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Lag
om ändring av hissäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i hissäkerhetslagen (1134/2016) 4 § 5 punkten samt 5, 85 och 86 § som följer:

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5) ackreditering ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av för-
ordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 §

Lagens förhållande till annan lagstiftning

Om det i annan speciallagstiftning finns bestämmelser om hissar eller säkerhetskompo-
nenter till hissar som avviker från denna lag i fråga om de risker som är förenade med dem,
tillämpas den lagstiftningen i stället för denna lag.

Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överens-
stämmelse och för CE-märkning av produkter finns i NLF-förordningen. 

Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska ak-
törer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstäm-
melse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen. 

Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i mark-
nadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om
marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). Den lagen tillämpas dock inte på till-
synen över efterlevnaden av denna lag när det gäller lätthissar, rulltrappor, rullramper, pa-
ternosterhissar för personbefordran och lyftdörrar.

Bestämmelser om säkerheten vid elarbeten och om den elektromagnetiska kompatibi-
liteten av elanläggningar finns i elsäkerhetslagen (1135/2016).

Bestämmelser om krav på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssö-
kande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016).
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Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen
(738/2002).

Bestämmelser om utsläppande på marknaden av lätthissar, rulltrappor, rullramper och
lyftdörrar finns i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande
krav (1016/2004) och i konsumentsäkerhetslagen (920/2011).

Bestämmelser om tillträdesvägar till hissars maskinrum och linskiverum finns i mar-
kanvändnings- och bygglagen (132/1999) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av
den.

85 §

Sökande av ändring i hissäkerhetsmyndighetens beslut

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång
i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut av hissäkerhetsmyndigheten får dock verkställas även om besvär har anförts.
Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt

föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande tillämpas dock viteslagen.

86 §

Sökande av ändring i beslut som fattats av ett anmält organ, ett 
kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman 

Omprövning får begäras i fråga om ett beslut som ett anmält organ, ett kompetensbe-
dömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman har fattat. Be-
stämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningslagen. 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång
i förvaltningsärenden.

Ett beslut får dock verkställas trots ändringssökande.
————

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

Helsingfors den 1 april 2022
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