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EU:S BELUT OM FÖRNYADE PRODUKTCERTIFIERINGAR FÖR SKYDDSHANDKAR – 
DÄR ÄR JOKAMUOVI I FRAMKANT 
 
 

Norra Europas enda tillverkare och skyddshandskar Jokamuovi Oy påbörjade i juli en process, under 
vilken alla företagets produktcertifieringar förnyades. Till grund ligger Europeiska Unionens nya 
skyddsreglering, som ska ersätta de föreskrivna skyddsdirektiven från 1989. Till följd av förändringen 
kommer befintliga certifieringar att utgå. Den nya förordningen gäller samtliga företag, som tillverkar 
eller säljer personlig skyddsutrustning inom EU. Detta är en viktig händelse för hela PPE-industrin. 
 
VD Karoliina Sulkakoski berättar, att Jokamuovi startade certifieringsprocessen så snart den var 
möjlig att påbörja. 
- Vi visste sedan tidigare, att detta är ett tidskrävande projekt. Dessutom förutsåg vi att de nya 
direktiven skulle innebära ett stort tryck i slutfasen. Framförallt räknade vi med köer till 
produkttesterna då det finns få tjänsteleverantörer, berättar hon. 
 
Jokamuovis skyddshandskar testades i Storbritannien. I testerna mättes handskens mekaniska styrka, 
skydd mot kyla samt motståndsförmåga mot olika kemikalier och mikro-organismer. Testmetoder 
och klassificeringar bestäms i enlighet med de nya EN-standarderna. Det slutliga beslutet för själva 
certifieringen tar Finlands Hälso- och Säkerhetsinstitut. 
- Som det ser ut är vi den första skyddshandsketillverkaren i Europa, för vilka de nya certifieringarna 
har beviljats. Det kan vi känna oss nöjda med, berätta Sulkakoski. 

 
Jokamuovi Oy tillverkar skyddshandskar för bland annat olje-, gas- gruv- och träindustrin. I allmänhet 
vet kunden väl om vilka krav och behov de har. Att vara klara i tid med de nya 
produktcertifieringarna ger oss bra förutsättningar. 
- Vi är kända för bra kvalitet och hållbarhet. I det avseendet kommer detta att klargöra vår 
företagsvision ytterligare. Vi kan berätta för våra kunder, att vi redan har ordnat även detta, säger 
Sulkakoski. 
 
Jokamuovi Oy grundades år 1960, och är kända för sina JokaSafe-skyddshandskar både för industrin 
och för fritidsanvändaren med höga krav. Exporten står för ca 65 % av den totala försäljningen. 
Jokamuovi är en av de få Europeiska aktörerna i branschen och den enda tillverkaren i hela Norra 
Europa. Produkterna tillverkas i Evijärvi som ligger i södra Österbotten. 

 
Kontaktuppgifter och mer info: Karoliina Sulkakoski 
   VD 
   Tel. 045 638 1007 
   E-mail: karoliina.sulkakoski@jokasafe.fi 
 
Välkommen på EuroSafety 2018, Jokamuovi avdelning A 418! 


