrolysis>. Luettu 22.10.2019. 

Stability, Combatibility and Associated testing. Verkkoaineisto. ESP. Emsworth Stability 
Plus LTD. Registered in England & Wales. <https://emsworthstabilityplus.co.uk/stabi-
lity-testing-services/>. Luettu 28.10.2019.  

Tuotteissamme käytetyt raaka-aineet. Verkkoaineisto. FLOW cosmetics. 
<https://www.flowcosmetics.com/tuotteissamme-kaytetyt-raaka-aineet/>. Luettu 
21.8.2019. 

Turvallisuusarviointi. Verkkoaineisto. Teknokemian yhdistys ry. <http://www.teknoke-
mia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_turvallisuus_ja_lainsaadanto/turvallisuusarviointi/>. 
Luettu 17.9.2019. 

Uusiutuvat raaka-aineet. Verkkoaineisto. Pro luonnonkosmetiikka ry. 
<https://www.luonnonkosmetiikka.fi/uusiutuvat-raaka-aineet/ >. Luettu 19.8.2019. 

What is callenge testing? 2019. Verkkoaineisto. Cosmetics business.   < 
https://www.cosmeticsbusiness.com/news/article_page/What_is_challenge_tes-
ting/152082>. Päivitetty 21.2.2019. Luettu 23.8.20

https://chemistscorner.com/how-do-you-measure-viscosity-of-cosmetics/
https://chemistscorner.com/how-do-you-measure-viscosity-of-cosmetics/
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/hydrolysis
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/hydrolysis
https://emsworthstabilityplus.co.uk/stability-testing-services/%3e.%20Luettu
https://emsworthstabilityplus.co.uk/stability-testing-services/%3e.%20Luettu
https://www.flowcosmetics.com/tuotteissamme-kaytetyt-raaka-aineet/
http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_turvallisuus_ja_lainsaadanto/turvallisuusarviointi/
http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_turvallisuus_ja_lainsaadanto/turvallisuusarviointi/
https://www.luonnonkosmetiikka.fi/uusiutuvat-raaka-aineet/
https://www.cosmeticsbusiness.com/news/article_page/What_is_challenge_testing/152082
https://www.cosmeticsbusiness.com/news/article_page/What_is_challenge_testing/152082


Liite 1 

  1 (2) 

  

 

 

 



Liite 1 

  2 (2) 

  

 

 



Liite 2 

  1 (2) 

 

 

 

 



Liite 2 

           2 (2) 

 

 

 

Saippuapohjaisten tuotteiden testauslomake 

 

 



Liite 3 

  1 (2) 

 

 

 

 



Liite 3 

  2 (2) 

      

 

 

Öljypohjaisten tuotteiden testauslomake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 4 

  1 (4) 

      

 

 



Liite 4 

  2 (4) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 4 

           3 (4) 

 

 

 Vesipohjaisten tuotteiden testauslomakkeet 

 

 

 

 

 



Liite 4 

  4 (4) 

 

 

 
 
 
 

 



Liite 5 

  1 (2) 

 

 

 
 

 

 



Liite 5 

           2 (2) 

 

 

 Etikkapohjaisten tuotteiden testauslomake 

 

 

 

 

 



Liite 6 

   1 (2) 

 



Liite 6 

            2 (2) 

 

 

Jauhemaisten tuotteiden testauslomake 

 



Liite 7 

           1 (1) 

 

 

Aistinvaraisen arvioinnin lomake 


