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Hallituksen esitys Eduskunnalle yleistä tuoteturvalli-
suutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että tuoteturvalli-
suuslaki korvataan kokonaisuudessaan uudel-
la lailla kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta. 

Lain soveltamisalaa ehdotetaan laajennet-
tavaksi tuoteturvallisuuslakiin verrattuna 
niin, että laissa elinkeinonharjoittajille asetet-
tavia velvoitteita ja seuraamuksia voitaisiin 
kohdistaa myös sellaisiin palvelun tarjoajiin, 
jotka luovuttavat tavaroita tai palveluksia ku-
luttajiin rinnastettavien henkilöiden käytettä-
väksi. 

Ehdotuksen mukaan valvontaviranomaiset 
voisivat laissa säädetyin edellytyksin kieltää 

vaarallisen kulutustavaran maastaviennin, jos  
kulutustavara voi aiheuttaa vakavan terveys-
vaaran. 

Uudella lailla pantaisiin Suomessa täytän-
töön uudistettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi yleisestä tuoteturvallisuu-
desta. 

Samalla ehdotetaan säädettäväksi laki eräi-
den vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden 
markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja 
käyttöä rajoittavien toimenpiteiden ilmoitta-
misesta Euroopan yhteisöjen komissiolle. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 15 
päivänä tammikuuta 2004. 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
 
1.  Voimassa o levat  säännökset  

Tuoteturvallisuuslain soveltamisala 

Tuoteturvallisuuslaki (914/1986) tuli voi-
maan 1.5.1987. Lakiin on sen voimassaolo-
aikana tehty useita vähäisiä muutoksia, jotka 
ovat enimmäkseen liittyneet eräisiin valvon-
taviranomaisorganisaatioon vaikuttaneisiin 
hallinnollisiin uudelleenjärjestelyihin. 

Tuoteturvallisuuslakia uudistettiin merkit-
tävästi vuonna 1993 (539/1993). Tuolloin 
muun muassa laajennettiin lain soveltamis-
alaa niin, että se koskee nykyisin myös kulut-
tajapalveluksia. Tuoteturvallisuuslain sovel-
tamisalaa laajennettiin tässä yhteydessä myös 
sillä tavoin, että se, mitä laissa säädetään ku-
lutustavaroista ja kuluttajapalveluksista, kos-
kee myös pääsääntöisesti tavaroita ja palve-
luksia, joita elinkeinonharjoittaja luovuttaa 
kouluille, sairaaloille, päiväkodeille tai muil-
le niihin verrattaville laitoksille taikka kun-
nille, kuntainyhtymälle, seurakunnille tai 
muille julkisyhteisöille, taikka aatteellisille 
yhdistyksille, asunto-osakeyhtiölle ja muille 
asuinrakennuksia omistaville yhteisöille, jos 
nämä muussa kuin elinkeinotoiminnassa luo-
vuttavat kyseisiä tavaroita tai palveluksia ku-
luttajiin rinnastettavien henkilöiden käytettä-
väksi. 

Tuoteturvallisuuslakiin lisättiin myös sään-
nöksiä, joiden perusteella eräät valvontavi-
ranomaiset voivat tiettyjen edellytysten valli-
tessa antaa elinkeinonharjoittajalle väliaikai-
sen kiellon. Lakiin lisättiin niin ikään sään-
nöksiä niin sanotusta palautusmenettelystä, 
jossa valvontaviranomainen voi velvoittaa 
elinkeinonharjoittajan toimenpiteisiin silloin, 
kun vaarallisia kulutustavaroita tai kuluttaja-
palveluksia on jo kuluttajan hallussa. Jo alun 
perin tuoteturvallisuuslakiin sisältynyttä elin-
keinonharjoittajalle asetettua yleistä huolelli-
suusvelvollisuutta täsmennettiin lain muu-
toksen yhteydessä niin, että elinkeinonhar-
joittajan on ilmoitettava valvontaviranomai-
selle, jos hän saa tietoonsa, että hänen elin-
keinotoimintaansa liittyvästä kulutustavarasta 

tai kuluttajapalveluksesta aiheutuu vaaraa ku-
luttajan terveydelle tai omaisuudelle. 

Tuoteturvallisuuslain vuonna 1993 toteu-
tettu uudistaminen liittyi osaksi yleisestä tuo-
teturvallisuudesta 29 päivänä kesäkuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin (92/59/ETY) 
sääntelyn täytäntöönpanoon Suomessa. 

Tuoteturvallisuuslaki koskee kulutustava-
roita, joita elinkeinonharjoittaja valmistaa, 
pitää kaupan, myy tai muutoin elinkeinotoi-
mintansa yhteydessä luovuttaa taikka tuo 
maahan, sekä kuluttajapalveluksia, joita elin-
keinonharjoittaja suorittaa, pitää kaupan, 
myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhtey-
dessä luovuttaa. Elinkeinonharjoittajaa ei ole 
nykyisin laissa määritelty. Tuoteturvallisuus-
lain säätämiseen johtaneen hallituksen esi-
tyksen (HE 40/1986) perusteluissa todetaan, 
että elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tuo-
teturvallisuuslaissa samaa kuin kuluttajan-
suojalaissa (38/1978). 

Kulutustavaroilla tarkoitetaan tuoteturvalli-
suuslaissa sellaisia tavaroita ja kuluttajapal-
veluksilla sellaisia palveluksia, jotka on tar-
koitettu käytettäväksi tai joita olennaisessa 
määrässä käytetään yksityiseen kulutukseen. 
Siten muun muassa kulutustavarat, jotka voi-
vat joutua kuluttajien käyttöön, vaikka elin-
keinonharjoittaja ei ole alun perin niitä tällai-
seen käyttöön tarkoittanutkaan, kuuluvat lain 
soveltamisalaan. 

Tuoteturvallisuuslaki koskee sekä uusia et-
tä käytettyjä kulutustavaroita. Tuoteturvalli-
suuslain nojalla annetussa asetuksessa kulu-
tustavaroista annettavista tiedoista (97/1987) 
käytettyjä kulutustavaroita säännellään kui-
tenkin jossakin määrin eri tavalla kuin uusia 
kulutustavaroita. 

Tuoteturvallisuuslain soveltamisalaan ovat 
vuodesta 1993 lähtien kuuluneet lain 1 a §:n 
nojalla myös tavarat ja palvelukset, joita 
elinkeinonharjoittaja luovuttaa kouluille, sai-
raaloille, päiväkodeille tai muille niihin ver-
rattaville laitoksille taikka kunnille, kuntayh-
tymälle, seurakunnille tai muille julkisyhtei-
söille, taikka aatteellisille yhdistyksille, asun-
to-osakeyhtiöille tai muille asuinrakennuksia 
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omistaville yhteisöille, jos nämä muussa kuin 
elinkeinotoiminnassa luovuttavat kyseisiä ta-
varoita tai palveluksia kuluttajiin rinnastetta-
vien henkilöiden käytettäväksi. Tuoteturval-
lisuuslain 1 a §:n mukaan näihin tavaroihin ja 
palveluksiin ei kuitenkaan sovelleta palau-
tusmenettelyä koskevia säännöksiä. Kulutta-
jaan rinnastettava henkilö tarkoittaa, että ky-
seinen henkilö ei hanki tavaroita henkilökoh-
taista tarvettaan varten eikä yksityisessä ta-
loudessa käytettäväksi. On huomattava, että 
voimassa olevassa laissa vastuutahona tulee 
kysymykseen elinkeinonharjoittaja, joka on 
toimittanut tavaroita tai palveluksia edellä 
mainittujen yhteisöille. Sen sijaan voimassa 
olevan lain mukaan ei valvontakeinoja voida 
kohdistaa niihin yhteisöihin, kuten kouluihin, 
päiväkoteihin, sairaaloihin tai asunto-osake-
yhtiöihin, jotka antavat tavaroita tai palve-
luksia kuluttajiin rinnastettavien henkilöiden, 
kuten koululaisten, päiväkotilapsien, potilai-
den tai asunto-osakeyhtiön asukkaiden käy-
tettäväksi. 

Edellä mainittu 1 a § ei koske tilanteita, 
joissa yhteisö hankkii tavaroita tai palveluk-
sia työtekijöidensä käyttöön. Työntekijäin 
suojelu kuuluu terveysvaarojen osalta työ-
suojelusäännösten piiriin. Tuoteturvallisuus-
laki on toissijainen eikä sitä sovelleta lain 
2 §:n mukaan siltä osin kuin tavaroiden ja 
palvelusten aiheuttamien terveys- ja omai-
suusvaarojen ehkäisemisestä on muussa lais-
sa tai muun lain nojalla erikseen säädetty tai 
määrätty. Työntekijöitä ei voida pitää kulut-
tajiin rinnastettavina henkilöinä. 

Tuoteturvallisuuslain 2 §:ssä säädetty tois-
sijaisuus merkitsee, että lukuisat erityislain-
säädäntöön kuuluvat tavaroiden ja palvelus-
ten turvallisuutta koskevat säädökset tulevat 
sovellettaviksi tuoteturvallisuuslain asemas-
ta. Esimerkkeinä tällaisesta lainsäädännöstä 
voidaan mainita elintarvikelainsäädäntö, tie-
liikennelainsäädäntö, kemikaalilainsäädäntö, 
lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita koskeva 
lainsäädäntö, sähköturvallisuuslainsäädäntö 
ja tupakkalainsäädäntö. 

 
Soveltamisalan rajoitukset 

Tuoteturvallisuuslain 2 §:n mukaan lakia ei 
sovelleta maasta vietäviin eikä sen kautta 
kuljetettaviin kulutustavaroihin. 

Lakia ei siten sovelleta kulutustavaroihin, 
joita Suomessa valmistetaan yksinomaan 
vientiin. Soveltamisalan rajaaminen viennin 
osalta merkitsee myös sitä, että tuoteturvalli-
suuslaki ei estä viemästä ulkomaille sellaista 
tuotetta, joka on tuoteturvallisuuslain nojalla 
kielletty Suomessa, jollei valvontaviran-
omainen määrää lain 13 §:n mukaisesti elin-
keinonharjoittajan hallussa olevaa tavaraa 
hävitettäväksi taikka määrää muutoin, miten 
tavaran suhteen on meneteltävä. Kuluttaja-
palvelusten maahantuonti ja maastavienti on 
ilmeisestikin varsin vähäistä. Kuitenkin sel-
laiset muut tavarat kuin varsinaiset kulutus-
tavarat, joita käytetään palveluksen suoritta-
misen yhteydessä, liikkuvat rajojen yli. Tuo-
teturvallisuuslain nojalla ei voida nykyisin 
puuttua tällaisten tavaroiden maastavientiin, 
jos valvontaviranomainen ei määrää 13 §:n 
mukaisesti, että tavara on hävitettävä, tai 
määrää, miten tavaran suhteen on muutoin 
meneteltävä. 

Maastavienti tarkoittaa tässä yhteydessä 
vientiä kolmansiin maihin, siis EU/ETA-
alueen ulkopuolelle. Sellaisia kulutustavaroi-
ta ja kuluttajapalveluksia sekä muita lain tar-
koittamia tavaroita ja palveluksia, joiden 
valmistuksen, kaupanpidon, maahantuonnin, 
myynnin tai muun elinkeinotoiminnan yh-
teydessä tapahtuvan luovuttamisen Suomessa 
valvontaviranomainen on kieltänyt, ei saa 
viedä muualle sisämarkkina-alueelle. 

 
Suojeltavat kohteet 

Suojelun kohteena tuoteturvallisuuslaissa 
ovat kuluttajan henki, terveys ja omaisuus. 
Tämä ilmenee muun muassa tuoteturvalli-
suuslain 3 §:ssä elinkeinonharjoittajalle ase-
tettavasta huolellisuusvelvollisuudesta. Elin-
keinonharjoittajan on noudatettava olosuh-
teiden edellyttämää huolellisuutta, jotta kulu-
tustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ei ai-
heudu vaaraa kuluttajan terveydelle tai omai-
suudelle. 

Tuoteturvallisuuslain nojalla ei voida puut-
tua ympäristöhaittoihin, vaikka kulutustava-
roihin ja kuluttajapalveluksiin liittyvillä ym-
päristövaikutuksilla saattaa välillisesti olla 
terveydelle haitallisia vaikutuksia. Työympä-
ristöön liittyvät turvallisuuskysymykset eivät 
kuulu tuoteturvallisuuslain soveltamispiiriin. 
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Kumpaakin mainituista alueista koskee oma 
erityslainsäädäntönsä. 

Tuoteturvallisuuslakia ei sovelleta kulutus-
tavaroihin eikä kuluttajapalveluksiin, jotka 
ovat pääasialliseen käyttötarkoitukseensa so-
veltumattomia, jos nämä eivät aiheuta ter-
veys- tai omaisuusvaaraa. 

 
Elinkeinonharjoittajan huolellisuus- ja ilmoi-
tusvelvollisuus 

Tuoteturvallisuuslain 3 §:n mukaan elin-
keinonharjoittajan on noudatettava olosuh-
teiden edellyttämää huolellisuutta, jotta kulu-
tustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ei ai-
heudu vaaraa kuluttajan terveydelle tai omai-
suudelle. 

Tätä 3 §:ää täydennettiin vuonna 1993 to-
teutetun lain muutoksen yhteydessä 2 mo-
mentilla, jonka mukaan elinkeinonharjoitta-
jan, jos hän saa tietoonsa että kulutustavaras-
ta tai kuluttajapalveluksesta aiheutuu vaaraa 
kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle, on 
ilmoitettava tästä välittömästi valvontaviran-
omaiselle. Samalla elinkeinonharjoittajan on 
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin hän on jo 
ryhtynyt vaaran johdosta. 

Lähtökohtana tässä sääntelyssä on, että 
elinkeinonharjoittajalla on kuluttajaa parem-
mat mahdollisuudet saada tiedot kulutustava-
ran ja kuluttajapalveluksen laadusta ja omi-
naisuuksista, koostumuksesta, oikeasta ja 
turvallisesta käytöstä sekä hoidosta, huollosta 
ja säilytyksestä. 

Huolellisuusvelvoitteeseen voidaan katsoa 
sisältyvän myös velvollisuuden poistaa va-
paaehtoisesti ja oma-aloitteisesti jo markki-
noilla ja kuluttajien hallussa olevien tavaroi-
den ja palvelusten vaaratekijöitä. Huolelli-
suusvelvoitteeseen sisältyvä velvollisuus 
toimia yhteistyössä valvontaviranomaisten 
kanssa on sisällöltään laajempi kuin tuotetur-
vallisuuslain 8 §:ssä tarkoitettu elinkeinon-
harjoittajan velvollisuus antaa valvontaviran-
omaiselle tarpeellisia tietoja ja apua. 

Tieto kulutustavaroihin tai kuluttajapalve-
luksiin liittyvistä turvallisuusongelmista tulee 
usein ensimmäiseksi elinkeinonharjoittajille. 
Vahinko- ja onnettomuustapauksissa kulutta-
jat ottavat monesti yhteyttä kulutustavaran tai 
kuluttajapalveluksen myyneeseen elinkei-
nonharjoittajaan. Tavaran valmistaja tai pal-

velun tarjoaja saattaa oman testaus- ja koe-
stustyönsä yhteydessä saada tietoja markki-
noilla jo oleviin kulutustavaroihin tai kulutta-
japalveluksiin liittyvistä turvallisuusongel-
mista. Maahantuoja voi saada liikesuhteiden-
sa kautta tietoa vahingoista, joita kulutusta-
varasta tai kuluttajapalveluksesta on aiheutu-
nut muissa maissa. 

Tämän vuoksi elinkeinonharjoittajan on 
saadessaan tietää, että hänen elinkeinotoi-
mintaansa liittyvästä kulutustavarasta tai ku-
luttajapalveluksesta aiheutuu vaaraa kulutta-
jan terveydelle ja omaisuudelle, ilmoitettava 
tästä valvontaviranomaiselle. Tuoteturvalli-
suuslaissa ei yksilöidä, mille valvontaviran-
omaiselle ilmoitus on annettava. 

Jos elinkeinonharjoittaja laiminlyö ilmoi-
tusvelvollisuutensa, asiaa voidaan arvioida 
tuoteturvallisuuslain 17 §:n rangaistussään-
nösten perusteella. Suoranaisia seuraamuksia 
ei ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin ole 
laissa nykyisin liitetty. 

 
Vaarallisen kulutustavaran ja kuluttajapalve-
luksen määritelmä tuoteturvallisuuslaissa 

Tuoteturvallisuuslain 4 §:n 1 momentin 
mukaan terveydelle vaarallisena pidetään ku-
lutustavaraa, joka rakenteessaan tai koostu-
muksessaan olevan vian tai puutteellisuuden 
taikka tavarasta annettujen totuudenvastais-
ten, harhaanjohtavien tai puutteellisten tieto-
jen vuoksi voi aiheuttaa vamman, myrkytyk-
sen, sairauden tai muun vaaran terveydelle, 
sekä kuluttajapalvelusta, joka suorittamista-
paansa liittyvän vian tai puutteellisuuden tai 
palveluksessa käytettävän tavaran rakentees-
sa tai koostumuksessa olevan vian tai puut-
teellisuuden taikka palveluksesta annettujen 
totuudenvastaisten, harhaanjohtavien tai 
puutteellisten tietojen vuoksi voi aiheuttaa 
vamman, myrkytyksen, sairauden tai muun 
vaaran terveydelle. 

Lain 4 §:n 2 momentin mukaan omaisuu-
delle vaarallisena pidetään kulutustavaraa, 
joka edellä 1 momentissa mainittujen seikko-
jen vuoksi voi vahingoittaa toista esinettä tai 
muuta omaisuutta, sekä kuluttajapalvelusta, 
joka 1 momentissa mainittujen seikkojen 
vuoksi voi vahingoittaa omaisuutta. 

Vaaraa arvioidaan yleensä tilanteissa, jois-
sa kulutustavaraa tai kuluttajapalvelusta käy-
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tetään käyttötarkoituksensa mukaisesti. Siten 
esimerkiksi elinkeinonharjoittajan antamalla 
informaatiolla kulutustavarasta tai kuluttaja-
palveluksesta on pääsäännön mukaan suuri 
merkitys. Huomiota voidaan kuitenkin kiin-
nittää myös siihen, millainen käyttäjäryhmä 
on kysymyksessä. Siten esimerkiksi lapsille 
tarkoitetuissa tavaroissa tulee ottaa huomioon 
myös ennakoitavissa oleva virheellinen käyt-
tö. 

Kuten edellä on todettu, muun muassa sel-
laiset kulutustavarat, jotka voivat joutua ku-
luttajien käyttöön, vaikka elinkeinonharjoit-
taja ei ole alun perin niitä tällaiseen käyttöön 
tarkoitettukaan, kuuluvat lain soveltamis-
alaan. Saattaa käydä niin, että alun perin vain 
ammattikäyttöön tarkoitetut tavarat tulevat 
ajan oloon yleiseen käyttöön myös yksityi-
sessä kulutuksessa. 

 
Valvontaviranomaiset 

Tuoteturvallisuuslain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten, määräysten ja päätösten 
noudattamista valvoo sekä valvontaa suunnit-
telee ja ohjaa lain 5 §:n mukaan Kuluttajavi-
rasto. Kuluttajavirasto on siten keskeisessä 
asemassa tuoteturvallisuuslain soveltamis-
alaan kuuluvien tavaroiden ja palvelusten 
markkinavalvonnan suunnittelussa ja toteut-
tamisessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on 
lain 5 §:n 2 momentin mukaan toimia asian-
tuntijaviranomaisensa kysymyksissä, jotka 
koskevat sitä, milloin kulutustavaraa on pi-
dettävä terveydelle vaarallisena. Kun tuote-
turvallisuuslaki tuli voimaan, tämä tehtävä 
annettiin lääkintöhallitukselle. Myöhemmin 
se siirtyi sosiaali- ja terveyshallitukselle. So-
siaali- ja terveysalalla toteutettujen organi-
saatiomuutosten myötä asiantuntijatehtävä on 
vuodesta 1992 lähtien ollut sosiaali- ja terve-
ysministeriöllä. 

Kulutustavaroiden maahantuonnin osalta 
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten, määräysten ja päätösten noudattamisen 
valvonta ja sen suunnittelu kuuluu lain 6 §:n 
mukaan tullilaitokselle. 

Läänissä tuoteturvallisuuslain ja sen nojalla 
annettujen säännösten, määräysten ja päätös-
ten noudattamisen valvonta ja valvonnan oh-
jaus kuuluu lain 7 §:n 1 momentin mukaan 

lääninhallitukselle. 
Kunnan tehtävänä on lain 7 §:n 2 ja 3 mo-

mentin mukaan alueellaan valvoa tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten määräys-
ten ja päätösten noudattamista. Kunnassa 
nämä tehtävät hoitaa kunnan määräämä lau-
takunta tai muu monijäseninen toimielin 
(kunnan valvontaviranomainen). Valtuusto 
voi antaa lautakunnalle tai toimielimelle oi-
keuden siirtää toimivaltaansa edelleen alai-
selleen viranhaltijalle tai jaostolle. Kunta voi 
sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän kans-
sa, että kunnalle tai sen viranomaiselle tässä 
laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voi-
daan siirtää viranhaltijalle, annetaan virka-
vastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän vi-
ranhaltijan hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi 
tehdä toisen kuntayhtymän kansa edellä tar-
koitetun sopimuksen, jos siihen on kuntayh-
tymän jäsenkuntien suostumus. 

Kuntien valvontaviranomaisten toimivaltaa 
on kuitenkin 7 §:n 4 momentissa rajattu niin, 
että tuoteturvallisuuslaissa tarkoitettujen 
omaisuusvaarojen osalta kunnan valvontavi-
ranomaisen on ainoastaan ilmoitettava muun 
virkatoimen yhteydessä havaitsemistaan 
omaisuudelle vaarallisista kulutustavaroista 
ja kuluttajapalveluksista Kuluttajavirastolle 
tai lääninhallitukselle tapauksissa, joissa ei 
ole olemassa tämän lain nojalla annettuja 
säännöksiä, määräyksiä tai kieltoja. 

 
Valvontakeinot 

Tiedonsaantioikeus sekä tarkastus- ja näyt-
teenottovaltuudet. Tuoteturvallisuuslain 8 §:n 
mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava 
valvontaviranomaiselle tämän määräämässä 
ajassa lain noudattamisen valvonnassa tar-
peelliset tiedot ja vaadittaessa esitettävä kir-
janpitonsa, kirjeenvaihtonsa ja varastonsa 
siinä laajuudessa kuin valvontatehtävä edel-
lyttää. Elinkeinonharjoittajan on annettava 
valvontaviranomaiselle tämän tehtävän suo-
rittamiseksi tarvittava apu. 

Lain 9 §:n mukaan valvontaviranomaisella 
on oikeus päästä alueelle, huoneistoon ja 
muuhun sellaiseen tilaan, jonne pääsy on 
laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tar-
peen, tehdä siellä tarkastuksia, ja ryhtyä mui-
hin valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Lain 10 §:n mukaan valvontaviranomaisilla 
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on oikeus ottaa kulutustavaroista ja kulutta-
japalveluksista tarpeellisia näytteitä. Näyte 
on 10 §:n 2 momentin mukaan elinkeinon-
harjoittajan sitä vaatiessa korvattava käyvän 
hinnan mukaan, jollei tutkimuksissa havaita, 
että tavara on tämän lain tai sen nojalla an-
nettujen säännösten vastainen. Näytteestä ei 
10 §:n 3 momentin mukaan ole suoritettava 
korvausta, jos 2 momentista tarkoitetusta tut-
kimuksesta peritään maksu sen mukaan kuin 
siitä on erikseen säädetty. 

Lain 11 §:n mukaan poliisin on annettava 
valvontaviranomaisille virka-apua näiden 
hankkiessa elinkeinonharjoittajalta tietoja se-
kä käyttäessä tarkastus- ja näytteenotto-
valtuuksiaan. 

Kiellot, määräykset ja uhkasakko. Tervey-
delle tai omaisuudelle vaarallisen kulutusta-
varan tai kuluttajapalveluksen valmistus ja 
vaihdanta voidaan kieltää tuoteturvallisuus-
lain 12 §:n nojalla. Tämän 12 §:n 1 momen-
tin 1 kohdan mukaan Kuluttajavirasto voi 
kieltää vaarallisen kulutustavaran tai kulutta-
japalveluksen valmistuksen tai suorittamisen, 
pitämisen kaupan sekä myynnin ja muun 
elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuvan 
luovuttamisen. Tulliviranomainen voi kieltää 
1 momentin 2 kohdan mukaan vaarallisen 
kulutustavaran maahantuonnin. 

Lääninhallitusten ja kunnan valvontaviran-
omaisten valtuudet ovat rajallisemmat. Jos 
kulutustavara tai kuluttajapalvelus taikka 
niistä annetut tiedot eivät ole tämän lain no-
jalla annettujen säännösten tai määräysten 
mukaisia, myös lääninhallitus ja kunnan val-
vontaviranomainen voivat 12 §:n 2 momen-
tin nojalla määrätä 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetun kiellon. Tulliviranomainen voi 
näissä tapauksissa kieltää kulutustavaran 
maahantuonnin. 

Jos elinkeinonharjoittaja rikkoo 12 §:n 1 
momentin nojalla annettua tavara- tai palve-
luskohtaista kieltopäätöstä, myös lääninhalli-
tus ja kunnan valvontaviranomainen voi 
12 §:n 3 momentin mukaan määrätä elinkei-
nonharjoittajalle 12 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun kiellon. 

Kiellot voivat olla paitsi toistaiseksi voi-
massa olevia, myös määräaikaisia, ja niihin 
voidaan liittää ehtoja. Ne voivat olla elinkei-
nonharjoittajakohtaisia taikka tavara- tai pal-
veluskohtaisia. Yleensä kielto koskee tiettyä 

kulutustavaraa tai kuluttajapalvelusta, mutta 
se kohdistetaan yhteen tai useampaan elin-
keinonharjoittajaan, jonka elinkeinotoimin-
taan vaarallinen kulutustavara tai kuluttaja-
palvelus liittyy. 

Tuoteturvallisuuslakiin vuonna 1993 lisä-
tyn 12 a §:n 1 momentissa säädetään, että jos 
on ilmeistä, että kulutustavara tai kuluttaja-
palvelus on lain 4 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla terveydelle vaarallinen, Kulutta-
javirasto tai tulliviranomainen voi antaa 
12 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon väli-
aikaisena. Väliaikainen kielto on tällöin voi-
massa, kunnes asia lopullisesti ratkaistaan 
12 §:n 1 momentin nojalla. 

Jos 12 §:n 2 momentin edellytykset täytty-
vät eli tuoteturvallisuuslain nojalla on annet-
tu tavara- tai palveluskohtaisia alemmanas-
teisia säännöksiä, myös lääninhallitus ja kun-
nan valvontaviranomainen voi 12 a §:n 2 
momentin nojalla antaa väliaikaisen kiellon, 
jos on ilmeistä, että kulutustavara tai kulutta-
japalvelus on 4 §:n 1 momentissa tarkoitetul-
la tavalla terveydelle vaarallinen. Väliaikai-
nen kielto on voimassa, kunnes asia lopulli-
sesti ratkaistaan 12 §:n 2 momentin nojalla. 

Kun väliaikainen kielto on annettu, kysy-
mys 12 §:ssä tarkoitetun kiellon antamisesta 
on 12 a §:n 3 momentin mukaan ratkaistava 
ensi tilassa. 

Kuluttajavirastolla ja tulliviranomaisella on 
lain 13 §:n nojalla oikeus määrätä elinkei-
nonharjoittajan hallussa oleva tavara hävitet-
täväksi, tai mikäli tätä ei katsota tarkoituk-
senmukaiseksi, määrätä, miten tavaran suh-
teen muutoin on meneteltävä. Tavaralla tar-
koitetaan tässä sekä kulutustavaraa että ku-
luttajapalveluksen suorittamisen yhteydessä 
käytettävää tavaraa. Hävittämismääräyksen 
antamisen edellytyksenä on, että lain 12 §:ssä 
säädettyjä kieltoja ei voida pitää riittävänä. 
Tuoteturvallisuuslakiin ei sisälly säännöksiä 
takavarikosta, vaan viranomaisen hävittä-
mismääräys merkitsee, että elinkeinonharjoit-
tajan on hävitettävä tavara. Hävittämisen si-
jasta tavara voidaan esimerkiksi määrätä käy-
tettäväksi metalliromuna tai täytteenä. 

Vuonna 1993 tuoteturvallisuuslakia täy-
dennettiin palautusmenettelyä koskevilla 
säännöksillä. Palautusmenettelyä koskeva 
määräys tarkoittaa, että Kuluttajavirasto voi 
velvoittaa elinkeinonharjoittajan ryhtymään 
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toimenpiteisiin sellaisten kulutustavaroiden 
ja kuluttajapalveluksien johdosta, jotka ovat 
osoittautuneet vaaralliseksi ja joita on jo lop-
pukäyttäjien, kuluttajien hallussa. 

Tuoteturvallisuuslain 13 a §:n mukaan Ku-
luttajavirasto voi, kun se on antanut 12 §:n 
nojalla kulutustavaraa koskevan kieltopää-
töksen, määrätä elinkeinonharjoittajan ryh-
tymään toimenpiteisiin, jotka koskevat jo ku-
luttajan hallussa olevia kulutustavaroita ja 
joiden nojalla kulutustavaraan liittyvä vahin-
gonvaara voidaan torjua ja kuluttajan asema 
turvata. 

Tällainen määräys voi kulutustavaran osal-
ta olla 13 a §:n 2 momentin mukaan elinkei-
nonharjoittajan velvoittaminen: 

1) korjaamaan kysymyksessä oleva tavara 
niin, että sen rakenteessa ja koostumuksessa 
olevasta viasta tai puutteesta taikka siitä an-
netuista totuudenvastaisista, harhaanjohtavis-
ta tai puutteellisista tiedoista aiheutuva vaara 
poistuu (korjaaminen), 

2) ottamaan takaisin kuluttajalta tavaran, 
joka on 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla vaarallinen, sekä antamaan sen sijaan 
samanlaisen tai samankaltaisen tavaran, joka 
ei ole vaarallinen (vaihto); tai 

3) purkamaan kaupan (kaupan purku). 
Pääsääntönä on, että määräys kulutustava-

raa koskevaan palautusmenettelyyn voidaan 
antaa vain silloin, kun Kuluttajavirasto on 
12 §:n nojalla antanut tätä kulutustavaraa 
koskevan kieltopäätöksen. Kuitenkin 13 a §:n 
3 momentissa säädetään, että Kuluttajaviras-
to voi antaa palautusmenettelyä koskevan 
määräyksen myös silloin, kun 12 §:ssä tar-
koitettua kieltopäätöstä ei voida antaa sen 
vuoksi, että kysymyksessä olevia kulutusta-
varoita ei enää ole elinkeinonharjoittajan hal-
lussa, ja määräyksen antamiseen on painavia 
syitä. 

Tuoteturvallisuuslain 13 b §:ssä on sään-
nöksiä palautusmenettelystä kuluttajapalve-
lusten osalta. 

Kuluttajapalvelusten ollessa kysymyksessä 
määräys voi olla 13 b §:n 2 momentin mu-
kaan elinkeinonharjoittajan velvoittaminen: 

1) korjaamaan kysymyksessä olevan palve-
luksen niin, että sen suorittamistavassa tai 
sen yhteydessä käytettävän tavaran raken-
teessa tai koostumuksessa olevasta viasta tai 
puutteesta tai siitä annetuista totuudenvastai-

sista, harhaanjohtavista tai puutteellisista tie-
doista aiheutuva vaara poistuu (korjaami-
nen), tai 

2) purkamaan kuluttajapalvelusta koskevan 
sopimuksen (sopimuksen purku). 

Samalla tavoin kuin kulutustavaroiden ol-
lessa kysymyksessä on pääsääntönä myös 
kuluttajapalvelusten osalta, että määräys ku-
luttajapalvelusta koskevaan palautusmenette-
lyyn voidaan antaa vain silloin, kun Kulutta-
javirasto on 12 §:n nojalla antanut tätä kulut-
tajapalvelusta koskevan kieltopäätöksen. 
Kuitenkin 13 b §:n 3 momentissa säädetään, 
että Kuluttajavirasto voi antaa palautusme-
nettelyä koskevan määräyksen myös silloin, 
kun 12 §:ssä tarkoitettua kieltopäätöstä ei 
voida antaa sen vuoksi, että kysymyksessä 
olevia kuluttajapalveluksia ei enää ole elin-
keinonharjoittajan hallussa, ja määräyksen 
antamiseen on painavia syitä. 

Valvontaviranomaisista vain Kuluttajavi-
rasto voi määrätä elinkeinonharjoittajan ryh-
tymään palautusmenettelyyn. Tarkoituksena 
on ollut varmistaa, että palautusmenettelyä 
koskeva käytäntö muodostuisi yhtenäiseksi 
eikä esimerkiksi syntyisi erilaista käytäntöä 
eri alueilla ja paikkakunnilla. Alue- ja paikal-
listason valvontaviranomaiset voivat kuiten-
kin avustaa Kuluttajavirastoa velvoitteen to-
teutumisen seurannassa. 

Elinkeinonharjoittajan määrääminen ryh-
tymään palautusmenettelyyn on tarkoitettu 
keinoksi, johon voidaan ryhtyä silloin, kun 
muut toimet eivät riitä kysymyksessä olevaan 
kulutustavaraan tai kuluttajapalvelukseen liit-
tyvän vaaran torjuntaan. Jos elinkeinonhar-
joittaja suostuu vapaaehtoisesti ryhtymään 
palautusmenettelyyn Kuluttajavirastoa tyy-
dyttävällä tavalla, määräystä palautusmenet-
telyyn ei ole tarpeen antaa. 

Tuoteturvallisuuslain 13 a ja 13 b §:n sään-
nökset palautusmenettelystä muistuttavat 
eräiltä osin kuluttajansuojalain 5 ja 8 lukujen 
virhevastuusäännöksiä. Nämä kuluttajan-
suojalaissa olevat säännökset voivat kuiten-
kin tulla sovellettavaksi vain silloin, kun ku-
kin yksittäinen kuluttaja joko tuomiois-
tuimessa tai tuomioistuimen ulkopuolisessa 
riitojenratkaisumenettelyssä vetoaa niihin. 
Palautusmenettelyyn ryhtymiseen velvoitta-
vat tuoteturvallisuuslain säännökset ovat si-
ten laajavaikutteisempia ja kuluttajan kannal-
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ta nopeampia. 
Tuoteturvallisuuslakiin on kuitenkin lähin-

nä tiedottamistarkoituksessa sisällytetty 
13 c §, jonka mukaan sen lisäksi, mitä13 a ja 
13 b säädetään, on kuluttajan ja tavaran tai 
palveluksen myyneen elinkeinonharjoittajan 
oikeuksien ja velvollisuuksien osalta nouda-
tettava, mitä kuluttajansuojalaissa ja kauppa-
laissa (355/1987) säädetään sekä niiden no-
jalla säädetään ja määrätään. Kuluttaja on 
kuitenkin oikeutettu saamaan hyväkseen 13 a 
ja 13 b §:ssä tarkoitetun määräyksen mukai-
sen oikaisutoimenpiteen, vaikka hän ei olisi 
tehnyt virheilmoitusta eikä voisi palauttaa ta-
varaa tai palvelusta olennaisesti muuttamat-
tomana tai vähentymättömänä. 

Tuoteturvallisuuslain 14 §:n mukaan val-
vontaviranomainen, joka on antanut 12 tai 
12 a §:ssä tarkoitetun kiellon taikka 13 a tai 
13 b §:ssä tarkoitetun määräyksen, voi vel-
voittaa elinkeinonharjoittajan tiedottamaan 
sopivalla tavalla kiellosta tai määräyksestä, 
tavaraan, palvelukseen tai niiden käyttämi-
seen liittyvästä vaarasta ja kuluttajien oike-
uksista. Tiedottamisvelvoitteen asettamista 
koskeva säännös tuoteturvallisuuslaissa on 
siten nykyisellään kytketty tilanteisiin, joissa 
valvontaviranomainen on antanut 12 tai 
12 a §:ssä tarkoitetun kiellon tai 13 a tai 
13 b §:ssä tarkoitetun määräyksen palautus-
menettelyyn. 

Lain 15 §:n mukaan valvontaviranomaisen 
12, 12 a ja 13 §:n nojalla tekemää päätöstä 
sekä valvontaviranomaisen 13 a tai 13 b §:n 
nojalla antamaa määräystä taikka 14 §:n no-
jalla määräämää tiedottamisvelvoitetta on te-
hostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä 
syystä ole tarpeetonta.  

Valvontaviranomainen voi 15 §:n 2 mo-
mentin nojalla asettaa lain 8 §:ssä tarkoitetun 
tiedonantovelvollisuuden ja asiakirjojen esit-
tämisvelvollisuuden tehosteeksi uhkasakon. 

Uhkasakon tuomitsee 15 §:n 3 momentin 
mukaan maksettavaksi lääninhallitus. 

 
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Tuoteturvallisuuslain 16 §:n 1 momentin 
mukaan saa tämän lain mukaisia tehtäviä 
suoritettaessa saatuja liike- ja ammattisalai-
suuden piiriin kuuluvia tietoja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 

(621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuu-
den estämättä luovuttaa valvontaviranomai-
selle valvontatehtävää varten, sosiaali- ja ter-
veysministeriölle asiantuntijaviranomaisen 
tehtäviä varten sekä syyttäjä- ja poliisiviran-
omaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

Tuoteturvallisuuslain 16 §:n 2 momentissa 
säädetään ilmoittamisesta muun maan val-
vontaviranomaiselle. Jos on aihetta epäillä, 
että kulutustavaraa, jonka valvontaviran-
omainen on todennut terveydelle tai omai-
suudelle vaaralliseksi, tarjotaan kulutustava-
rana kaupaksi muussa maassa, saadaan asias-
ta antaa tietoja muun maan valvontaviran-
omaiselle. Tietoja luovutettaessa on tällöin 
noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään 
asiakirjojen salassapidosta. 

 
Rangaistussäännökset 

Tuoteturvallisuuslain 17 §:ää on hiljattain 
muutettu samassa yhteydessä kuin rikoslain 
44 luku terveyttä ja turvallisuutta vaaranta-
vista rikoksista uudistettiin (400/2002). 

Rikoslain 44 luvun 1 § koskee terveysri-
koksia. Sen mukaan se, joka tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta 

1) torjunta-ainelain (327/1969), 
2) tuoteturvallisuuslain, 
3) kemikaalilain (744/1989), 
4) terveydensuojelulain (763/1994), 
5) elintarvikelain (361/1995) tai 
6) eläimistä saatavien elintarvikkeiden elin-

tarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996) 
taikka niiden nojalla annetun säännöksen 

tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan 
määräyksen vastaisesti valmistaa, käsittelee, 
tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan pitää 
hallussaan, varastoi, kuljettaa, pitää myyn-
nissä, välittää tai luovuttaa tavaraa tai ainetta 
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaa-
raa toisen hengelle tai terveydelle, on tuomit-
tava, jollei teosta muualla laissa säädetä an-
karampaa rangaistusta, terveysrikoksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, terveysrikoksesta tuo-
mitaan rikoslain 44 §:n 1 §:n mukaan myös 
se, joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta tuoteturvallisuuslain taikka sen no-
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jalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksit-
täistapausta koskevan määräyksen vastaisesti 
suorittaa, pitää myynnissä tai muutoin elin-
keinotoiminnan yhteydessä luovuttaa kulutta-
japalveluksen siten, että teko on omiaan ai-
heuttamaan vaaraa terveydelle. 

Tuoteturvallisuuslain 17 §:n 1 momentissa 
on viittaus rikoslain 44 luvun 1 §:ään. Sään-
nöksen mukaan rangaistus vastoin tätä lakia 
tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai mää-
räyksiä tehdystä terveysrikoksesta säädetään 
rikoslain 44 luvun 1 §:ssä. 

17 §:n 2 momentissa on säädöksiä tuote-
turvallisuusrikkomuksesta. Joka tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 12, 
12 a, 13, 13 a tai 13 b §:ssä tarkoitettua kiel-
toa tai määräystä, on tuomittava, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, tuoteturvallisuusrikkomuksesta sak-
koon. 

Pykälän 3 momentissa säädetään, että se, 
joka rikkoo 12, 12 a, 13, 13 a tai 13 b §:n no-
jalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kiel-
toa tai määräystä, voidaan jättää tuomitse-
matta rangaistukseen samasta teosta. 

 
Muutoksenhaku 

Tuoteturvallisuuslain 19 §:n 1 momentissa 
säädetään, että uhkasakon asettamista koske-
vaan päätökseen ei saa erikseen hakea muu-
tosta. Muutosta voi kuitenkin hakea myös tä-
tä koskevaan päätökseen samalla kun valite-
taan itse pääasiasta. 

Tämän 19 §:n 2 momentissa säädetään, että 
kunnan viranhaltijan tämän lain nojalla an-
tamaan päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. Päätökseen tyytymättömällä on oi-
keus saattaa päätös lain 7 §:ssä tarkoitetun 
kunnallisen lautakunnan tai muun toimieli-
men käsiteltäväksi. Vaatimus päätöksen oi-
kaisemisesta on tehtävä kirjallisesti 14 päi-
vän kuluessa siitä, kun asianomainen on saa-
nut päätöksestä tiedon. Päätökseen on liitet-
tävä ohjeet oikaisuvaatimuksen saattamisesta 
toimielimen käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus 
on käsiteltävä viipymättä. 19 §:n 3 momen-
tissa säädetään, että edellä 7 §:ssä tarkoitetun 
kunnan lautakunnan tai muun toimielimen 
tämän lain nojalla antamaan päätökseen hae-
taan muutosta hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetyssä järjestyksessä valitta-

malla hallinto-oikeuteen 30 päivänä kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. 

Lain 20 §:ssä säädetään, että valvontavi-
ranomaisen 12, 13, 13 a, 13 b ja 14 §:n nojal-
la tekemää päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, jollei muutoksenha-
kuviranomainen toisin määrää. 

 
Erinäisiä säännöksiä 

Tuoteturvallisuuslain 21 §:n mukaan kun-
nan tämän lain nojalla järjestämään toimin-
taan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua 
lakia (793/1992), jollei lailla toisin säädetä. 

Lain 22 ja 23 §:ssä on säännöksiä kauppa- 
ja teollisuusministeriön yhteydessä toimivas-
ta tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunnasta. 

Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunnan 
tehtävänä on lain 22 §:n mukaan seurata tuo-
teturvallisuuslainsäädännön soveltamista ja 
sen valvontaa, antaa lausuntoja sekä tehdä 
esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja sen 
valvonnan kehittämiseksi samoin kuin käsi-
tellä muita tuoteturvallisuuslain täytäntöön-
panoon ja kulutustavaroiden turvallisuuden 
kehittämiseen liittyviä asioita. Neuvottelu-
kunnan tulee myös suunnitella toimenpiteitä 
tarpeellisen yhteistyön järjestämiseksi elin-
tarvikevalvontaa, työsuojelua, standardisoin-
tia ja muita kulutustavaroiden turvallisuuteen 
liittyviä asioita käsittelevien tahojen kanssa. 

Lain 23 §:n mukaan tuoteturvallisuusasiain 
neuvottelukuntaan kuuluu valtioneuvoston 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan määräämä pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kym-
menen muuta jäsentä. Varapuheenjohtajalle 
ja kullekin jäsenelle valtioneuvosto määrää 
henkilökohtaisen varajäsenen. 

Tämän 23 §:n 2 momentin mukaan neuvot-
telukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan ja neljän jäsenen tulee olla henkilöitä, 
joiden ei voida katsoa edustavan elinkeinon-
harjoittajien tai kuluttajien etuja. Näistä vä-
hintään kahden jäsenen ja heidän varajäse-
nensä tulee olla perehtyneitä kulutustavaroi-
den turvallisuuteen liittyviin tutkimus- ja tar-
kastustehtäviin ja yhden jäsenen ja hänen va-
rajäsenensä olla sosiaali- ja terveysministeri-
ön edustaja. Kolme jäsentä ja heidän vara-
jäsenensä määrätään palkansaajien ja kulutta-
jien sekä kolme jäsentä ja heidän vara-
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jäsenensä elinkeinonharjoittajien olosuhtei-
siin perehtyneistä henkilöistä. Edelleen sää-
detään 23 §:n 3 momentissa, että jos neuvot-
telukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken 
toimikautensa, kauppa- ja teollisuusministe-
riö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi uuden jäsenen tai varajäsenen 
ottaen huomioon mitä neuvottelukunnan ko-
koonpanosta 23 §:n 2 momentissa säädetään. 

Tuoteturvallisuuslain 24 §:n 1 momentissa 
on valtuussäännös, jonka mukaan asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä lain täy-
täntöönpanosta. Nykyisen 24 §:n 2 momentin 
mukaan asetuksella voidaan säätää ja valtio-
neuvoston päätöksellä määrätä kulutustava-
raa ja kuluttajapalvelusta koskevien, kulutta-
jan kannalta tarpeellisten tietojen antamisesta 
samoin kuin kulutustavaroille tai kuluttaja-
palveluksille asetettavista vähimmäisvaati-
muksista. Edelleen 3 momentin mukaan ase-
tuksella voidaan säätää, että kauppa- ja teol-
lisuusministeriö voi antaa tarkempia määrä-
yksiä ja ohjeita 1 momentissa tarkoitetun ase-
tuksen soveltamisesta ja että kauppa- ja teol-
lisuusministeriö tai kuluttajavirasto voi antaa 
tarkempia määräyksiä tai ohjeita 2 momen-
tissa tarkoitetun asetuksen tai valtioneuvos-
ton päätöksen soveltamisesta. 

Tuoteturvallisuuslain 24 §:n 4 momentin 
mukaan 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa ase-
tuksissa tai valtioneuvoston päätöksissä taik-
ka 3 momentissa tarkoitetussa kauppa- ja te-
ollisuusministeriön päätöksessä voidaan sää-
tää tai määrätä, että kuluttajavirasto voi antaa 
tarkempia määräyksiä tai ohjeita ministeriön 
päätöksen toimeen panosta ja erityisestä syis-
tä yksittäistapauksissa myöntää hakemukses-
ta poikkeuksia asetuksen tai päätöksen sään-
nöksistä tai määräyksistä. Edelleen 24 §:n 5 
momentin mukaan valvontaviranomainen 
voidaan asetuksella velvoittaa ilmoittamaan 
annetusta kiellosta muun maan viranomaisel-
le tai kansainväliselle järjestölle. 

Tuoteturvallisuuslain 24 §:n nojalla on an-
nettu seuraavat säädökset – eräät näistä on 
annettu samalla myös jonkin muun lain no-
jalla 

- asetus kulutustavarasta annettavista tie-
doista  

- asetus näytteenotosta eräissä tapauksissa 
(98/1987) 

- asetus formaldehydin enimmäismääristä 
eräissä tekstiilituotteissa (210/1988) 

- pesuaineasetus (211/1988) 
- asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen 

paloturvallisuusvaatimuksista (743/1990) 
- asetus patjojen paloturvallisuusvaatimuk-

sista (57/1991) 
- asetus elintarvikkeita jäljittelevistä vaaral-

lisista tuotteista (359/1991) 
- valtioneuvoston päätös muussa kuin työs-

sä käytettäväksi tarkoitettuja koneita ja hen-
kilösuojaimia koskevista vaatimuksista 
(476/1995) 

- kosmetiikka-asetus (189/1996) 
- asetus suun kanssa kosketuksiin joutuvis-

ta tarvikkeista (402/1996) 
- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

kosmeettisista valmisteista (190/1996) 
- kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

eräiden kosmeettisten valmisteiden koostu-
muksen tarkistamisesta käytettävistä ana-
lyysimenetelmistä (637/1996) 

- valtioneuvoston päätös eräitä ftalaatteja 
koskevista rajoituksista alle kolmevuotiaille 
lapsille tarkoitetuissa suuhunpantavissa las-
tenhoitotarvikkeissa ja leluissa (919/1999) 

- valtioneuvoston päätös nikkeliä ja sen 
yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kiel-
loista ja rajoituksista (2/2000). 

- valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten pa-
rafiinien sekä penta-oktabromidifenyylieet-
terin markkinoille luovuttamisen ja käytön 
rajoittamisesta (416/2003) 

- valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteellä 
ja sitä sisältävällä valmisteella käsitellyn 
puun, elohopeayhdisteen ja dibutyylinavety-
boraatin sekä niitä sisältävien tuotteiden 
markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoit-
tamisesta (440/2003) 

- valtioneuvoston asetus tiettyjä atsoväriai-
neita ja niitä sisältävieä tuotteita koskevista 
kielloista ja rajoituksista (694/2003) 
 
2.  Tuoteturvall isuus lainsäädäntö 

muissa pohjoismaissa  

2.1. Ruotsi 

Ruotsin tuoteturvallisuuslaki (Produktsä-
kerhetslag, 1988:1604) tuli voimaan vuonna 
1989. Lain tavoitteena on ehkäistä tavaroiden 
tai palvelusten aiheuttamilta vahinkoja ter-
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veydelle ja omaisuudelle. Kysymykseen tu-
levat tavarat ja palvelukset, joita olennaisessa 
määrin tulevat tai voivat tulla käytettäväksi 
yksityiskäyttöön. 

Lain mukaan elinkeinonharjoittaja voidaan 
velvoittaa antamaan turvallisuuden kannalta 
tarpeellisia tietoja ja varoituksia, sekä vel-
voittaa elinkeinonharjoittajan ryhtymään pa-
lautusmenettelyyn. Vaarallisen tavaroiden ja 
palvelusten myynti voidaan myös kieltää sa-
moin kuin vaarallisten tavaroiden maasta-
vienti. Vuonna 1996 toteutetun lainmuutok-
sen (Lag 1996:334) jälkeen lakia sovelletaan 
elinkeinonharjoittajien ohella myös julkises-
sa toiminnassa tavaroita luovuttaviin tahoi-
hin. 

Kuluttajavirasto (konsumentverket) on tuo-
teturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen 
alemmanasteisten säädösten valvontaviran-
omainen. Myös muut viranomaiset, joille on 
annettu nimenomaisesti tehtäväksi tiettyjen 
tavaroiden ja palvelujen turvallisuuden val-
vominen, ovat myös tämän lain valvontavi-
ranomaisia. Päätöksen tuoteturvallisuuslain 
mukaisista seuraamuksista tekee kuitenkin 
kuluttajaviraston hakemuksen perusteella 
markkinatuomioistuin (marknadsdomstolen). 

 
2.2. Norja 

Norjan tuotevalvontalaki(Lov om kontroll 
med produkter og forbrukertjenester, pro-
duktkontrolloven 1976-06-11 nr. 79) on vuo-
delta 1976 ja tuli voimaan vuonna 1977. Sii-
hen on tehty olennaisia muutoksia vuonna 
1990 (Lov 1990 nr. 33), vuonna 1993 (Lov 
1993 nr. 38; Lov 1993 nr. 68) ja 1999 (Lov 
1999 nr. 53). 

Lain tavoitteena on ehkäistä tuotteiden ai-
heuttamia terveysvaaroja ja ympäristöhaitto-
ja. Lain tavoitteena on myös ehkäistä kulutta-
japalvelusten aiheuttamia terveysvaaroja. 

Lain valvontaviranomainen voi asettaa 
tuotteiden valmistukselle, maahantuonnille, 
vaihdannalle, tuotemerkinnöille, käytölle ja 
muulle käsittelylle vaatimuksia. 

Valvontaviranomainen voi määrätä väliai-
kaisen kiellon sekä kieltää lopullisesti tava-
ran valmistamisen, maahantuonnin ja kau-
panpidon sekä maastaviennin. Lisäksi val-
vontaviranomainen voi asettaa tuotannolle, 
maahantuonnille, myynnille ja käytölle vaa-

timuksia. Vastaavanlaisia seuraamuksia voi-
daan asettaa myös kuluttajapalvelusten osal-
ta. Valvontaviranomainen voi määrätä tuotet-
ta tai kuluttajapalvelusta koskevasta palau-
tusmenettelystä. 

Elinkeinonharjoittajalla on lain mukaan 
velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaisel-
le, jos markkinoilla jo oleva tuote tai kulutta-
japalvelus osoittautuu vaaralliseksi. 

Lain voimassaoloaikana on sen valvontavi-
ranomaisorganisaatiota useaan otteeseen 
muutettu. Nykyisin tuotevalvontalain val-
vonnasta vastaa palo- ja sähköturvallisuusvi-
ranomainen (Direktoratet for brann- og el-
sikkerhet). 

 
2.3. Tanska 

Tanskan tuoteturvallisuuslaki (Lov om 
produktsikkerhed; 364/1994) tuli voimaan 
vuonna 1994. Se vastaa sisällöltään ja sana-
muodoltaan varsin tarkasti vuonna 1992 an-
nettua direktiiviä yleisestä tuoteturvallisuu-
desta. Lain soveltamisalaan kuuluvat kuiten-
kin tuotteiden ohella sellaiset palvelukset, 
jotka liittyvät tuotteeseen. Tuoteturvallisuus-
lakiin on tämän ohella myös sisällytetty 
säännöksiä, joilla pannaan kansallisesti kaksi 
muuta yhteisösäädöstä, neuvoston direktiivi 
lelujen turvallisuudesta (378/1988) sekä di-
rektiivi sellaisia tuotteita koskevan jäsenval-
tioiden lainsäädännön lähentämisestä, jotka 
näyttäessään muulta kuin ovat vaarantavat 
kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta. 
(357/1987). 

Tuoteturvallisuuslainsäädännön valmistelu 
kuuluu kuluttajahallitukselle. (Forbrugersty-
relsen). Valvontaviranomaisena toimii turval-
lisuushallitus (Sikkerhedstyrelsen) Myös 
muut viranomaiset, joille on annettu tehtä-
väksi tiettyjen tavaroiden ja palvelujen tur-
vallisuuden valvominen, ovat myös tämän 
lain valvontaviranomaisia. 

 
2.4. Islanti 

Islannin laki tuoteturvallisuudesta ja julki-
sesta markkinavalvonnasta annettiin ja tuli 
voimaan vuonna 1995. Laki vastaa rakenteel-
taan, sisällöltään ja sanamuodoiltaan vuonna 
1992 annettua direktiiviä yleisestä tuotetur-
vallisuudesta. 
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Keskeisenä valvontaviranomaisena ja val-
vontaa koordinoivana viranomaisena toimii 
Islannin metrologia- ja akkreditointipalvelu. 

 
3.  Euroopan parlamentin ja  neu-

voston direkti ivi  y le isestä tuote-
turvall i suudesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2001/95/EY yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annettiin 3 päivänä joulukuuta ja jul-
kaistiin Euroopan yhteisön virallisessa leh-
dessä 15 päivänä tammikuuta 2002. 

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tä-
män direktiivin noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset si-
ten, että ne tulevat voimaan 15 päivänä tam-
mikuuta 2004. Samana ajankohtana kumo-
taan yleisestä tuoteturvallisuudesta 29 päivä-
nä kesäkuuta 1992 annettu neuvoston direk-
tiivi 92/59/ETY. 

Tavoitteet. Yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annetun direktiivin tavoitteena on parantaa 
sisämarkkinoiden toimivuutta. Tavoitteena 
on siten, että kuluttajansuojan taso tuotetur-
vallisuuden osalta yhdenmukaistetaan. Kor-
kean kuluttajansuojan varmistamiseksi yhtei-
sön on osallistuttava kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden suojeluun. 

Yleisenä tavoitteena direktiivissä on var-
mistaa, että markkinoille saatettavat tuotteet 
ovat turvallisia. 

Soveltamisala ja määritelmät. Tuotteella 
tarkoitetaan direktiivissä kaikkia, myös pal-
velujen tarjoamisen yhteydessä, kuluttajille 
tarkoitettuja tai kuluttajien todennäköisesti 
kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa 
käyttämiä, myös muita kuin heille tarkoitet-
tuja tuotteita, joita toimitetaan tai annetaan 
heidän saatavilleen liiketoiminnan yhteydes-
sä uusina, käytettyinä tai kunnostettuina joko 
korvausta vastaan tai vastikkeettomasti. Käy-
tetyt tuotteet, joita toimitetaan antiikkitava-
roina taikka ennen niiden käyttöä korjattavi-
na tai kunnostettavina tuotteina, jäävät sovel-
tamisalan ulkopuolelle, edellyttäen, että toi-
mittaja selvästi ilmoittaa asiasta sille, jolle 
hän tuotteen toimittaa. 

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettua di-
rektiiviä sovelletaan kaikkiin edellä määritel-
tyihin tuotteisiin, jos yhteisön lainsäädännös-
sä ei ole kyseisten tuotteiden yleistä turvalli-

suutta koskevia erityissäännöksiä, joilla pyri-
tään edellä mainittuun turvallisuustavoittee-
seen. Kun kyseessä ovat tuotteet, joihin so-
velletaan yhteisön lainsäädännössä asetettuja 
erityisiä turvallisuusvaatimuksia, tätä lain-
säädäntöä sovelletaan ainoastaan niihin seik-
koihin ja vaaroihin tai vaaraluokkiin, joita 
kyseiset vaatimukset eivät koske. 

Edellä sanottu tarkoittaa sitä, että yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
määritelmää turvallisesta tuotteesta ja vaaral-
lisesta tuotteesta, direktiiviin sisältyvää yleis-
tä turvallisuusvaatimusta sekä säännöksiä 
vaatimuksenmukaisuuden arviointiperusteis-
ta ja eurooppalaisten standardien asemasta ei 
sovelleta tuotteisiin niiden vaarojen ja vaara-
luokkien osalta, joista säädetään tiettyjä tuot-
teita tai tuotantoalueita koskevassa yhteisö-
lainsäädännössä. Muita yleisestä tuoteturval-
lisuudesta annetun direktiivin keskeisiä sään-
nöksiä, kuten säännöksiä tuottajien ja jakeli-
joiden velvollisuuksista, jäsenvaltioiden eri-
tyisistä velvollisuuksista ja valtuuksista sekä 
tietojenvaihtoa ja nopeaa toimintaa edellyttä-
vistä tilanteista, sovelletaan, jollei yhteisö-
lainsäädännössä ole tavoitteeltaan vastaavia 
erityissäännöksiä näistä seikoista. Tämä 
merkitsee ennen muuta sitä, että yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 
säännöksiä markkinavalvonnasta on sovellet-
tava, jollei tiettyjä tuotteita koskevassa yhtei-
sölainsäädännössä ole markkinavalvontaa 
koskevia säännöksiä. 

Turvallinen tuote tarkoittaa yleisestä tuote-
turvallisuudesta annetussa direktiivissä tuo-
tetta, joka tavanomaisessa tai kohtuudella 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa tuotteen 
käyttöikä ja tarvittaessa käyttöönotto, asen-
nus ja huoltotarpeet huomioon ottaen ei ai-
heuta vaaraa tai aiheuttaa tuotteen käyttöön 
nähden sellaista mahdollisimman vähäistä 
vaaraa, jota voidaan pitää hyväksyttävänä ja 
joka takaa korkean suojelun tason ihmisten 
turvallisuuden ja terveyden osalta, kun ote-
taan erityisesti huomioon seuraavat seikat: 

i) tuotteen ominaisuudet mukaan lukien sen 
koostumus ja pakkaus sekä kokoamis- ja 
mahdolliset asennus- ja huolto-ohjeet; 

ii) sen vaikutus muihin tuotteisiin, jos on 
kohtuullisen todennäköistä, että sitä käyte-
tään yhdessä muiden tuotteiden kanssa; 
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iii) tuotteen esillepano, tuotemerkinnät, va-
roitusmerkinnät, tuotteen mahdolliset käyttö- 
ja hävittämisohjeet sekä kaikki muut tuottee-
seen liittyvät maininnat tai tiedot; 

iv) kuluttajaryhmät, joille tuotteen käyttö 
voi aiheuttaa vaaraa, erityisesti lapset ja 
ikääntyneet. 

Tuotetta ei direktiivin mukaan pidetä vaa-
rallisena sen vuoksi, että tuotteen turvalli-
suutta voidaan parantaa tai että saatavilla on 
turvallisempia tuotteita. 

Vaarallisella tuotteella tarkoitetaan direk-
tiivissä jokaista tuotetta, joka ei vastaa edellä 
olevaa turvallisen tuotteen määritelmää. Va-
kavalla vaaralla tarkoitetaan puolestaan jul-
kisviranomaisen nopeita toimia edellyttäviä 
vakavia vaaroja, mukaan lukien sellaiset vaa-
rat, joiden vaikutukset eivät ole välittömiä. 

Elinkeinonharjoittajat jaotellaan direktii-
vissä tuottajiin ja jakelijoihin. Tuottajalla tar-
koitetaan: 

i) tuotteen valmistajaa, jos tämä on sijoit-
tautunut yhteisöön, ja jokaista, joka esiintyy 
tuotteen valmistajana varustettuaan tuotteen 
nimellään, tavaramerkillään tai muulla sel-
vällä tunnuksellaan, tai sitä, joka kunnostaa 
tuotteen; 

ii) valmistajan edustajaa, jos valmistaja ei 
ole sijoittautunut yhteisöön, tai jos tuotteella 
ei ole yhteisöön sijoittautunutta edustajaa, 
tuotteen maahantuojaa; 

iii) muita kaupan pitämisen ketjussa olevia 
elinkeinonharjoittajia, jos heidän toimintansa 
saattaa vaikuttaa tuotteen turvallisuusominai-
suuksiin. 

Jakelijalla tarkoitetaan direktiivissä jokaista 
kaupan pitämisen ketjun elinkeinonharjoitta-
jaa, jonka toiminta ei vaikuta tuotteen turval-
lisuusominaisuuksiin. 

Uudessa direktiivissä on toisin kuin aikai-
semmassa määritelty myös käsitteet palau-
tusmenettely ja markkinoilta poistaminen. 
Markkinoilla poistamisella tarkoitetaan toi-
menpidettä, jonka tarkoituksena on estää vaa-
rallisen tuotteen jakelu ja esittely sekä sen 
tarjoaminen kuluttajalle. Palautusmenettelyl-
lä puolestaan tarkoitetaan toimenpiteitä, joi-
den tarkoituksena on saada valmistajan tai 
jakelijan kuluttajille tai kuluttajan saataville 
jo toimittamat vaaralliset tuotteet takaisin. 

Yleinen turvallisuusvaatimus, vaatimuk-
senmukaisuuden arviointiperusteet ja eu-

rooppalaiset standardit. Tuottajat eivät ylei-
sestä tuoteturvallisuudesta annetun direktii-
vin 3 artiklan 1 kohdan mukaan saa saattaa 
markkinoilla muita kuin turvallisia tuotteita. 

Uudessa direktiivissä säädetään aikaisem-
paa direktiiviä yksityiskohtaisemmin siitä, 
milloin tuotteiden voidaan olettaa olevan tur-
vallisia. Direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mu-
kaan tuotetta pidetään turvallisena niiden 
seikkojen osalta, joista säädetään asiaa kos-
kevassa kansallisessa lainsäädännössä, jos se 
kyseisen tuotteen turvallisuutta koskevien 
yhteisön erityissäännösten puuttuessa vastaa 
sen jäsenvaltion kansallisia erityissäännöksiä, 
jonka alueella sitä pidetään kaupan, edellyt-
täen, että nämä säännökset on laadittu perus-
tamissopimuksen ja erityisesti sen 28 ja 30 
artiklan mukaisesti ja että niissä annetaan 
tuotteen kaupan pitämisen edellytyksenä ole-
vat terveyttä ja turvallisuutta koskevat mää-
räykset. 

Tuotteen oletetaan olevan turvallinen kan-
sallisissa standardeissa määritettyjen vaaro-
jen ja vaaraluokkien osalta, jos se on sellais-
ten vapaaehtoisten kansallisten standardien 
mukainen, joilla vahvistetaan kansallisiksi 
standardeiksi niitä eurooppalaisia standarde-
ja, joiden viitetiedot komissio on julkaissut 
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. 
Tämä on uutta aikaisempaan yleistä tuotetur-
vallisuutta koskevaan direktiiviin verrattuna. 
Uuden lähestymistavan mukaisissa direktii-
veissä on sen sijaan jo tätä ennen edellä tar-
koitettujen standardien katsottu antavan tur-
vallisuusolettaman kysymyksessä oleville 
tuotteille. 

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa on luette-
lo seikoista, joita otetaan huomioon yleisen 
turvallisuuden vaatimuksenmukaisuuden vel-
voitetta arvioitaessa. Näitä ovat: 

a) vapaaehtoiset kansalliset standardit, joil-
la muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja asiaan-
kuuluvia eurooppalaisia standardeja vahvis-
tetaan kansallisiksi standardeiksi; 

b) siinä jäsenvaltiossa laaditut standardit, 
jossa tuotetta pidetään kaupan; 

c) komission suositukset, jotka sisältävät 
tuoteturvallisuuden arviointia koskevat ohjei-
ta; 

d) kyseisellä alalla noudatetut tuoteturvalli-
suutta koskevat käytännesäännöt; 

e) nykyiset tiedot ja tekniikka; 
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f) turvallisuustaso, jota kuluttajat voivat 
kohtuudella edellyttää. 

Tämän 3 artiklan 4 kohdan mukaan se, että 
tuote on niiden vaatimusten mukainen, joilla 
pyritään takaamaan yleisen turvallisuuden 
vaatimuksenmukaisuuden noudattaminen, 
erityisesti, että tuote on 3 artiklan 2 ja 3 koh-
dassa tarkoitettujen säännösten mukainen, ei 
estä jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomai-
sia toteuttamasta asianmukaisia toimenpiteitä 
rajoittaakseen tuotteen markkinoille saatta-
mista tai vaatimasta tuotteen poistamista 
markkinoilta tai palautusmenettelyä, jos 
osoittautuu, että tuote vaatimuksenmukai-
suudestaan huolimatta aiheuttaa vaaraa. 

Direktiivin 4 artiklassa on säännöksiä me-
nettelystä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
standardien laatimisesta sekä tällaisten stan-
dardien viitetietojen julkaisemisesta Euroo-
pan yhteisöjen virallisessa lehdessä. 

4 artiklan 1 momentin mukaan nämä 3 ar-
tiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoi-
tetut eurooppalaiset standardit laaditaan seu-
raavasti: 

a) vaatimukset sen varmistamiseksi, että 
standardien mukaiset tuotteet ovat yleisen 
turvallisuusvaatimusten mukaisia, vahviste-
taan direktiivissä jäljempänä säädettyä me-
nettelyä käyttäen, jossa komissiota tuotetur-
vallisuusasioissa avustava komitea toimii 
sääntelykomiteana; 

b) komissio pyytää näiden vaatimusten pe-
rusteella teknisiä standardeja ja määräyksiä 
ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia mää-
räyksiä koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä ke-
säkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti 
eurooppalaisia standardointielimiä laatimaan 
standardit, jotka täyttävät edellä mainitut 
vaatimukset; 

c) eurooppalaiset standardointielimet hy-
väksyvät toimeksiantojen perusteella stan-
dardit komission ja standardointielinten yh-
teistyöstä annetuissa yleisissä ohjeissa olevi-
en periaatteiden mukaisesti; 

d) komissio antaa joka kolmas vuosi ylei-
sestä tuoteturvallisuudesta annetun direktii-
vin 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kerto-
muksen Euroopan parlamentille ja neuvostol-
le ohjelmistaan, jotka koskevat a ja b alakoh-
dassa tarkoitettuja standardointivaatimuksia 

ja -toimeksiantoja sekä a) ja c)-alakohdassa 
tarkoitettuja standardeja koskevista päätök-
sistä. Siinä on myös tietoja niistä tuotteista, 
joiden osalta komissio aikoo vahvistaa kysei-
siä vaatimuksia ja toimeksiantoja, sekä huo-
mioon otettavista tuotevaaroista ja tämän 
alan valmistelutöistä. 

Komissio julkaisee 4 artiklan 2 kohdan 
mukaan Euroopan yhteisöjen virallisessa 
lehdessä tällä tavoin hyväksyttävien ja 1 
kohdassa mainittujen vaatimusten mukaisesti 
laadittavien eurooppalaisten standardien vii-
tetiedot. 

Tarkoituksena ei ole, että vain sellaisten 
eurooppalaisten standardien vaatimusten 
mukaisuus, joita koskeva valmistelutyö alkaa 
vasta uuden yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annetun direktiivin tultua voimaan, voisi an-
taa tässä tarkoitetun turvallisuusolettaman 
tuotteelle. Direktiivin 4 artiklan 2 kohdan 
toisessa alakohdassa säädetään, että jos eu-
rooppalaisen standardointielimen ennen tä-
män direktiivin voimaantuloa hyväksymä 
standardi varmistaa yleisen turvallisuusvaa-
timuksen täyttymisen, komission päättää jul-
kaista sen viitetiedot Euroopan yhteisöjen vi-
rallisessa lehdessä. 

4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakoh-
dassa taas säädetään, että jos jokin standardi 
ei varmista yleisen turvallisuusvaatimuksen 
täyttymistä, komissio poistaa viittauksen sii-
hen kokonaan tai osittain julkaisustaan Eu-
roopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. 4 ar-
tiklan 2 kohdan 4 alakohdan mukaan komis-
sio päättää toisessa ja kolmannessa alakoh-
dassa tarkoitetuissa tapauksissa oma-
aloitteisesti tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä 
direktiivissä jäljempänä säädettyä menettelyä 
käyttäen, jossa komissiota avustava komitea 
toimii sääntelykomiteana, siitä, onko kysei-
nen standardi yleisen turvallisuusvaatimuk-
sen mukainen. Komissio päättää julkaisemi-
sesta tai julkaisuista poistamisesta kuultuaan 
edellä mainittua direktiivin 98/34/EY 5 artik-
lan nojalla perustettua komiteaa. Komissio 
ilmoittaa jäsenvaltioille päätöksestään. 

Tuottajien ja jakelijoiden velvollisuudet. 
Sen lisäksi, että tuottajille on asetettu direk-
tiivin 3 artiklassa yleinen velvollisuus saattaa 
markkinoille ainoastaan turvallisia tuotteita, 
heidän muista velvollisuuksistaan on sään-
nöksiä direktiivin 5 artiklassa. 



 HE 127/2003 vp  
  

    

 

17

Kunkin tuottajan on 5 artiklan 1 kohdan 
mukaan annettava oman toimintansa osalta 
kuluttajille tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät 
arvioimaan tuotteeseen sen koko tavanomai-
sen tai kohtuudella ennakoitavissa olevan 
käyttöiän aikana liittyvät vaarat, mikäli täl-
laisia vaaroja ei voida heti havaita ilman 
asianmukaista varoitusta, sekä voivat ryhtyä 
varotoimiin. Tällaisen varoituksen olemassa-
olo ei 1 momentin toisen alakohdan mukaan 
kuitenkaan vapauta ketään velvollisuudesta 
noudattaa muita tässä direktiivissä asetettuja 
velvollisuuksia. 

Kunkin tuottajan on 5 artiklan 1 kohdan 
kolmannen alakohdan mukaan oman toimin-
tansa osalta toteutettava toimittamiensa tuot-
teiden ominaisuuksiin suhteutetut toimenpi-
teet, joiden avulla he: 

a) saavat tietoa näiden tuotteiden mahdolli-
sesti aiheuttamista vaaroista; 

b) voivat näin ryhtyä tarvittaviin toimiin, 
joihin voi sisältyä vaarojen välttämisen niin 
edellyttäessä markkinoilta poistaminen, ku-
luttajille suunnattu asianmukainen ja tehokas 
tiedotus tai palautusmenettely. 

Juuri mainittuihin toimenpiteisiin on 1 
kohdan neljännen alakohdan mukaan sisälly-
tettävä esimerkiksi: 

a) tuottajan nimen ja yhteystietojen sekä 
tuotetta tai tarvittaessa kyseistä tuote-erää 
koskevien tietojen ilmoittaminen tuotteessa 
tai sen pakkauksessa, paitsi tapauksissa, jois-
sa ilmoittamatta jättäminen on perusteltua; ja 

b) kaikissa tapauksissa, joissa se on aiheel-
lista, kaupan pidettävien tuotteiden tutkimi-
nen pistokokein sekä valitusten tutkiminen ja 
tarvittaessa rekisteröiminen ja seurantatieto-
jen toimittaminen jakelijoille. 

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan neljännessä 
alakohdassa säädetään, että kolmannen ala-
kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet to-
teutetaan vapaaehtoisesti tai toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä 8 artiklan 1 kohdan 
f alakohdan mukaisesti. Palautusmenettelyä 
käytetään viimeisenä keinona, jos muut toi-
met eivät riitä kyseisten vaarojen torjuntaan 
tapauksissa, joissa tuottajat pitävät sitä tar-
peellisena ja jos tuottajien on siihen ryhdyt-
tävä toimivaltaisen viranomaisen toimenpi-
teen vuoksi. Se voidaan toteuttaa alan ole-
massa olevia käytännesääntöjä noudattaen 
kyseisessä jäsenvaltiossa. 

5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jakeli-
joiden on osaltaan toimittava huolellisesti ja 
edistettävä soveltuvien turvallisuusvaatimus-
ten täyttämistä, erityisesti siten, että ne eivät 
toimita tuotteita, jos ne tietävät tai niiden pi-
täisi hallussaan olevien tietojen pohjalta am-
mattilaisina pystyä päättelemään, että tuotteet 
ovat kyseisten turvallisuusvaatimusten vas-
taisia. Niiden on lisäksi osallistuttava omaan 
toimintaansa liittyviltä osin markkinoille saa-
tettujen tuotteiden turvallisuuden seurantaan, 
erityisesti antamalla tietoja tuotteiden aiheut-
tamista vaaroista, säilyttämällä ja toimitta-
malla tuotteiden alkuperän jäljittämisessä 
tarvittavia asiakirjoja sekä osallistumalla 
tuottajien ja toimivaltaisten viranomaisten to-
teuttamiin toimiin vaarojen välttämiseksi. 
Niiden on toteutettava omaan toimintaansa 
liittyviltä osin toimenpiteet tehokkaan yhteis-
työn mahdollistamiseksi. 

Jakelijoiden nimenomaisia velvoitteita on 
uudessa direktiivissä lisätty. 

Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
että jos tuottajat ja jakelijat tietävät tai niiden 
pitäisi hallussaan olevien tietojen pohjalta 
ammattilaisina pystyä päättelemään, että nii-
den markkinoille saattama tuote aiheuttaa ku-
luttajalle vaaroja, jotka ovat ristiriidassa ylei-
sen turvallisuusvaatimuksen kanssa, niiden 
on direktiivin liitteessä I vahvistetuin edelly-
tyksin ilmoitettava vaaroista välittömästi jä-
senvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja 
ilmoitettava erityisesti toimista, joita ne ovat 
toteuttaneet kuluttajille aiheutuvan vaaran 
torjumiseksi. Komissio voi muuttaa direktii-
vin liitteessä I olevia näitä ilmoituksia kos-
kevia vaatimuksia. Tähän työhön osallistuu 
direktiivissä säädetty komitea neuvoa anta-
vassa menettelyssä. 

Direktiivin 5 artiklan 4 kohdan mukaan 
tuottajien ja jakelijoiden on oman toimintan-
sa osalta tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa näiden sitä pyytäessä, 
jotta toteutettaisiin toimia sellaisten tuottei-
den aiheuttaman vaaran torjumiseksi, joita ne 
toimittavat tai ovat toimittaneet. Toimivaltai-
set viranomaiset päättävät yhteistyömenette-
lyistä mukaan lukien menettelystä, jota nou-
datetaan tuottajien ja jakelijoiden kanssa käy-
tävissä neuvotteluissa tuotteiden turvallisuu-
teen liittyvistä kysymyksistä. 

Jäsenvaltioiden erityiset velvollisuudet ja 



 HE 127/2003 vp  
  

    

 

18

valtuudet. Yleisestä tuoteturvallisuudesta an-
netun direktiivin 6 artiklan mukaan jäsenval-
tioiden on huolehdittava siitä, että tuottajat ja 
jakelijat noudattavat tämän direktiivin mu-
kaisia velvollisuuksiaan siten, että markki-
noille saatettavat tuotteet ovat turvallisia. 

Jäsenvaltioiden on perustettava tai nimettä-
vä toimivaltaiset viranomaiset, joiden tehtä-
vänä on valvoa, että tuotteet täyttävät yleisen 
turvallisuusvaatimuksen, ja huolehdittava sii-
tä, että näillä viranomaisilla on riittävä toi-
mivalta ja että ne käyttävät toimivaltaansa to-
teuttaakseen tämän direktiivin nojalla niiden 
tehtäviin kuuluvia aiheellisia toimenpiteitä. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä toimivaltais-
ten viranomaisten tehtävät, valtuudet, organi-
saatio sekä yhteistyötä koskevat yksityiskoh-
taiset säännöt. Jäsenvaltiot antavat tästä tie-
dot komissiolle, joka toimittaa ne muille jä-
senvaltioille. 

Direktiivin 7 artiklassa säädetään, että jä-
senvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin 
mukaisesti annettaviin kansallisiin säännök-
siin kohdistuvien rikkomusten seuraamuksis-
ta ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpi-
teet varmistaakseen niiden täytäntöönpanon. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikea-
suhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava näistä säännöksistä komissioille 
15 päivään tammikuuta 2004 mennessä. Li-
säksi jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitet-
tava komissiolle kaikista säännöksiin mah-
dollisesti tehtävistä muutoksista. 

Toimivaltaisten viranomaisten käytössä 
olevista markkinavalvonnan keinoista ja seu-
raamuksista on säännöksiä direktiivin 8 artik-
lassa. Artiklassa säädetään varsin seikkape-
räisesti siitä, millaisia keinoja markkinaval-
vonnasta vastuussa olevilla viranomaisilla on 
oltava eri tilanteissa. 

Direktiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaan jä-
senvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
on toimivalta toteuttaa esimerkiksi seuraavia 
toimenpiteitä: 

a) kaikkien tuotteiden osalta: 
i) järjestää riittäviä ja asianmukaisia tuot-

teiden turvallisuusominaisuuksia koskevia 
tarkastuksia myös sen jälkeen, kun tuotteet 
on saatettu markkinoille turvallisina, niin 
kauan kuin niitä käytetään tai kulutetaan; 

ii) vaatia asianosaisilta kaikki tarvittavat 
tiedot; 

iii) ottaa näytteitä tuotteista ja suorittaa nii-
den turvallisuustarkastuksia; 

b) kaikkien sellaisten tuotteiden osalta, jot-
ka saattavat aiheuttaa vaaraa tietyissä olosuh-
teissa: 

i) vaatia, että tuotteeseen liitetään asianmu-
kaisia, selkeästi ja helposti ymmärrettävällä 
tavalla laadittuja varoituksia tuotteen mah-
dollisesti aiheuttamista vaaroista sen jäsen-
valtion virallisilla kielillä, jossa tuote pide-
tään kaupan; 

ii) asettaa tuotteen markkinoille saattami-
selle ennakkoehtoja, joilla varmistetaan tuot-
teen turvallisuus; 

c) kaikkien sellaisten tuotteiden osalta, jot-
ka saattavat aiheuttaa vaaraa tietyille henki-
löille: 

suorittaa järjestelyitä, joilla varmistetaan, 
että tällaisille henkilöille ilmoitetaan tällai-
sesta vaarasta riittävän ajoissa ja asianmukai-
sella tavalla muun muassa julkaisemalla eri-
tyisiä varoituksia; 

d) kaikkien mahdollisesti vaarallisten tuot-
teiden osalta: 

kieltää tilapäisesti turvallisuutta koskevien 
tarkastusten tai arviointien edellyttämäksi 
ajaksi ketään toimittamasta tiettyjä tuotteita, 
tarjoutumasta niitä toimittamaan tai esittele-
mästä niitä; 

e) kaikkien vaarallisten tuotteiden osalta: 
kieltää niiden saattaminen markkinoille ja 

toteuttaa tarvittavia lisätoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että kieltoa noudatetaan; 

f) kaikkien markkinoilla jo olevien vaaral-
listen tuotteiden osalta: 

i) määrätä tai järjestää niiden tehokas ja vä-
litön markkinoilta poistaminen sekä varoittaa 
kuluttajia niiden aiheuttamista vaaroista; 

ii) määrätä tai koordinoida tai tarvittaessa 
huolehtia tuottajien ja jakelijoiden kanssa sii-
tä, että kuluttajat palauttavat jo toimitetut 
tuotteet ja että kyseiset tuotteet hävitetään 
asianmukaisella tavalla. 

Tämän 8 artiklan 2 kohdan mukaan jäsen-
valtioiden toimivaltaisten viranomaisten on 
toteuttaessaan 1 kohdassa tarkoitettuja toi-
menpiteitä toimittava perustamissopimuksen 
ja erityisesti sen 28 ja 30 artiklaa noudattaen 
siten, että kyseiset toimenpiteet toteutetaan 
tavalla, joka on oikeassa suhteessa vaaran 
vakavuuteen ja ottaen ennalta varautumisen 
periaate aiheellisella tavalla huomioon. Edel-
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leen 2 kohdan toisessa ja kolmannessa ala-
kohdassa on yksityiskohtaisempia säännök-
siä, joissa korostetaan vapaaehtoisten toi-
menpiteiden ensisijaisuutta. 8 artiklan 3 koh-
dan mukaan toimivaltaisilla viranomaisilla 
tulee olla riittävä toimivalta. 

Toimivaltaisten viranomaisten toimenpiteet 
voivat direktiivin 8 artiklan 4 kohdan mu-
kaan tapauksen mukaan kohdistuttava: 

a) tuottajaan; 
b) jakelijoihin näiden toimintaan liittyviltä 

osin ja erityisesti siihen, joka on vastuussa 
ensimmäisestä jakeluvaiheesta kansallisilla 
markkinoilla; 

c) kaikkiin muihin henkilöihin, jos se osoit-
tautuu tarpeelliseksi, jotta toimet tuotteen ai-
heuttamien vaarojen välttämiseksi toteutet-
taisiin yhteistyössä. 

Valvonnan suunnittelu. Direktiivin 9 artik-
lassa edellytetään, että jäsenvaltiot varmista-
vat tehokasta markkinoiden valvontaa varten, 
jolla pyritään varmistamaan korkeatasoisen 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suoje-
lu, sen, että käytettävissä on tarvittavia me-
nettelytapoja. Tehokkaaseen markkinaval-
vontaan kuuluu artiklan mukaan myös yh-
teistyö kansallisten toimivaltaisten viran-
omaisten välillä. Markkinavalvonnan erityi-
siä keinoja ja menettelytapoja voivat 9 artik-
lan 1 kohdan mukaan olla: 

a) alakohtaisten valvontaohjelmien laatimi-
nen, säännöllinen ajantasaistaminen ja toteut-
taminen tuote- ja vaaraluokittain sekä val-
vontatoimien, havaintojen ja tulosten seuran-
ta; 

b) tuoteturvallisuutta koskevan tieteellisen 
ja teknisen tutkimustiedon seuraaminen ja 
ajantasaistaminen; 

c) valvonnan toimivuuden ja tehokkuuden 
säännöllinen tutkiminen ja arviointi sekä to-
teutetun valvontamenetelmän ja organisaati-
on tarkistaminen tarvittaessa. 

Tämän 9 artiklan 2 kappaleen mukaan jä-
senvaltioiden on varmistettava, että kuluttajat 
ja muut asianomaiset tahot voivat tehdä tuo-
teturvallisuutta sekä seuranta- ja valvonta-
toimia koskevia ilmoituksia toimivaltaisille 
viranomaisille ja että niiden johdosta ryhdy-
tään asianmukaisiin toimiin. Jäsenvaltioiden 
on tiedotettava aktiivisesti kuluttajille ja 
muille asianomaisille tahoille tähän tarkoi-
tukseen vahvistetuista menettelyistä. 

Hallinnollinen yhteistyö. Uuden direktiivin 
10 artiklassa on säännöksiä siitä, että komis-
sio edistää tuoteturvallisuuden alalla toimi-
valtaisten viranomaisten toimintaa eurooppa-
laisena verkkona ja osallistuu toimintaa eri-
tyisesti hallinnollisen yhteistyön muodossa. 
Verkkona toimiminen tapahtuu koor-
dinoidusti olemassa olevien muiden yhteisön 
menettelytapojen kanssa. Verkon tavoitteena 
on erityisesti helpottaa seuraavia toimia: 

a) tietojen vaihto vaarojen arvioinnista, 
vaarallisista tuotteista, testausmenetelmistä ja 
testituloksista, uusista tieteellisistä tutkimus-
tuloksista ja muista valvontatoimissa huomi-
oon otettavista seikoista; 

b) yhteisten valvonta- ja testaushankkeiden 
perustaminen ja toteutus; 

c) asiantuntemuksen ja parhaiden menet-
telytapojen vaihto sekä koulutusyhteistyö; 

d) vaarallisten tuotteiden jäljittämiseen, 
markkinoilta poistamiseen ja palautusmenet-
telyyn liittyvän yhteisön tasolla tapahtuvan 
yhteistyön tehostaminen. 

Tietojenvaihto. Yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annetussa direktiivissä on lähtökohtana, 
että kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
korkean suojan tason varmistamiseksi ja si-
sämarkkinoiden yhtenäisyyden säilyttämi-
seksi komissiolle on ilmoitettava pääsääntöi-
sesti kaikista toimenpiteistä, joilla rajoitetaan 
jonkin tuotteen saattamista markkinoille tai 
jotka edellyttävät tuotteen poistamista mark-
kinoilta tai palautusmenettelyn käyttöä. 

Ilmoitusmenettelystä on säännöksiä direk-
tiivin 11 ja 12 artiklassa. Näistä 12 artikla 
koskee ilmoitusmenettelyä silloin, kun ky-
symyksessä olevasta tuotteesta aiheutuu va-
kavaa vaaraa ja 11 artikla ilmoituksia silloin, 
kun kysymys on yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annetun direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvasta tuotteesta, mutta tuotteen, jonka 
markkinoille saattamista tai markkinoilla pi-
toa valvontaviranomainen päätöksellään ra-
joittaa, ei katsota aiheuttavan 12 artiklassa 
tarkoitettu vakavaa vaaraa. 

Direktiivin 11 artiklan 1 kohdan mukaan 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, jos 
se toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, joilla ra-
joitetaan tuotteen saattamista markkinoille tai 
jotka edellyttävät sen poistamista markkinoil-
ta. Myös toimenpiteen perusteluista on ilmoi-
tettava komissiolle. Jos ilmoituksen tekevä 
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jäsenvaltio katsoo, että vaaran vaikutukset 
eivät ulotu tai eivät voi ulottua kyseisen jä-
senvaltion alueen ulkopuolelle, sen on ilmoi-
tettava toimenpiteistä, mikäli niihin liittyy 
tietoja, joilla saattaa olla merkitystä jäsenval-
tioille tuoteturvallisuuden kannalta ja erityi-
sesti, jos ne koskevat uutta vaaraa, josta ei 
ole vielä mainittu muissa ilmoituksissa. 
Muissa tapauksissa vaikutuksiltaan paikalli-
sista vaaroista ei tarvitse ilmoittaa. 

Komissio toimittaa 11 artiklan 2 kohdan 
mukaan ilmoituksen muille jäsenvaltioille, 
jollei se ilmoitukseen sisältyvien tietojen tar-
kastelun perusteella totea toimenpidettä yh-
teisön lainsäädännön vastaiseksi. Tällöin 
komissio ilmoittaa asiasta välittömästi jäsen-
valtiolle, joka toteutti toimenpiteen. Toisin 
kuin aikaisemmassa, vuonna 1992 annetussa 
direktiivissä yleisestä tuoteturvallisuudesta, 
komission ei uuden direktiivin mukaan tar-
vitse ennen ilmoituksen edelleen lähettämistä 
käydä neuvotteluja osapuolten kanssa. 

Direktiivin 12 artiklan mukaan jäsenvaltion 
on välittömästi ilmoitettava komissiolle RA-
PEXia käyttäen, jos se toteuttaa tai päättää 
toteuttaa, suosittaa tai sopia tuottajien ja ja-
kelijoiden kanssa vapaaehtoisia tai pakollisia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on jäsen-
valtion omalla alueella estää tai rajoittaa tuot-
teen kaupan pitämistä tai mahdollista käyttöä 
taikka asettaa näille erityisehtoja sen vuoksi, 
että kyseinen tuote aiheuttaa vakavaa vaaraa. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle vä-
littömästi kaikkiin kyseisiin toimenpiteisiin 
tehdyistä muutoksista tai toimenpiteiden lo-
pettamisesta. 

Jos ilmoituksen tekevä jäsenvaltio katsoo, 
että vaaran vaikutukset eivät ulotu tai eivät 
voi ulottua kyseisen jäsenvaltion alueen ul-
kopuolelle, sen on toimittava edellä 11 artik-
lassa määriteltyjen sääntöjen mukaisesti. 

12 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan 
mukaan jäsenvaltiot voivat toimittaa komis-
siolle hallussaan olevia, vakavaa vaaraa kos-
kevia tietoja jo ennen kuin ne päättävät to-
teuttaa kyseisiä toimenpiteitä.  

Uutta aikaisempaan yleisestä tuoteturvalli-
suudesta annetussa direktiivissä olevaan va-
kavia vaaroja koskevaan sääntelyyn on, että 
myös tuottajien ja jakelijoiden kanssa sovitut 
vapaaehtoiset tuotteiden markkinoille saat-
tamista tai markkinoilla oloa koskevat järjes-

telyt tulee ilmoittaa RAPEXia käyttäen, jos 
tuote aiheuttaa vakavaa vaaraa Aikaisemman 
direktiivin mukaan RAPEX-ilmoitusten te-
kemisvelvollisuus koski vain valvontaviran-
omaisten velvoittavia toimenpiteitä tilanteis-
sa, joissa jokin tuote aiheuttaa vakavaa ja vä-
litöntä vaaraa. 

Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan mukaan 
komissio saatuaan tällaisen ilmoituksen tar-
kistaa, ovatko ne tämän artiklan ja RAPEXin 
toimintaan sovellettavien määräysten mukai-
sia, ja toimittaa tiedot muille jäsenvaltioille, 
joiden vuorostaan on heti annettava komissi-
olle tiedoksi toteuttamansa toimenpiteet. 

Direktiivin liitteessä II on yksityiskohtaisia 
menettelyohjeita sekä 11 artiklassa että 12 ar-
tiklassa tarkoitetuista ilmoituksista. 11 artik-
lan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa sää-
detään lisäksi, että komissio laatii ja ajan-
tasaistaa säännöllisesti ohjeet RAPEXin hal-
linnoinnista sekä ilmoitusmenettelyistä 
yleensä. Ohjeiden laadinnassa komissiota 
avustaa direktiivissä tarkoitettu jäsenvaltioi-
den edustajista koostuva komitea neuvoa an-
tavassa menettelyssä.  

12 artiklan 4 kohdan mukaan RAPEX an-
netaan ehdokasmaiden, kolmansien maiden 
ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön niiden 
ja yhteisön välillä tehtävissä sopimuksissa 
määriteltävien yksityiskohtaisten sääntöjen 
mukaisesti. Sopimusten on perustuttava vas-
tavuoroisuuteen ja niiden on sisällettävä yh-
teisössä sovellettavia salassapitosäännöksiä 
vastaavat määräykset. 

Yhteisön toimenpiteet vakavan vaaran ai-
heuttamien tuotteiden luomissa tilanteissa. 
Direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
että jos komissio saa tietoonsa, että jokin tuo-
te aiheuttaa vakavaa vaaraa kuluttajien ter-
veydelle tai turvallisuudelle eri jäsenvaltiois-
sa, komissio voi, yhteisön jonkin tiedekomi-
tean toimivaltaan kuuluvan tieteellisen ky-
symyksen herätessä, kyseisen vaaran osalta 
toimivaltaista tiedekomiteaa kuultuaan sekä 
jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa komi-
teaa sääntelymenettelyssä kuultuaan tehdä 
asiassa päätöksen. Tällaisessa komission pää-
töksessä jäsenvaltioilta edellytetään jonkin 
direktiivin 8 artiklan 1 kohdan b–f alakoh-
dassa tarkoitetun toimenpiteen toteuttamista, 
jos samanaikaisesti: 
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a) jäsenvaltioiden kanssa käydyissä neuvot-
teluissa on tullut ilmi, että jäsenvaltioiden 
toimintatavat ovat ilmeisen erilaisia sen osal-
ta, kuinka vaaratilanne ratkaistaan tai tullaan 
ratkaisemaan; ja 

b) tuotteen aiheuttamaa vaaraa ei voida sen 
luonteen vuoksi ja ongelman kiireellisyyden 
edellyttämällä tavalla käsitellä kyseiseen 
tuotteeseen sovellettavassa yhteisön erityis-
lainsäädännössä säädettyjen muiden menette-
lyjen mukaisesti; ja 

c) vaara voidaan tehokkaasti torjua ainoas-
taan toteuttamalla asianmukaisia toimenpitei-
tä yhteisön tasolla, jotta varmistetaan yhte-
näisen ja korkeatasoisen kuluttajien tervey-
den ja turvallisuuden suoja ja sisämarkkinoi-
den asianmukainen toiminta. 

Komission edellä mainitut päätökset ovat 
voimassa enintään yhden vuoden. Niiden 
voimassaoloa voidaan samaa menettelyä 
noudattaen jatkaa enintään yhdellä vuodella 
kerrallaan. Tiettyjä yksilöityjä tuotteita tai 
tuote-eriä koskevien päätösten voimassaolo-
aikaa ei kuitenkaan ole rajoitettu. 

Direktiivin 13 artiklan 3 kohdan mukaan 
vaarallisia tuotteita, joista on tehty edellä tar-
koitettu komission päätös, ei saa viedä yhtei-
söstä, ellei kyseisessä päätöksessä toisin 
määrätä. 

13 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltioi-
den on toteutettava kaikki tarvittavat toimen-
piteet edellä mainittujen komission päätösten 
täytäntöön panemiseksi 20 päivän kuluessa, 
jollei kyseisissä päätöksissä ole ilmoitettu 
muuta määräaikaa. 

Edelleen säädetään 13 artiklan 5 kohdassa, 
että toimenpiteiden täytäntöönpanosta vas-
tuussa olevien toimivaltaisten viranomaisten 
on yhden kuukauden kuluessa annettava asi-
anosaisille mahdollisuus esittää näkökantan-
sa ja ilmoitettava niistä komissiolle. 

Komiteamenettelyt. Direktiivin 14 ja 15 ar-
tiklassa on säännöksiä komiteasta, joka avus-
taa komissiota yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annettuun direktiiviin liittyvissä kysymyksis-
sä. Tämä komitea toimii sääntelymenettelyä 
noudattaen silloin, kun se käsittelee direktii-
vin 4 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, 
jotka koskevat eurooppalaisten standardoin-
tielinten hyväksymiä standardeja, sekä 13 ar-
tiklassa tarkoitettuja ehdotuksia komission 
päätöksiksi tilanteissa, joissa jokin tuote ai-

heuttaa vakavaa vaaraa kuluttajien terveydel-
le ja turvallisuudelle ja joissa muut 13 artik-
lassa asetetut edellytykset ovat olemassa. 
Muissa asioissa komitea toimii neuvoa anta-
vaa menettelyä noudattaen. Komitea vahvis-
taa työjärjestyksensä. 

Tietojen saatavuus ja salassapito. Direktii-
vin 16 artiklan mukaan jäsenvaltioiden vi-
ranomaisten tai komission käytettävissä ole-
vien tietojen, jotka koskevat tuotteista kulut-
tajien terveydelle ja turvallisuudelle aiheutu-
vaa vaaraa, on avoimuusvaatimusten mukai-
sesti oltava pääsääntöisesti yleisön saatavilla. 
Tämä ei vaikuta valvonta- ja tutkintatoimien 
edellyttämiin rajoituksiin. Yleisön saatavissa 
on oltava erityisesti tiedot, jotka koskevat 
tuotteen tunnistamista, vaaran luonnetta ja to-
teutettuja toimenpiteitä. 

Loppusäännökset. Direktiivin 17–24 artik-
loissa on lähinnä hallinnollisia, menettelylli-
siä ja tiedotuksellisia säännöksiä. 17 artiklas-
sa viitataan neuvoston direktiivin tuotevas-
tuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, ase-
tusten ja hallinnollisten määräysten lähentä-
misestä (85/374/ETY) ja todetaan että ylei-
sestä tuoteturvallisuudesta annettu direktiivi 
ei rajoita tämän vastuukysymyksiä käsittele-
vän direktiivin soveltamista. 

Direktiivin 18 artiklassa velvoitetaan pe-
rustelemaan asianmukaisesti kaikki direktii-
vin perusteella tehdyt tuotteen markkinoilla 
saattamisen rajoittamista, markkinoilta pois-
tamista tai palautusmenettelyn käyttöä kos-
kevat päätökset. Päätökset on annettava 
mahdollisimman pian tiedoksi asianosaiselle, 
ja niissä on mainittava kyseisessä jäsenvalti-
ossa voimassa oleviin säännöksiin perustuvat 
muutoksenhakukeinot ja niiden käyttämistä 
koskevat määräajat. Aina kun se on käytän-
nössä mahdollista, asianosaisille on varattava 
tilaisuus lausunnon antamiseen ennen toi-
menpiteen toteuttamista. Jos näin ei asian kii-
reellisyyden vuoksi ole toimittu etukäteen, 
lausunnon antamiseen on varattava tilaisuus 
kohtuullisessa ajassa toimenpiteen täytän-
töönpanon jälkeen. Toimenpiteissä, jotka 
edellyttävät tuotteen markkinoilta poistamis-
ta tai palautusmenettelyn käyttöä, on kannus-
tettava jakelijoita, käyttäjiä ja kuluttajia osal-
listumaan tällaisten toimenpiteiden toteutuk-
seen. 

18 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioi-
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den on huolehdittava siitä, että kaikki toimi-
valtaisten viranomaisten toteuttamat, tuotteen 
markkinoille saattamisen rajoittamista, sen 
markkinoilta poistamista tai palautusmenette-
lyn käyttöä koskevat toimenpiteet voidaan 
saattaa toimivaltaisen tuomioistuimen käsi-
teltäviksi. Saman artiklan 3 kohdan mukaan 
mikään tämän direktiivin perusteella tehty 
tuotteen markkinoille saattamisen rajoitta-
mista, markkinoilta poistamista tai palautus-
menettelyn käyttöä koskeva päätös ei vaikuta 
tapauksessa sovellettavaan kansallisen rikos-
lain mukaiseen vastuun arviointiin sen osa-
puolen osalta, jolle päätös on osoitettu. 

19 artiklan 1 kohdassa todetaan, että ko-
missio voi antaa direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevat kysymykset ja erityisesti markki-
noiden valvontaa ja seurantaa koskevat ky-
symykset 15 artiklassa tarkoitetun komitean 
käsiteltäväksi. Artiklan 2 kohdan mukaan ko-
missio antaa joka kolmas vuosi 15 päivästä 
tammikuuta alkaen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta. 

Direktiivin 20 artiklan mukaan komissio 
yksilöi palvelujen turvallisuutta koskevan yh-
teisön toiminnan tarpeet, mahdollisuudet ja 
painopisteet ja antaa ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2003 kertomuksen Euroopan parla-
mentille ja neuvostolle siihen tarvittaessa liit-
tyvine asiaa koskevine ehdotuksineen. 

 
4.  Tuoteturvall isuus lainsäädännön 

uudistamistarve ja  keske iset  uu-
distusehdotukset  

4.1. Yleistä 

Edellä kuvattu uusi Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi yleisestä tuoteturvalli-
suudesta on pantava Suomessa täytäntöön. 
Vaikka monet niistä uusista säännöksistä, 
jotka sisältyvät uuteen direktiiviin yleisestä 
tuoteturvallisuudesta, sisältyvät jo nykyisin 
tuoteturvallisuuslakiin, on tuoteturvallisuutta 
koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön kui-
tenkin tarpeen tehdä eräitä täsmennyksiä ja 
tarkennuksia. 

Vakavaa vaaraa aiheuttavista tuotteista 
koskevista ilmoituksista Euroopan yhteisöjen 
komissiolle ehdotetaan annettavaksi oma 
erillinen lakinsa, koska ilmoitusvelvollisuus 

koskee myös monia sellaisia tuotteita, jotka 
eivät kuulu ehdotettavan yleistä tuoteturvalli-
suutta koskevan lain soveltamisalaan. 

Samassa yhteydessä on pidetty tarkoituk-
senmukaisena tarkistaa voimassa olevaa tuo-
teturvallisuuslakia myös muilta osin. Lain 
voimassaoloaikana saadut kokemukset anta-
vat aiheen eräiden muutosten tekemiseen 
tuoteturvallisuuslakiin. 

Kun tuoteturvallisuuslakiin on sen voimas-
saoloaikana tehty lukuisia yksittäisiä muu-
toksia ja nyt esillä olevassa esityksessä siihen 
edelleen ehdotetaan useita muutoksia, on lain 
tarkoituksenmukaisen rakenteen aikaan saa-
miseksi pidetty tarpeellisena kirjoittaa laki 
kokonaisuudessaan uudelleen. 

Samalla on pidetty tarkoituksenmukaisena 
ehdottaa, että lain nimi muutetaan laiksi ku-
lutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta, mikä kuvaa nykyistä nimeä pa-
remmin lain sisältöä. 

 
4.2. Yleisestä tuoteturvallisuudesta anne-

tun uuden direktiivin täytäntöön-
panoon liittyvät muutokset 

Soveltamisala ja määritelmät. Direktiivin 
mukaan tuotteella tarkoitetaan kaikkia – 
myös palvelun yhteydessä – kuluttajille tar-
koitettuja tai kuluttajien kohtuudella ennakoi-
tavissa olosuhteissa käyttämiä tuotteita. 

Suomen tuoteturvallisuuslain soveltamisala 
on laajempi kuin direktiivin. Laki koskee ku-
lutustavaroita ja kuluttajapalveluksia sekä 
edellä kuvatun mukaisesti myös tavaroita ja 
palveluksia, joita tietyt laissa määritellyt ta-
hot luovuttavat kuluttajiin rinnastettavien 
henkilöiden käytettäväksi. Suomen tuotetur-
vallisuuslainsäädännön laajempi sovelta-
misala ei aiheuta ongelmia. Vastaavanlainen 
tilanne on ollut jo siitä lähtien, kun aikaisem-
pi neuvoston direktiivi yleisestä tuoteturvalli-
suudesta tuli voimaan kesäkuussa 1994. 

Edellä on todettu, että yleisestä tuoteturval-
lisuudesta annetun direktiivin säännöksiä 
markkinavalvonnasta on sovellettava, jollei 
tiettyjä tuotteita koskevassa yhteisölainsää-
dännössä ole markkinavalvontaa koskevia 
säännöksiä. Suomen kansallisessa lainsää-
dännössä on kuitenkin tarkoituksenmukaista, 
että markkinavalvontaa koskevat säännökset 
sijoitetaan erikseen kuhunkin kansalliseen 
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säädökseen, jolla pannaan täytäntöön turval-
lisuusasioita koskevaa yhteisölainsäädäntöä. 
Sen varmistamiseksi, että tavaroiden ja pal-
velusten turvallisuutta koskevaan lainsäädän-
töön ei jää aukkoja, ehdotetaan lakiin otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan viranomainen, 
joka valvoo muun lainsäädännön nojalla sel-
laisten kulutustavaroiden tai kuluttajapalve-
lusten turvallisuutta, joita laki yleisestä tuote-
turvallisuudesta ei koske, on valvonnassaan 
noudatettava yleistä tuoteturvallisuutta kos-
kevan lainsäädännön säännöksiä, jotka kos-
kevat elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia 
sekä valvontaviranomaisten toimivaltuuksia 
ja oikeuksia, jollei erityislainsäädännössä ole 
säännöksiä, joita noudattamalla päästään vä-
hintään samaan turvallisuustasoon. Tämä 
säännös ei vaikuta millään tavoin viran-
omaisten toimivaltaan ja keskinäiseen työn-
jakoon. Vastaavanlainen sääntely sisältyy jo 
nykyisin esimerkiksi muissa pohjoismaissa 
siihen kansalliseen lainsäädäntöön, jolla 
vuonna 1992 annettu yleistä tuoteturvalli-
suutta koskeva direktiivi on pantu täytäntöön. 

Direktiivissä on turvallisen tuotteen määri-
telmä, jota on käsitelty edellä. Vaarallinen 
tuote on direktiivin mukaan jokainen tuote, 
joka ei vastaa määritelmää turvallisesta tuot-
teesta. 

Suomen tuoteturvallisuuslaissa ei ole ny-
kyisin turvallisen tuotteen määritelmää. Lain 
4 §:ssä on vaarallisen kulutustavaran ja vaa-
rallisen kuluttajapalveluksen määritelmä. 
Vaikka määritelmä ei sanonnaltaan vastaa di-
rektiivissä käytettyä ilmaisuja, ei ole tarpeen 
muuttaa voimassa olevan lain määritelmiä 
asiallisesti tältä osin. Uuteen lakiin kulutus-
tavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvalli-
suudesta ehdotetaan lisättäväksi turvallisen 
kulutustavaran ja kuluttajapalveluksen määri-
telmä siten, että niitä kulutustavaroita ja ku-
luttajapalveluksia, jotka eivät ole laissa tar-
koitetulla tavalla vaarallisia terveydelle tai 
omaisuudelle, pidetään turvallisina. 

Direktiivissä tämän ennakollisen lainsää-
dännön suojeltavina kohteina mainitaan ter-
veys ja turvallisuus. Suomen tuoteturvalli-
suuslaissa suojeltavat kohteet ovat kuluttajan 
terveys ja omaisuus. Laki on siten ilmeisesti-
kin soveltamisalaltaan laajempi kuin direktii-
vi. (Poisto) Mitään estettä ei ole sille, että ku-
lutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-

vallisuudesta annettavan lain soveltamisala 
määritettäisiin tältä osin jatkossakin samalla 
tavalla kuin nykyisin tuoteturvallisuuslaissa. 

Niin aikaisemmassa kuin uudessa direktii-
vissä yleisestä tuoteturvallisuudesta tehdään 
ero tuottajan ja jakelijan erityisten velvolli-
suuksien välillä niin, että tuottajiin kohdistu-
vat velvollisuudet ovat laajempia kuin jakeli-
joihin kohdistuvat. 

Suomen tuoteturvallisuuslaissa ei noudate-
ta vastaavanlaista jaottelua. Laissa käytetään 
vain elinkeinonharjoittajan käsitettä. Tätä 
käytäntöä on tarkoitus jatkaa. Käytännössä 
on Suomessa saadun kokemuksen mukaan 
vaikea erotella elinkeinonharjoittajia niihin, 
joiden toiminta vaikuttaa kulutustavaran tai 
kuluttajapalveluksen turvallisuusominaisuuk-
siin. Perustellusti voidaan katsoa, että kaikki-
en kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
tuottamiseen ja suorittamiseen, kaupanpi-
toon, markkinointiin, myyntiin ja muuhun 
elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuvaan 
luovuttamiseen osallistuvien elinkeinonhar-
joittajien toiminta voi vaikuttaa niiden turval-
lisuusominaisuuksiin. Siten myös ehdotetta-
vassa laissa kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta on tarkoitus 
käyttää edelleen elinkeinonharjoittajan käsi-
tettä. Ne velvoitteet, joita Suomen kansalli-
sessa lainsäädännössä ehdotetaan asetetta-
vaksi elinkeinonharjoittajille, kattavat kaikil-
ta osin direktiivissä tuottajille ja jakelijoille 
asetetut velvoitteet.  

Yleinen turvallisuusvaatimus. Samoin kuin 
aikaisemmankin direktiivin mukaan tuottajat 
eivät saa uuden direktiivin mukaan saattaa 
markkinoille muita kuin turvallisia tuotteita. 
Suomen tuoteturvallisuuslaissa asetetaan 
elinkeinonharjoittajille yleinen velvoite nou-
dattaa olosuhteiden edellyttämää huolelli-
suutta, jotta kulutustavarasta tai kuluttajapal-
veluksesta ei aiheudu vaaraa kuluttajan ter-
veydelle tai omaisuudelle. Direktiivin ja lain 
säännöksillä pyritään tältä osin samaan ta-
voitteeseen eikä Suomen tuoteturvallisuus-
lainsäädäntöä ole tältä osin tarpeen muuttaa. 

Tuottajan ja jakelijan ilmoitusvelvollisuus. 
Uuden direktiivin mukaan tuottajien ja jake-
lijoiden on, jos he tietävät tai jos heidän pi-
täisi hallussaan olevien tietojen pohjalta am-
mattilaisina pystyä päättelemään, että niiden 
markkinoille saattama tuote aiheuttaa kulut-
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tajille vaaroja, jotka ovat ristiriidassa yleisen 
turvallisuusvaatimuksen kanssa, ilmoitettava 
vaaroista välittömästi jäsenvaltioiden toimi-
valtaiselle viranomaisille ja ilmoitettava eri-
tyisesti toimista, joita ne ovat toteuttaneet ku-
luttajille aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Di-
rektiivin liitteessä I annetaan lisäksi yksityis-
kohtaisimpia määräyksiä ilmoituksesta. 

Suomen tuoteturvallisuuslain 3 §:n 2 mo-
mentissa on vuodesta 1993 alkaen ollut sään-
nös, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan on, 
jos hän saa tietoonsa, että lain sovelta-
misalaan kuuluvasta tavarasta tai palveluk-
sesta aiheutuu vaaraa kuluttajan terveydelle 
tai omaisuudelle, hänen on ilmoitettava tästä 
välittömästi valvontaviranomaiselle. Elinkei-
nonharjoittajan on samalla ilmoitettava, mi-
hin toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt vaaran 
johdosta. Tätä säännöstä ei tarvitse muuttaa 
direktiivin uuden sääntelyn johdosta. Sen si-
jaan on harkittava, onko tarpeen antaa alem-
manasteisia säädöksiä ilmoitusten muodosta 
ja sisällöstä, kun tätä koskeva komission työ 
on edennyt. 

Suomessa ilmoitusvelvollisuus on laajempi 
siltä osin, että kuluttajapalvelukset kuuluvat 
kokonaisuudessaan tuoteturvallisuuslain so-
veltamisalaan, kun taas direktiivi koskee 
tuotteita, joilla tarkoitetaan kaikkia – myös 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä – kulutta-
jille tarkoitettuja tai kuluttajien kohtuudella 
ennakoitavissa olosuhteissa käyttämiä, myös 
muita kuin heille tarkoitettuja tuotteita, jotka 
toimitetaan tai annetaan heidän saatavilleen 
liiketoiminnan yhteydessä. Erityisesti kulut-
tajapalveluksia koskevan ilmoitusvelvolli-
suuden osalta on syytä ottaa uudessa laissa 
huomioon myös vaarat, joita palveluksesta 
saattaa aiheutua ulkopuolisille palveluksen 
vaikutuspiirissä oleville henkilöille. 

Tuottajien ja jakelijoiden velvollisuus toi-
mia yhteistyössä viranomaisten kanssa. Uu-
den direktiivin mukaan tuottajien ja jakeli-
joiden on oman toimintansa osalta tehtävä 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa näiden sitä pyytäessä. Suomen tuote-
turvallisuuslaissa ei ole nykyisin tätä vastaa-
vaa nimenomaista velvoitetta. Huolellisuus- 
ja ilmoitusvelvollisuutta koskevia säännöksiä 
ehdotetaan uudessa laissa täydennettäväksi 
niin, että elinkeinonharjoittajat velvoitetaan 
tekemään yhteistyötä valvontaviranomaisen 

kanssa vaaran torjumiseksi tämän sitä pyytä-
essä. 

Elinkeinonharjoittajan velvollisuus antaa 
tietoja kuluttajille ja viranomaisille. Uuden 
direktiivin mukaan kunkin tuottajan on oman 
toimintansa osalta annettava kuluttajille tar-
vittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan 
tuotteeseen sen koko tavanomaisen tai koh-
tuudella ennakoitavissa olevan käyttöiän ai-
kana liittyvät vaarat, mikäli tällaisia vaaroja 
ei voida havaita ilman asianmukaista varoi-
tusta, sekä voivat ryhtyä vastatoimiin. Direk-
tiivissä todetaan edelleen, että tällaisen varoi-
tuksen olemassaolo ei vapauta ketään velvol-
lisuudesta noudattaa muita tässä direktiivissä 
asetettuja velvollisuuksia. Lisäksi direktiivis-
sä säädetään varsin yksityiskohtaisesti erityi-
sesti tuotteen jäljitettävyyttä koskevien tieto-
jen antamisista ja toimenpiteistä, joihin tuot-
tajan on ryhdyttävä joko vapaaehtoisesti tai 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. 

Suomen tuoteturvallisuuslaissa ei ole ni-
menomaisia säännöksiä elinkeinonharjoitta-
jan velvollisuudesta antaa tietoja kuluttajille. 
Lain 8 §:ssä säädetään siitä, millaisia tietoja 
elinkeinonharjoittajan on annettava valvon-
taviranomaiselle. Tuoteturvallisuuslain nojal-
la on annettu asetus kulutustavarasta annetta-
vista tiedoista, joka koskee kulutustavaroista 
annettavia kuluttajan kannalta tarpeellisia tie-
toja. 

Tuoteturvallisuuslainsäädäntöä uudistetta-
essa on tämän vuoksi syytä ottaa lakiin ni-
menomaisia säännöksiä tietojen antamisesta 
kuluttajille. 

Suomen tuoteturvallisuuslaissa ei ole 
myöskään yleistä huolellisuusvelvoitetta lu-
kuun ottamatta säännöksiä turvallisuuteen 
liittyvistä toimenpiteistä, joita elinkeinonhar-
joittajalta kulutustavaroiden tai kuluttajapal-
velusten turvallisuuden osalta muutoin edel-
lytetään. Kansallisessa tuoteturvallisuuslain-
säädännössä ei näitä velvoitteita ole tarpeen 
ilmaista yhtä yksityiskohtaisesti kuin direk-
tiivissä, koska direktiivin eräät kohdat ovat 
sellaisia, joita Suomessa tavanomaisesti si-
sällytetään hallituksen esityksen perustelui-
hin. Valvontaviranomaisten tiedonsaantioi-
keutta koskevia säännöksiä laissa  ehdotetaan 
samalla muutettavaksi niin, että ne vastaavat 
tältä osin läheisemmin direktiivin sääntelyä. 

Vaatimuksenmukaisuuden arviointiperus-
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teet ja eurooppalaiset standardit. Uuden di-
rektiivin mukaan tuotteen oletetaan olevan 
turvallisen kansallisissa standardeissa määri-
teltyjen vaarojen ja vaaraluokkien osalta, jos 
se on sellaisten vapaaehtoisten kansallisten 
standardien mukainen, joilla vahvistetaan 
kansallisiksi standardeiksi niitä eurooppalai-
sia standardeja, joiden viitetiedot komissio 
on julkaissut Euroopan yhteisöjen virallisessa 
lehdessä. Jäsenvaltioiden on julkaistava täl-
laisten standardien viitetiedot. 

Uutta aikaisempaan sääntelyyn on tältä 
osin, että edellä tarkoitetuille standardeille 
annetaan vaatimuksenmukaisuuden arvioin-
nissa vahva asema. Direktiivissä on tähän 
liittyen säännöksiä standardointia koskevista 
toimeksiannoista ja viitetietojen julkaisemi-
sesta sekä myös siitä, että vastaavanlainen 
asema voidaan antaa myös sellaisille euroop-
palaisille standardeille, jotka on hyväksytty 
ennen direktiivin voimaantuloa, jos nämä 
standardit varmistavat yleisen turvallisuus-
vaatimuksen täyttymisen. Tarkoituksena on, 
että ennen direktiivin voimaantuloa hyväksy-
tyt standardit arvioidaan kukin tapauskohtai-
sesti ja sen nojalla päätetään niiden viitetieto-
jen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. 

Tuoteturvallisuuslaissa ei ole nykyisin 
säännöksiä vaatimuksenmukaisuuden arvi-
ointiperusteista. Edellä mainituilla direktii-
vissä mainituilla standardeilla, spesifikaati-
oilla ja suosituksilla on merkittävä asema 
myös tuoteturvallisuuslakiin perustuvassa 
markkinavalvonnasta. Tämän vuoksi on syy-
tä lisätä uuteen lakiin kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalvelusten turvallisuudesta vaati-
muksenmukaisuuden arviointiperusteita kos-
kevia säännöksiä. 

Jäsenvaltioiden velvollisuudet ja toimival-
taisten viranomaisten valvontakeinot. Uudes-
sa direktiivissä on osin aikaisempaa yksityis-
kohtaisempia säännöksiä jäsenvaltioiden vel-
vollisuuksista sekä toimivaltaisten viran-
omaisten käytössä olevista valvontakeinoista 
ja sanktioista. 

Jäsenvaltioiden on direktiivin mukaan huo-
lehdittava siitä, että tuottajat ja jakelijat nou-
dattavat tämän direktiivin mukaisia velvolli-
suuksiaan siten, että markkinoille saatettava 
tuotteet ovat turvallisia. Jäsenvaltioiden on 
perustettava tai nimettävä toimivaltaiset vi-
ranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa, että 

tuotteet täyttävät yleisen turvallisuuden vaa-
timuksen, ja huolehdittava siitä, että näillä vi-
ranomaisilla on riittävä toimivalta ja että ne 
käyttävät toimivaltaansa toteuttaakseen tä-
män direktiivin nojalla niiden tehtäviin kuu-
luvia aiheellisia toimenpiteitä. Jäsenvaltioi-
den on määriteltävä toimivaltaisten viran-
omaisten tehtävät, valtuudet, organisaatio se-
kä yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt. Jäsenvaltiot antavat tästä tiedot ko-
missiolle, joka toimittaa ne muille jäsenvalti-
oille. 

Direktiivissä velvoitetaan jäsenvaltiot huo-
lehtimaan turvallisuuskysymyksistä huoleh-
tivien kansallisten valvontaviranomaisten yh-
teistyöstä. 

Direktiivissä on lueteltu varsin seikkaperäi-
sesti toimenpiteitä, joita jäsenvaltioiden toi-
mivaltaisilla viranomaisilla on valta toteuttaa 
direktiivin vaatimusten noudattamisen var-
mistamiseksi. 

Direktiivin mukaisesti annettaviin kansalli-
siin säännöksiin kohdistuvien rikkomusten 
seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuh-
teisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoi-
tettava näistä säännöksistä ja kaikista sään-
nöksiin mahdollisesti tehtävistä muutoksista 
komissiolle. 

Suomen tuoteturvallisuuslaissa on sään-
nöksiä valvontaviranomaisista ja heidän val-
tuuksistaan. Ne ovat tässä suhteessa nykyi-
sellään pääosin riittäviä. Edellä mainituista 
direktiivissä olevista yleisistä periaatteista on 
Suomessa yleishallinto-oikeudellista säänte-
lyä, muun muassa voimassa olevassa hallin-
tomenettelylaissa (598/1982) ja tammikuussa 
2004 voimaan tulevassa hallintolaissa 
(434/2003) sekä hallintolainkäyttölaissa. 
(586/1996) Näistä seikoista ei tarvita nimen-
omaisia säännöksiä tuoteturvallisuuslainsää-
dännössä. 

Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annettavan lain valvontakei-
noihin on kuitenkin direktiivin sääntelyn 
mukaisesti syytä lisätä säännöksiä, jotka an-
tavat valvontaviranomaisille mahdollisuuden 
vaatia elinkeinonharjoittajia ryhtymään kor-
jaus-, oikaisu- ja tiedotustoimiin, joiden avul-
la kulutustavaraan tai kuluttajapalvelukseen 
liittyvä vaara terveydelle tai omaisuudelle 
voidaan tehokkaasti torjua ilman, että on tar-
peen ryhtyä ankarampiin seuraamuksiin. 
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Valvonnan suunnittelu. Direktiivin mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava tehokasta 
markkinoiden valvontaa varten, jolla pyritään 
takaamaan korkeatasoinen kuluttajien ter-
veyden ja turvallisuuden suojelu ja johon 
kuuluu myös yhteistyö kansallisten toimival-
taisten viranomaisten välillä, että käytettävis-
sä on menettelytapoja, joihin sisältyy asian-
mukaisia keinoja ja toimenpiteitä. Direktii-
vissä kuvataan myös yksityiskohtaisesti, mil-
laisia mahdollisuuksia valvonnan suunnitte-
lemiseksi jäsenvaltioilla on. 

Suomen tuoteturvallisuuslaissa ei ole ny-
kyisellään säännöksiä valvontaohjelmista tai 
muista direktiivissä tarkoitetuista valvonnan 
suunnittelua koskevista seikoista. Kovin yk-
sityiskohtaisia säännöksiä valvonnan yleises-
tä suunnittelusta ei ole tarpeen sisällyttää 
kansalliseen tuoteturvallisuuslainsäädäntöön 
jatkossakaan. Lakiin kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuudesta on kuiten-
kin syytä sisällyttää säännös, jonka mukaan 
valvontaa johtava ja suunnitteleva viran-
omainen, Kuluttajavirasto, antaa vuosittain 
tuoteturvallisuuslainsäädännön valtakunnalli-
sen valvontaohjelman. 

Niin ikään ehdotetaan säädettäväksi, että 
kunnan tulee laatia valvontasuunnitelma si-
ten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä 
sekä terveys- ja omaisuusvaaroja ehkäisevää. 
Vastaavanlainen sääntely on tarkoitus toteut-
taa myös muissa ympäristöterveydenhuol-
toon kuuluvissa erityislaeissa. 

Hallinnollinen yhteistyö jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä ja komi-
teamenettelyt Direktiivin mukaan komissio 
edistää tuoteturvallisuuden alalla toimival-
taisten jäsenvaltioiden viranomaisten toimin-
taa eurooppalaisena verkkona ja osallistuu 
toimintaan erityisesti hallinnollisen yhteis-
työn muodossa. 

Direktiivin mukaan komissiota avustaa 
komitea, joka tekee päätöksensä eräissä di-
rektiivissä nimenomaisesti lueteltuja asioita 
käsitellessään sääntelymenettelyn mukaisesti 
ja muita asioita käsitellessään neuvoa anta-
van menettelyä noudattaen. 

Hallinnollisesta yhteistyöstä sekä komissi-
on toimintaan liittyvistä komiteamenettelyis-
tä ei ole tarpeen ottaa säännöksiä Suomen 
tuoteturvallisuuslainsäädäntöön. 

Yhteisötason päätökset tilanteissa, joissa 

tuote aiheuttaa vakavan vaaran. Direktiiviin 
sisältyy myös säännöksiä edellytyksistä, joi-
den vallitessa komissio voi ryhtyä toimenpi-
teisiin, kun tuotteesta aiheutuu vakavaa vaa-
raa, sekä menettelysäännöksiä näissä tilan-
teissa. Jos komissio saa tietoonsa, että jokin 
tuote aiheuttaa vakavaa vaaraa kuluttajien 
terveydelle tai turvallisuudelle eri jäsenvalti-
oissa, komissio voi jäsenvaltioita ja, yhteisön 
jonkin tiedekomitean toimivaltaan kuuluvan 
tieteellisen kysymyksen herätessä, kyseisen 
vaaran osalta toimivaltaista tiedekomiteaa 
kuultuaan, tehdä kuulemisen perusteella pää-
töksen, jos direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Komission päätökset ovat voimas-
sa enintään yhden vuoden, ja niiden voimas-
saoloa voidaan samaa menettelyä noudattaen 
jatkaa enintään yhdellä vuodella kerrallaan. 
Tiettyjä yksilöityjä tuotteita tai tuote-eriä 
koskevien päätösten voimassaoloaikaa ei kui-
tenkaan ole rajoitettu. 

Suomen tuoteturvallisuuslakiin sisältyy jo 
tällä hetkellä säännöksiä, jolla kulutustava-
ralle tai kuluttajapalvelukselle voidaan aset-
taa väliaikainen kielto. Lain valvontaviran-
omaisilla on tämän myötä tarvittavat valtuu-
det ryhtyä yhteisötasolla tehdyn päätöksen 
edellyttämiin toimenpiteisiin kansallisella ta-
solla Tarkoituksena on, että uuteen lakiin ku-
lutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta sisällytetään voimassa olevaa 
vastaavia säännöksiä väliaikaisesta kiellosta 
sekä että alue- ja paikallishallinnon valvon-
taviranomaisten toimivaltuuksia laajennetaan 
niin, että myös ne voivat määrätä väliaikai-
sen kiellon. 

Vientikielto. Direktiivin mukaan vaarallisia 
tuotteita, joista on tehty edellä tarkoitettu 
komission päätös, ei saa viedä yhteisöstä, ell-
ei kyseisessä päätöksessä toisin määrätä. 

Tämä säännös kiellosta viedä kysymykses-
sä olevia tuotteita yhteisön ulkopuolelle edel-
lyttää Suomen tuoteturvallisuuslainsäädän-
nön täydentämistä. Tuoteturvallisuuslainsää-
däntöä valmisteltaessa on aikaisemminkin ol-
lut esillä mahdollisuus kieltää tai rajoittaa 
vaarallisten kulutustavaroiden vientiä. Muun 
muassa eduskunta on tällaista aikaisemmin 
edellyttänyt. Nyt esillä olevaan ehdotukseen 
on valmisteltu tätä koskeva ehdotus Asiaa 
käsitellään ehdotuksen perusteluissa jäljem-
pänä. 
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Tietojenvaihtoa koskevat säännökset. Di-
rektiivin 12 artiklassa on säännöksiä jäsen-
valtioiden ilmoituksista komissiolle RAPEX-
menettelyä käyttäen tilanteissa, joissa tuote 
aiheuttaa vakavaa vaaraa. Direktiivin 11 ar-
tiklassa on säännöksiä ilmoituksista niissä ti-
lanteissa, joissa ei ole kysymys 12 artiklassa 
tarkoitetusta vakavaa vaaraa aiheuttavasta 
tuotteesta, mutta joissa tuotteen markkinoille 
saattamista tai markkinoilla oloa rajoitetaan. 

Suomen tuoteturvallisuuslaissa ei ole sään-
nöksiä ilmoitusmenettelystä. Kuluttajaviras-
tosta annetun asetuksen (1057/1998) 1 §:n 
5)-kohdassa säädetään, että Kuluttajaviraston 
tehtävänä on osallistua standardointiin sekä 
huolehtia tuoteturvallisuuteen liittyvästä tie-
tojenvaihdosta. Selvyyden vuoksi ehdote-
taan, että lakiin kulutustavaroiden ja kulutta-
japalvelusten turvallisuudesta otetaan sään-
nös, jonka mukaan Kuluttajaviraston tehtä-
vänä on myös huolehtia yleisestä tuoteturval-
lisuudesta annetussa direktiivissä tarkoite-
tuista ilmoituksista Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle. Tämä merkitsee, että Kuluttajavi-
rasto vastaisi kaikista direktiivin 11 artiklassa 
tarkoitetuista ilmoituksista. 

Koska jäsenvaltioiden velvollisuus ilmoit-
taa RAPEXia käyttäen markkinoille saatta-
mista ja markkinoilla pitoa koskevista rajoi-
tuksista sellaisista tuotteiden osalta, joihin 
liittyy vakava vaara, on laajempi kuin kulu-
tustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvalli-
suudesta annettavan lain soveltamisala, on 
katsottu, että tästä ilmoitusvelvollisuudesta ei 
ole tarkoituksenmukaista säätää tässä laissa. 
vaan on syytä antaa näistä ilmoituksista oma 
laintasoinen säädöksensä. Ehdotusta käsitel-
lään jäljempänä. 

Muut direktiivin säännökset. Muut direktii-
vin säännökset eivät aiheuta tarvetta muuttaa 
Suomen tuoteturvallisuuslainsäädäntöä. 

 
4.3. Tuoteturvallisuuslainsäädännön 

muutostarpeet kansallisesta näkö-
kulmasta 

4.3.1. Soveltamisala 

Voimassa oleva tuoteturvallisuuslaki kos-
kee siis kulutustavaroita ja kuluttajapalveluk-
sia. Vuodesta 1993 lähtien tuoteturvallisuus-
lain 1 a §:n mukaan ”mitä tässä laissa sääde-

tään kulutustavaroista ja kuluttajapal-
veluksista, koskee myös tavaroita ja palve-
luksia, joita elinkeinonharjoittaja luovuttaa 
kouluille, sairaaloille, päiväkodeille tai muil-
le niihin verrattaville laitoksille taikka kun-
nille, kuntayhtymälle, seurakunnille tai muil-
le julkisyhteisöille taikka aatteellisille yhdis-
tyksille, asunto-osakeyhtiöille tai muille 
asunrakennuksia omistaville yhteisöille, jos 
nämä muussa kuin elinkeinotoiminnassa luo-
vuttavat kyseisiä tavaroita tai palveluksia ku-
luttajiin rinnastettavien henkilöiden käytettä-
väksi.” 

Käytännön markkinavalvonnassa on kui-
tenkin havaittu, että 1 a §:n tarkoittamissa ta-
pauksissa olisi turvallisuuden takaamisen 
kannalta tärkeää, että tuoteturvallisuuslain-
säädännön mukaisia velvoitteita ja sanktioita 
voitaisiin kohdistaa myös niihin 1 a §:ssä 
lueteltuihin tahoihin, jotka luovuttavat siinä 
tarkoitettuja tavaroita tai palveluksia kulutta-
jiin rinnastettavien henkilöiden käytettäväksi. 
Esimerkiksi kunnan leikkipuiston leikkiväli-
neiden vaarallisuus saattaa johtua siitä, että 
alun perin turvallisten leikkivälineiden kun-
nossapidosta ei ole huolehdittu. Vastaavasti 
vaaraa saattaa aiheutua esimerkiksi puutteista 
kunnallisten uimahallien varusteluissa tai 
uinnin valvonnan järjestelyissä taikka kunnan 
ylläpitämien hiihtolatujen puutteellisesta 
hoidosta. 

Tämän johdosta ehdotetaan, että lakiin ku-
lutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta sisällytetään elinkeinonharjoit-
tajien ohella vastuutahoksi muut palvelun 
tarjoajat. Muulla palvelun tarjoajalla tarkoite-
taan julkista tai yksityistä oikeushenkilöä, jo-
ka luovuttaa muussa kuin elinkeinotoimin-
nassa kulutustavaroita tai kuluttajapalveluk-
sia kuluttajiin rinnastettavien henkilöiden 
käytettäväksi. 

Ehdotus merkitsee tältä osin lain sovelta-
misalan tuntuvaa laajentamista. Kuluttajatur-
vallisuuden kannalta ehdotettua muutosta 
voidaan pitää erittäin tarpeellisena. 

Ehdotettu soveltamisalan laajentaminen ei 
siis tältä osin liity uuden yleisestä tuotetur-
vallisuudesta annetun direktiivin täytäntöön-
panoon, vaan kansallisiin kokemuksiin tuote-
turvallisuuslain voimassaoloaikana ja erityi-
sesti vuoden 1993 lainmuutoksen tultua voi-
maan. 
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Myös tämä soveltamisalaan ehdotettu muu-
tos puoltaisi lain nimen muuttamista ehdote-
tulla tavalla tuoteturvallisuuslaista laiksi ku-
lutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta. 

 
4.3.2.  Vaarallisten tuotteiden viennin ra-

joittaminen 

Vaarallisten tavaroiden viennin rajoittami-
nen on ollut aikaisemmin esillä tuoteturvalli-
suuslain valmistelussa, sen eduskuntakäsitte-
lyssä ja valmisteltaessa sen merkittävää muu-
tosta 1990-luvun alussa. 

Lähtökohtana kansallista tuoteturvallisuus-
lainsäädäntöä laadittaessa on kansainvälisen 
kaupan yleinen periaate, jonka mukaan kukin 
maa saa itsenäisesti päättää, millaisten tuot-
teiden maahantuonti on kiellettyä tai rajoi-
tuksen alaista. 

On kuitenkin tiedossa, että kaikissa maissa 
ei ole lainkaan yleistä tuoteturvallisuuslain-
säädäntöä eikä vaarallisia aineita koskevaa 
erityissääntelyä. Samoin saattavat mahdolli-
suudet valvoa vaarallisten tuotteiden maa-
hantuontia valvontaviranomaisorganisaation 
puuttumisen tai vähäisten resurssien vuoksi 
olla käytännössä olemattomat. 

Jos tavara aiheuttaa rakenteessaan tai koos-
tumuksessaan olevan vian tai puutteellisuu-
den vuoksi vakavan terveysvaaran Suomessa, 
se aiheuttaa samanlaisen vaaran myös missä 
tahansa muussa maassa. 

Kun Suomen tuoteturvallisuuslainsäädän-
töä on uuden yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annetun direktiivin sääntelyn mukaisesti joka 
tapauksessa muutettava niin, että valvontavi-
ranomaisille annetaan valtuudet kieltää sel-
laisten tuotteiden maastavienti, jotka on kiel-
letty komission päätöksellä direktiivin 13 ar-
tiklan mukaisesti, pidetään tarkoituksenmu-
kaisena ehdottaa, että kulutustavaroiden ja 
kuluttajapalvelusten turvallisuutta koskevan 
lain valvontaviranomaiset voisivat laissa tar-
kemmin määrätyin edellytyksin kieltää vaa-
rallisten kulutustavaroiden maastaviennin sil-
loin, kun kulutustavara voi aiheuttaa vakavan 
terveysvaaran. 

Ehdotuksen mukaan vientikielto voisi tulla 
kysymykseen vain vakavan terveysvaaran 
osalta. Vakava terveysvaara liittyy ainakin 
useimmin kulutustavaran rakenteessa tai 

koostumuksessa oleviin vikoihin tai puuttei-
siin. Se seikka, että kulutustavara olisi tieto-
jenantoa koskevien suomalaisten säännösten 
vastainen, ei yleensä olisi riittävä edellytys 
vientikiellon asettamiselle, ellei yksittäista-
pauksessa esimerkiksi varoitusmerkintää kat-
sottaisi ehdottoman välttämättömäksi. 

Ehdotuksen mukaan vientikiellon määrää-
minen voisi kohdistua kulutustavaroihin ja 
kuluttajapalveluksiin. Palvelusten osalta 
vientiä ei juurikaan tapahtune. Kuitenkin ta-
varat, joita käytetään palveluksen suorittami-
sen yhteydessä, saattavat olla viennin koh-
teena, minkä vuoksi on pidetty tarkoituksen-
mukaisena sisällyttää myös kuluttajapalve-
lukset vientikiellon piiriin. 

Kieltopäätöksen voisi ehdotuksen mukaan 
tehdä Kuluttajavirasto tai tulliviranomainen. 
Päätös kulutustavaran tai kuluttajapalveluk-
sen viennin kieltämisestä voitaisiin tehdä jo-
ko samanaikaisesti, kun päätetään tavaraa tai 
palvelusta koskevista kotimaisista toimenpi-
teistä, tai erillisenä päätöksenä. 

Jos tavaraan liittyvä vika tai puute on par-
haiten korjattavissa palauttamalla se ulko-
maille sen valmistajalle, tulisi tavaran vien-
nin tähän tarkoitukseen olla sallittu, jos voi-
daan varmistautua siitä, että vaarallinen tava-
ra ei kulkeudu korjaamattomana muille 
markkinoille. 

 
4.3.3. Sosiaali- ja terveysministeriön 

asema asiantuntijana arvioitaessa 
kulutustavaroiden terveydelle vaa-
rallisuutta 

Sosiaali- ja terveysministeriölle voimassa 
olevassa laissa säädettyä tehtävää toimia asi-
antuntijaviranomaisena kysymyksissä, jotka 
koskevat sitä, milloin kulutustavaraa on pi-
dettävä terveydelle vaarallisena, ei voida 
enää nykyoloissa pitää tarpeellisena. 

Kun tuoteturvallisuuslaki koskee nykyisin 
sekä kulutustavaroita että kuluttajapalveluk-
sia, ei ole tarkoituksenmukainen ratkaisu, et-
tä yksi viranomainen on nimetty asiantunti-
jaksi vain siltä osin, milloin kulutustavaraa 
on pidettävä terveydelle vaarallisena. Koska 
kulutustavarat ja kuluttajapalvelukset ovat 
moninaisia ja niihin mahdollisesti liittyvät 
terveysvaarat erilaisia eri tilanteissa, on tar-
peen, että tuoteturvallisuuslain valvontavi-
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ranomaiset kunkin yksittäisen tapauksen olo-
suhteiden nojalla arvioivat, millä tavoin ja 
millaista ulkopuolista asiantuntemusta käyt-
täen kulutustavaran tai kuluttajapalveluksen 
vaarallisuutta on selvitettävä. Kysymykseen 
saattavat tulla erilaiset kotimaiset ja ulko-
maalaiset tutkimuslaitokset ja tutkimuslabo-
ratoriot, jotka usein ovat hankkineet päte-
vyyttä tietyillä rajatuilla alueilla. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä ei pidetä 
tarkoituksenmukaisena, että tällainen asian-
tuntijatehtävä on valtioneuvoston ministeriön 
asiana. Edellä sanottuun viitaten ei ole syytä 
antaa asiantuntijatehtävää millekään muulle-
kaan viranomaiselle tai taholle, vaan valvon-
taviranomaisten on hankittava tarvittavat asi-
antuntijalausunnot yksittäisen tapauksen olo-
suhteiden nojalla. Näin on menetelty suures-
sa määrin jo nykyisin. 

Tämän mukaisesti ehdotettavaan lakiin ku-
lutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta ei ole sisällytetty voimassa ole-
van tuoteturvallisuuslain 5 §:n 2 momentin 
mukaista säännöstä, jonka mukaan sosiaali- 
ja terveysministeriö toimii asiantuntijaviran-
omaisena kysymyksissä, jotka koskevat sitä, 
milloin kulutustavaraa on pidettävä tervey-
delle vaarallisena. Sen sijaan lakiin ehdote-
taan otettavaksi yleisluontoisia säännöksiä 
asiantuntijoista, joita valvontaviranomaiset 
käyttävät apunaan valvontatoimintansa yh-
teydessä. 

 
4.3.4. Seuraamusvaihtoehtojen laajenta-

minen 

Ehdotusta laadittaessa on pidetty tarpeelli-
sena lisätä valvontaviranomaisten käyttöön 
eräitä sellaisia seuraamuksia, joita ei nimen-
omaisesti mainita voimassa olevassa tuote-
turvallisuuslaissa. Siten valvontaviranomai-
set voisivat ehdotuksen mukaan velvoittaa 
elinkeinonharjoittajan tai muun palvelun tar-
joajan korjaus-, oikaisu- tai tiedottamistoi-
miin. Nämä seuraamukset voisivat tulla ky-
symykseen valmistusta, maahantuontia tai 
kaupan pitoa koskevan kiellon sijasta. Val-
vontaviranomainen voisi asettaa tällaisten 
korjaus-, oikaisu- tai tiedottamistoimille 
määräajan. Valvontaviranomainen voisi edel-
leen määrä, että tekemättä jätetty toimenpide 
teetetään laiminlyöjän kustannuksella taikka 

että toiminta keskeytetään tai kielletään. 
 

4.4. Ehdotus laiksi eräiden vakavaa vaa-
raa aiheuttavien tuotteiden markki-
noille saattamista, kaupan pitämistä 
ja käyttöä rajoittavien toimenpiteiden 
ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen 
komissiolle 

Koska direktiivissä edellytettävät ilmoituk-
set vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden 
markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja 
käyttöä rajoittavista toimenpiteistä ulottuvat 
tuntuvasti laajemmalle kuin ehdotettavan ku-
lutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuutta koskevan lain soveltamisala, on 
pidetty tarpeellisena ehdottaa ilmoitusvelvol-
lisuutta koskevaa erillistä lakia, jota koskeva 
ehdotus annettaisiin samassa yhteydessä kuin 
ehdotus laiksi kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta. 

Komissiosta saadun tiedon mukaan ilmoi-
tusmenettely RAPEX-asioissa on järjestettä-
vä jäsenvaltioissa niin, että yksi viranomai-
nen lähettää kaikki ilmoitukset Euroopan yh-
teisöjen komissiolle, joka huolehtii ilmoitus-
ten edelleen välittämisestä muille jäsenvalti-
oille. Tähän liittyen ehdotetaan, että tämä 
kansallisen yhteyspisteen asema ja siihen liit-
tyvät tehtävät annetaan Suomessa Kuluttaja-
virastolle. 

Ehdotuksen mukaan toimivaltaisten kansal-
listen viranomaisten on ilmoitettava viipy-
mättä Kuluttajavirastolle tämän lain sovelta-
misalaan kuuluvista toimenpiteistä. 

Komissio valmistelee parhaillaan käytän-
nön ohjeita RAPEX-ilmoitusmenettelyä var-
ten. 

 
5.  Esityksen vaikutukset  

5.1. Taloudelliset vaikutukset 

Yleisestä tuoteturvallisuudesta anneltu  di-
rektiivin 12 artiklan mukaan kaikenlaisista 
vakavaa vaaraa aiheuttavia tuotteita koske-
vista toimenpiteistä ilmoitettava komissiolle. 
Paitsi valvontaviranomaisen määräämistä 
pakollisista toimenpiteistä, kuten myyntikiel-
loista tai palautusmenettelyä koskevista mää-
räyksistä, on ilmoitus lähetettävä myös va-
paaehtoisista toimenpiteistä, jotka usein pe-
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rustuvat valvontaviranomaisen ja elinkeinon-
harjoittajan välisiin neuvotteluihin. Elinkei-
nonharjoittajat saattavat esimerkiksi ryhtyä 
vapaaehtoisesti palautusmenettelyyn, jolloin 
valvontaviranomainen seuraa menettelyn eh-
toja ja saattaa myös tiedottaa asiasta. Ilmoi-
tusvelvollisuus kaupanpitoa ja markkinointia 
koskevista rajoituksista sellaisten tuotteiden 
osalta, jotka aiheuttavat vakavaa vaaraa, on 
yleinen ja se koskee siten myös sellaisia tuot-
teita, jotka eivät kuulu Suomessa tuoteturval-
lisuuslain soveltamisalaan, vaan jonkin eri-
tyislainsäädännön, esimerkiksi sähköturvalli-
suuslain soveltamisalaan. Tämän RAPEX-
ilmoitusmenettelyn ulkopuolelle jäävät vain 
elintarvikkeet, lääkkeet ja  lääkinnälliset lait-
teet, joiden osalta yhteisössä on omat RA-
PEXia vastaavat ilmoitusmenettelynsä. 

Kuten edellä on todettu, komissiosta saa-
dun tiedon mukaan ilmoitusmenettely RA-
PEX-asioissa on järjestettävä jäsenvaltioissa 
niin, että yksi viranomainen lähettää kaikki 
ilmoitukset Euroopan yhteisöjen komissiolle, 
joka huolehtii ilmoitusten edelleen välittämi-
sestä muille jäsenvaltioille. Kansallisen yh-
teyspisteen asema ja siihen liittyvät tehtävät 
annetaan ehdotuksen mukaan Suomessa Ku-
luttajavirastolle. Tämä tulee lisäämään tuntu-
vasti Kuluttajavirastolle ilmoitusmenettelyn 
hoidosta aiheutuvia tehtäviä. 

Uusi direktiivi edellyttää myös erityisen 
komission johdolla toimivan verkoston pe-
rustamista tukemaan valvontaviranomaisten 
yhteistyötä. Johtavana valvontaviranomaise-
na sekä valvontaa suunnittelevana ja ohjaa-
vana viranomaisena Kuluttajavirasto osallis-
tuu verkoston ja sen jaostojen työhön. Suun-
nitteilla on erityisen markkinavalvontatieto-
järjestelmän (ICSMS) käyttöönotto. Tämän 
tietojärjestelmän avulla on tarkoituksena ke-
rätä kaikista EU:n jäsenvaltioista tietoja tut-
kituista tuotteista, myyntikielloista ja palau-
tusmenettelystä. Tietojärjestelmä olisi tältä 
osin kattavampi kuin vain vakavaa vaaraa ai-
heuttavia tuotteita koskeva RAPEX-järjes-
telmä. Tietojärjestelmän käyttöönottoon liit-
tyvät kysymykset ovat parhaillaan selvitettä-
vänä. Merkittävänä ongelmana tietojenvaih-
don kannalta on kielikysymys. Jos kaikki 
Kuluttajaviraston lähettämä materiaali joudu-
taan kääntämään englanniksi ja vastaanotta-
ma aineisto taas suomeksi tai kotimaisille 

kielille, tästä aiheutuu  suuria kustannuksia. 
Lain soveltamisalan laajentuminen myös 

muihin kuin elinkeinonharjoittajien tarjo-
amiin palveluksiin laajentaa yleisen tuotetur-
vallisuuslainsäädännön soveltamisalaa tuntu-
vasti.  

Markkinavalvonnan perustaksi tarvittaisiin 
kartoitusta siitä, mitkä nykyisin tuoteturvalli-
suuslain ulkopuolelle jäävät palvelut tulisivat 
ehdotettavan uuden kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuutta koskevan 
lain soveltamisalaan 

Lisäksi tarvittaisiin myös tietoja siitä, mil-
laisia onnettomuuksia ja vahinkoja nämä so-
veltamisalaan tulevat palvelut voivat aiheut-
taa. Suomessa ei nykyisin kerätä systemaatti-
sesti koti- ja vapaa-ajan tapaturmatietoja. 
Tämän vuoksi olisi tarpeen selvittää, voisiko 
Kuluttajavirasto yhdessä pelastusviranomais-
ten ja vakuutusalan kanssa selvittää näihin 
palveluksiin liittyviä onnettomuusriskejä. 
Tämäntyyppinen kartoitus on tarpeen, jotta 
valvontaa voidaan suunnata sellaisille alueil-
le, joissa riskit ovat suuret. 

Erilaisiin palveluksiin liittyvien riskien 
suuruuteen vaikuttaa mahdollisten onnetto-
muustapausten vakavuuden ohella myös ky-
symyksessä olevaa palvelusta käyttävien 
määrä sekä heidän valmiutensa. 

Yleistä tuoteturvallisuutta koskevan lain-
säädännön valvonta on osa ympäristötervey-
denhuoltoa. Maa- ja metsätalousministeriössä 
on valmisteltu periaatepäätöstä, jonka mu-
kaan ympäristöterveydenhuoltoa varten pe-
rustettaisiin seudullisia valvontayksikköjä, 
joita tulisi koko maahan kaikkiaan 40-65. 
Alueet muodostettaisiin vapaaehtoisin järjes-
telyin. Jos yksiköitä ei näin muodostuisi 
maahan 1.1.2005 mennessä, ehdotuksen mu-
kaan säädettäisiin aluerajoista erikseen. Tuo-
teturvallisuuslainsäädännön valvonta tulisi 
näin osaksi seudullista yhteistyötä, mikäli se 
toteutuu. 

Periaatepäätösehdotuksen mukaan osa elin-
tarvikevalvontaan liittyvistä tehtävistä järjes-
tettäisiin valtion kustantamina toimeksianto-
tehtävinä. Jatkossa keskushallinnon viran-
omaiset voisivat tilata osan vastuullaan ole-
vasta elintarvikevalvontaan liittyvästä työstä 
joko muodostettavilta seudullisilta valvon-
tayksiköiltä tai kolmansilta osapuolilta, jotka 
voisivat olla julkisia tai yksityisiä.  
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Jatkossa joudutaan harkitsemaan vastaa-
vanlaisten järjestelyjen toteuttamismahdolli-
suuksia myös tuoteturvallisuuslainsäädännön 
valvonnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön 
asettama työryhmä selvittää parhaillaan 
mahdollisuuksia muuttaa tämä valvontatoi-
minta osittain maksulliseksi. Lähtökohtaisesti 
maksullisuus on mahdollista vain paikallista-
son valvonnassa ja siltäkin osin vain, kun 
kunnalla on riskinarviointiin perustuva val-
vontasuunnitelma ja valvontaviranomaisella 
on laatujärjestelmä. Tällaisen valvontasuun-
nitelman perustaksi tarvitaan tietoa palveluis-
ta ja niiden aiheuttamista riskeistä. 

Kuluttajapalvelusten määrä on jatkuvasti 
kasvussa. Siten myös palvelusten turvalli-
suuden valvonnan tarve lisääntyy. Käytännön 
mahdollisuuksia lisätä valtion ja kuntien 
voimavaroja yleisen tuoteturvallisuuden val-
vontaan ei juurikaan ole. Kun näyttää siltä, 
että kunnan valvontaviranomaisten voimava-
roja ei lähivuosina voida sanottavasti lisätä, 
on tarpeen kartoittaa mahdollisuudet muun-
laisten valvontakeinojen käyttämiseen. Olisi 
selvitettävä, voidaanko valvonnassa käyttää 
mahdollisesti apuna ulkopuolisia arviointilai-
toksia ja yksittäisiä asiantuntijoita. 

Pohdittaessa valvonnan kehittämistä ylei-
sen tuoteturvallisuuslainsäädännön osalta on 
syytä ottaa huomioon kokemukset turvalli-
suusvalvonnan eri osa-alueilla, kuten sähkö-
turvallisuuden, muun teknisen turvallisuuden 
sekä elintarviketurvallisuuden valvonnassa. 
Ehdotettuja selvitystehtäviä varten tarvittai-
siin Kuluttajaviraston käyttöön kahdeksi 
vuodeksi erityistä rahoitusta selvitysten tekoa 
varten.  

Edellä mainitut selvitysten tarve sekä Ku-
luttajavirastolle tulevat lisätehtävät notifikaa-
tioista ja hallinnollisen yhteistyön tehostami-
sesta tekevät välttämättömäksi sen, että Ku-
luttajavirastoon palkataan näitä tehtäviä var-
ten yksi asiantuntijavirkamies. Tämän vir-
kamiehen palkkaluokaksi ehdotetaan A 25, 
jonka kustannusvaikutus on 52 524,72 €. Tä-
hän liittyen tarvitaan myös hallinnolliseen 
yhteistyöhön liittyviin matkakuluihin lisäva-
roja 10 000 € ja käännöskustannuksiin 
15 000 €. 

Yhteensä lisäkustannuksia muodostuisi tä-
män mukaisesti 77 524,72 € 

 
5.2. Organisatoriset vaikutukset 

Valvontaviranomaisorganisaatioon ei ehdo-
teta muutoksia. 

 
6.  Asian valmiste lu 

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä kauppa- 
ja teollisuusministeriössä yhteistyössä Kulut-
tajaviraston kanssa. 

 
6.1. Lausunnot 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi syys-
kuussa 2002 ehdotuksesta lausunnon seuraa-
vilta tahoilta:  oikeusministeriö, sisäasiain-
ministeriö, valtiovarainministeriö, maa- ja 
metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintä-
ministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
ympäristöministeriö, merenkulkulaitos, tulli-
hallitus, sosiaali- ja terveydenhuollon tuote-
valvontakeskus, elintarvikevirasto, Kasvin-
tuotannon tarkastuskeskus, Ajoneuvohallin-
tokeskus, lääkelaitos, Viestintävirasto, Etelä-
Suomen lääninhallitus, Länsi-Suomen lää-
ninhallitus, Itä-Suomen lääninhallitus, Oulun 
lääninhallitus, Lapin lääninhallitus, Suomen 
Kuntaliitto, Teollisuuden ja Työnantajain 
Keskusliitto TT, Keskuskauppakamari, Kau-
pan Keskusliitto, Suomen Yrittäjät ry, Palve-
lutyönantajat ry, Suomen Kuluttajaliitto ry ja 
Kuluttajat-Konsumenterna ry. 

Lausunnonantajien enemmistö puolsi ehdo-
tusta. Elinkeinoelämän järjestöjen kannan-
otoissa katsottiin kuitenkin, että tuoteturvalli-
suutta koskevassa kansallisessa lainsäädän-
nössä pitäisi seurata nykyistä kiinteämmin 
yleisestä tuoteturvallisuudesta annettua di-
rektiiviä. Suomen Kuntaliitto suhtautui vara-
uksellisesti ehdotettuun soveltamisalan laa-
jentamiseen, jonka mukaan muut palvelun 
tarjoajat tulisivat vastuutahoksi. 

Ehdotuksen yksityiskohtiin esitettiin lau-
sunnoissa lukuisia huomautuksia, jotka on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon 
ehdotusta viimeisteltäessä.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

 
1.1. Laki kulutustavaroiden ja kuluttaja-

palvelusten turvallisuudesta 

1 §. Pykälässä säädetään lain sovelta-
misalasta. Se sisältää myös laissa käytettyjen 
keskeisten käsitteiden määritelmät. 

Pykälän 1 momentti on pääasiassa voimas-
sa olevan tuoteturvallisuuslain 1 §:n 1 mo-
mentin mukainen. Soveltamisalaan on lisätty 
yleisperusteluissa esitettyyn viitaten kulutus-
tavaroiden ja kuluttajapalvelusten maasta-
vienti ja kuljettaminen maan kautta. 

Pykälän 2 momentissa olevat kulutustava-
ran ja kuluttajapalveluksen määritelmät ovat 
samanlaiset kuin voimassa olevan tuotetur-
vallisuuslain 1 §:n 2 momentissa. 

Pykälän 3 momentissa on elinkeinonhar-
joittajan määritelmä, joka on paljolti saman-
lainen kuin kuluttajansuojalain 1 luvun 
5 §:ssä oleva määritelmä. Voimassa olevaan 
tuoteturvallisuuslakiin elinkeinonharjoittajan 
määritelmää ei sisälly. Ehdotuksessa ei ole 
kuitenkaan liitetty elinkeinonharjoittajan 
määritelmään kuluttajansuojalain tapaan vas-
tikkeellisuutta. Siten elinkeinonharjoittajana 
voidaan pitää henkilöä, joka luovuttaa elin-
keinotoimintansa yhteydessä kulutustavaroita 
tai kuluttajapalveluksia vastikkeettakin, esi-
merkiksi niin sanottuina ilmaisina näytteinä. 

Lisäksi 3 momentissa määritellään muu 
palvelun tarjoaja, jolla tarkoitetaan julkista 
tai yksityistä oikeushenkilöä, joka luovuttaa 
muussa kuin elinkeinotoiminnassa kulutusta-
varoita tai kuluttajapalveluksia kuluttajiin 
rinnastettavien henkilöiden käytettäväksi. 
Tarkoituksena on, että ne, jotka luetellaan 
voimassa olevan tuoteturvallisuuslain 
1 a §:ssä eli koulut, sairaalat, päiväkodit tai 
muut niihin verrattavat laitokset, kunnat, 
kuntayhtymät, seurakunnat, muut julkisyhtei-
söt, aatteelliset yhdistykset, asunto-osa-
keyhtiöt sekä muut asuinrakennuksia omista-
vat yhteisöt voivat tulla vastuutahoiksi, kun 

ne luovuttavat muussa kuin elinkeinotoimin-
nassa kulutustavaroita tai kuluttajapalveluk-
sia kuluttajiin rinnastettavien henkilöiden 
käytettäviksi. 

2 §. Pykälästä ilmenee, että lakia sovelle-
taan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluk-
siin siltä osin kuin niiden aiheuttamien terve-
ys- ja omaisuusvaarojen ehkäisemisestä ei 
muussa lainsäädännössä ole säännöksiä, jois-
sa edellytetään vähintään samaa turvallisuus-
tasoa. Pykälän sanamuotoa on muutettu voi-
massa olevan tuoteturvallisuuslain 2 §:ään 
nähden. 

Lakia kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta ei pääsäännön mukaan 
sovelleta silloin, kuin muualla lainsäädän-
nössä on tiettyjen kulutustavaroiden ja kulut-
tajapalveluksen turvallisuutta koskevaa sään-
telyä. Jos tämä muun lainsäädännön turvalli-
suutta koskeva sääntely ei kuitenkaan kata 
kaikkia turvallisuuskysymyksiä, voidaan esil-
lä olevaa lakia soveltaa sellaisiin kulutusta-
varoiden tai kuluttajapalvelusten turvallisuut-
ta koskeviin seikkoihin, joihin tässä erityis-
lainsäädännössä ei edellytetä vähintään sa-
maa turvallisuustasoa kuin tässä laissa. 

Ehdotettuun pykälään ei enää sisälly voi-
massa olevan tuoteturvallisuuslain 2 §:ssä 
olevaa mainintaa siitä, että lakia ei sovelleta 
maasta vietäviin eikä sen kautta kuljetettaviin 
kulutustavaroihin, koska tältä osin uuden lain 
soveltamisalaa ehdotetaan muutettavaksi. 

3 §. Pykälässä asetetaan elinkeinonharjoit-
tajille sekä muun palvelun tarjoajille velvol-
lisuus noudattaa toiminnassaan olosuhteiden 
vaatimaa huolellisuutta. Pykälä vastaa asiasi-
sällöltään pitkälti voimassa olevan tuotetur-
vallisuuslain 3 §:n 1 momenttia. Tähän yh-
teyteen on kuitenkin liitetty maininta siitä, et-
tä elinkeinonharjoittajien ja muiden palvelun 
tarjoajien on tältä osin toimittava ammattitai-
tonsa edellyttämällä tavalla. Myös uudessa 
direktiivissä yleisestä tuoteturvallisuudesta 
todetaan jakelijoiden osalta, että kun he ovat 
ammattilaisia, heidän voidaan edellyttää pys-
tyvän arvioimaan tältä pohjalta tuotteiden 
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turvallisuutta. Pykälään on myös lisätty elin-
keinonharjoittajia ja muita palvelun tarjoajia 
koskeva velvoite, jonka mukaan näillä on ol-
tava riittävät ja oikeat tiedot toimintaansa liit-
tyvästä kulutustavarasta ja kuluttajapalveluk-
sesta sekä niihin liittyvistä riskeistä. 

Olosuhteiden vaatima huolellisuus saattaa 
myös edellyttää – varsinkin silloin, kun ky-
symys on sellaisen kuluttajapalveluksen tar-
joamisesta, johon liittyy erityistä vaaraa – et-
tä toiminnanharjoittaja ottaa jo etukäteen yh-
teyttä valvontaviranomaiseen. Näin menetel-
täessä voidaan yhteistyössä ryhtyä ennakoi-
viin toimenpiteisiin ja varmistaa palvelusuo-
rituksen turvallisuus. Toiminnanharjoittajalla 
on näissäkin tapauksissa velvollisuus vastata 
palveluksen turvallisuudesta. 

Huolellisuusvelvollisuuden ulottuvuutta 
kuluttajapalvelusten osalta on myös laajen-
nettu. Ehdotuksen mukaan on kuluttajapalve-
lusten osalta otettava huomioon myös se, että 
kuluttajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa pal-
veluksen vaikutuspiiriin kuuluvan muun 
henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Tuote-
turvallisuuslain valvonnan yhteydessä on ni-
mittäin havaittu, että kuluttajapalveluksesta, 
esimerkiksi erilaisista ohjelmapalveluista 
saattaa aiheutua vaaraa myös ulkopuolisille 
ja että myös tähän on syytä kiinnittää huo-
miota kyseisten palvelusten turvallisuutta ar-
vioitaessa. Vaikutuspiiriin kuuluva henkilö 
saattaa esimerkiksi olla henkilö, joka osallis-
tumatta palvelukseen seuraa sen suorittamista 
tai oleskelee ohjelmapalveluksen suoritta-
mispaikalla tai sen läheisyydessä kokonaan 
ulkopuolisena mutta niin, että palvelusta 
saattaa aiheutua hänelle vaaraa. 

4 §. Pykälän 1 momentissa asetetaan elin-
keinonharjoittajalle ja muulle palvelun tarjo-
ajalle velvollisuus ilmoittaa valvontaviran-
omaiselle, jos hän saa tietoonsa, että kulutus-
tavarasta tai kuluttajapalveluksesta aiheutuu 
vaaraa kuluttajan, kuluttajaan rinnastettavan 
henkilön tai palveluksen vaikutuspiiriin kuu-
luvien henkilöiden terveydelle ja omaisuu-
delle. Elinkeinonharjoittajan ja muun palve-
lun tarjoajan on samalla ilmoitettava, mihin 
toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt vaaran 
johdosta. 

Vastaavanlainen säännös sisältyy voimassa 
olevan tuoteturvallisuuslain 3 §:n 2 moment-
tiin. Voimassa olevassa laissa ei kuitenkaan 

ole viittausta siihen, mitä vastuutahon tulisi 
ammattitaitonsa perusteella pystyä päättele-
mään hallussaan olevien tietojen perusteella.  

Elinkeinonharjoittajalle ja muulle palvelun 
tarjoajalle asetettu velvollisuus ilmoittaa vaa-
rasta valvontaviranomaiselle on ehdotuksessa 
erotettu yleisestä huolellisuusvelvollisuudes-
ta omaksi pykäläkseen, jonka toisessa mo-
mentissa käsitellään elinkeinonharjoittajan ja 
muun palvelun tarjoajan velvollisuutta tehdä 
yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa 
vaaran torjumiseksi. Nyt esillä olevassa 4 §:n 
1 momentissa on ilmoitusvelvollisuus ulotet-
tu myös muihin palvelun tarjoajiin. Lisäksi 
arvioitaessa sitä, onko asiasta ilmoitettava 
valvontaviranomaiselle, on kuluttajapalvelus-
ten osalta otettava huomioon vaarat, joita 
palveluksesta havaitaan aiheutuvan sen vai-
kutuspiiriin kuuluvan muun henkilön tervey-
delle tai omaisuudelle. 

Pykälän 2 momentin mukaan elinkeinon-
harjoittajan ja muu palvelun tarjoajan on teh-
tävä yhteistyötä valvontaviranomaisen kans-
sa vaaran torjumiseksi tämän sitä pyytäessä. 
Tätä vastaavaa nimenomaista säännöstä ei 
ole voimassa olevassa tuoteturvallisuuslaissa, 
vaikka elinkeinonharjoittajan huolellisuus-
velvollisuuteen voidaankin katsoa kuuluvan 
yhteistoiminta valvontaviranomaisten kanssa, 
kun se on tarpeen. 

5 §. Pykälä koskee tietoja, joita elinkeinon-
harjoittajan on annettava kuluttajille ja kulut-
tajiin rinnastettaville henkilöille itsestään ja 
toimintaansa liittyvistä kulutustavaroista tai 
kuluttajapalveluksista. 

Pykälän 1 momentin mukaan elinkeinon-
harjoittajan ja muun palvelun tarjoajan on 
annettava kuluttajille tarvittavat tiedot, jotta 
he pystyvät arvioimaan kulutustavaroihin ja 
kuluttajapalveluksiin liittyvät vaarat. Heidän 
on myös varmistauduttava siitä, että tiedot 
annetaan kuluttajalle ymmärrettävässä muo-
dossa. Edelleen valvontaviranomainen voi 
vaatia, että elinkeinonharjoittaja ja muu pal-
velun tarjoaja antaa kuluttajille sopivalla ta-
valla tavaraan tai palvelukseen liittyvän vaa-
ran torjumisen tai ehkäisemisen kannalta tar-
peellisia käyttö- ja toimintaohjeita, varoituk-
sia ja muuta tietoa. 

Voimassa olevassa tuoteturvallisuuslaissa 
ei ole nimenomaisia säännöksiä tässä tarkoi-
tetusta tietojenannosta. Tuoteturvallisuuslain 
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nojalla annetussa asetuksessa kulutustavaras-
ta annettavista tiedoista on asiaa säännelty. 

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa säädetään, että markkinointia, joka 
ei sisällä kuluttajan terveyden ja taloudellisen 
turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, on 
aina pidettävä sopimattomana. Osittain tämä 
kuluttajansuojalain säännös ja nyt esillä ole-
va säännös kohdistuvat samanlaiseen mark-
kinointiin. Toisaalta säännösten välillä on 
myös eroja. Kuluttajansuojalain 2 luvun 
1 §:n 2 momentissa puhutaan kuluttajan ter-
veyden ja taloudellisen turvallisuuden suo-
jaamisesta. Nyt esillä olevassa laissa suojelun 
kohteena ovat kuluttajan terveys ja omaisuus. 
Lisäksi nyt olevassa lakiehdotuksessa suoja 
koskee sekä kuluttajia että kuluttajiin rinnas-
tettavia henkilöitä - kuluttajansuojalain mu-
kainen markkinoinnin sääntely ei koske ni-
menomaisesti kuluttajaan rinnastettavia hen-
kilöitä.  

Tarkoituksena on, että yksityiskohtaisem-
mat säännökset kulutustavaroista ja kulutta-
japalveluksista annettavista tiedoista anne-
taan jatkossakin kulutustavaroiden ja kulutta-
japalvelusten turvallisuutta koskevan lain no-
jalla annettavassa valtioneuvoston asetukses-
sa. 

6 §. Pykälän 1 momentissa on terveydelle 
vaarallisen kulutustavaran ja kuluttajapalve-
luksen määritelmä ja 2 momentissa omaisuu-
delle vaarallisen kulutustavaran ja kuluttaja-
palveluksen määritelmä. Pykälä on tältä osin 
samansisältöinen kuin voimassa olevan tuo-
teturvallisuuslain 4 § ja se kattaa direktiivin 
asettamat vaatimukset. Terveysvaaran käsite 
kattaa tässä yhteydessä sekä akuutit terveys-
vaarat että pitkän altistusajan jälkeen ilmene-
vät terveyshaitat.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös, jonka mukaan kulutustavaraa 
tai kuluttajapalvelusta, joka ei ole 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla vaarallinen, pi-
detään turvallisena. Komission näkemyksen 
mukaan yleisestä tuoteturvallisesta annetun 
direktiivin asianmukainen kansallinen täytän-
töönpano edellyttää, että kansallisessa sää-
döksessä on turvallisen tuotteen määritelmä. 
Sanonnallisista eroista huolimatta direktiivin 
ja nyt esillä olevan lakiehdotuksen määritel-
mät turvallisista tuotteista sekä turvallisista 
kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista 

ovat lähellä toisiaan. 
7 §. Voimassa olevassa tuoteturvallisuus-

laissa ei ole säännöksiä vaatimuksenmukai-
suuden arvioinnin perusteista. Näitä asioita 
käsitellään varsin seikkaperäisesti uudessa 
direktiivissä yleisestä tuoteturvallisuudesta. 
Tämän vuoksi on pidetty tarkoituksenmukai-
sena sisällyttää tätä koskevaa sääntelyä myös 
lakiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta. 

Käytännössä niihin seikkoihin, joita esillä 
olevassa 7 §:ssä mainitaan, on kiinnitetty jo 
tähänkin saakka huomiota tuoteturvallisuus-
lain valvontaviranomaisten toiminnassa. 

Pykälän 1 momentin mukaan kulutustava-
raa tai kuluttajapalvelusta ei pidettäisi ter-
veydelle tai omaisuudelle vaarallisena siltä 
osin kuin tavara tai palvelus on sellaisten yh-
denmukaistettujen standardien mukainen, joi-
ta koskeva viittaus on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Standardisoin-
nissa käytössä olevan järjestelmän mukaisesti 
eurooppalaisten standardointijärjestöjen jäse-
ninä olevien kansallisten standardointijärjes-
töjen on julkaistava tällaiset standardit sisäl-
löltään muuttamattomina kansallisina stan-
dardeina. 

Uuteen direktiiviin yleisestä tuoteturvalli-
suudesta sisältyvä säännös siitä, että edellä 
mainitut standardit antavat olettaman tuottei-
den turvallisuudesta, on yleistä tuoteturvalli-
suutta koskevan yhteisölainsäädännön osalta 
uusi. Tämä periaate on kuitenkin sisältynyt jo 
aikaisemmin uuden lähestymistavan direktii-
veihin. 

Myös silloin, kun jotakin kulutustavaraa tai 
kuluttajapalvelusta koskee standardi, jota 
koskeva viittaus on julkaistu Euroopan unio-
nin virallisessa lehdessä, saattaa yksittäista-
pauksessa ilmetä, että kysymyksessä oleva 
tavara tai palvelus on vaarallinen. Sen vuoksi 
pykälän 1 momenttiin ehdotetaan sisällytet-
täväksi viittaus sen 3 momenttiin, jonka no-
jalla valvontaviranomaiset voivat tarvittaessa 
ryhtyä toimenpiteisiin pykälän 1 tai 2 mo-
mentin säännösten estämättä. 

Pykälän 2 momentin mukaan luetellaan ne 
muut seikat, joihin valvontaviranomainen voi 
kiinnittää huomiota kulutustavaran tai kulut-
tajapalveluksen vaarallisuutta arvioidessaan. 

Tällaisia ovat ensinnäkin muut kuin 1 mo-
mentissa mainitut turvallisuuskysymyksiä 
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käsittelevät kansainväliset tai kansalliset 
standardit. Myös tällaiset standardit ovat 
omiaan helpottamaan valvontaviranomaisen 
riskinarviointia mutta ne, samoin kuin muut-
kaan 2 momentissa mainitut seikat eivät anna 
samanlaista vahvaa olettamaa turvallisuudes-
ta kuin ne 1 momentissa tarkoitetut standar-
dit, joita koskeva viittaus on julkaistu Euroo-
pan unionin virallisessa lehdessä. 

Toiseksi 2 momentissa viitataan Euroopan 
yhteisöjen komission suosituksiin, jotka si-
sältävät tuoteturvallisuuden arviointia koske-
via ohjeita. Komissiolla ei ole valtuuksia an-
taa direktiivin sisällöstä sitovia tulkintaohjei-
ta, koska vain yhteisön tuomioistuimilla on 
valta tulkita yhteisölainsäädäntöä. Komission 
suositukset, joita laadittaessa komissio sään-
nönmukaisesti kuulee jäsenvaltioiden edusta-
jista koostuvaa tuoteturvallisuusasioiden ko-
miteaa, ovat kuitenkin hyödyllisiä ja omiaan 
auttamaan valvontaviranomaisia riskisarvi-
oinnissa. 

Samalla tavoin kuin komission suosituksia 
voidaan vaarallisuutta arvioitaessa kiinnittää 
huomiota kansallisten valvontaviranomaisten 
ohjeisiin ja suosituksiin. Erityisesti alue- ja 
paikallishallinnon viranomaisten kannalla 
näillä on merkitystä. Kun valvontaviran-
omaisten valmistelevat ohjeita ja suosituksia, 
kuullaan usein elinkeinonharjoittajia ja hei-
dän järjestöjään, tutkimuslaitoksia sekä kan-
salais- ja kuluttajajärjestöjä. 

Edelleen 2 momentissa viitataan tuotetur-
vallisuutta koskeviin käytännesääntöihin se-
kä nykyiseen tietoon ja tekniikkaan. 

Pykälän 3 momentin mukaan valvontavi-
ranomainen voi ryhtyä valvonnallisiin toi-
menpiteisiin eli antaa jäljempänä tarkemmin 
kuvattavan kiellon tai määräyksen, vaikka 
kulutustavara tai kuluttajapalvelus täyttää ne 
vaatimukset, joita 1 ja 2 momentissa maini-
tuissa vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa 
käytettävissä standardeissa tai ohjeissa asete-
taan, mikäli osoittautuu, että tavara tai palve-
lus on tästä huolimatta terveydelle tai omai-
suudelle vaarallinen. Vaarallisuus saattaa il-
metä kulutustavaraan tai kuluttajapalveluk-
seen liittyvinä vahinkoina ja onnettomuuksi-
na taikka niiden turvallisuutta koskevissa tes-
teissä ja tutkimuksissa. 

8 §. Pykälä koskee Kuluttajaviraston tehtä-
viä kulutustavaroiden ja kuluttajanpalvelus-

ten turvallisuutta koskevan lain osalta. Al-
kuosaltaan se vastaa voimassa olevan tuote-
turvallisuuslain 5 §:n 1 momenttia. Kulutta-
javiraston tehtävänä on siten lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten ja päätösten val-
vonta mutta myös valvonnan suunnittelu, oh-
jaus ja kehittäminen. 

Ehdotuksen mukaan pykälän toisessa virk-
keessä säädettäisiin, että Kuluttajavirasto 
huolehtii myös yleisestä tuoteturvallisuudesta 
annetussa direktiivissä tarkoitetuista ilmoi-
tuksista Euroopan yhteisöjen komissiolle. 
Kuten yleisperusteluissa on todettu, yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 12 
artiklassa tarkoitetuista RAPEX-järjestel-
mään kuuluvista ilmoituksista ehdotetaan an-
nettavaksi tässä yhteydessä oma lakinsa. Nyt 
esillä oleva säännös Kuluttajaviraston tehtä-
vistä ilmoitusten osalta viittaa osaksi tähän 
lakiehdotukseen mutta myös niihin ilmoituk-
siin, joita komissiolle on lähetettävä yleisestä 
tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin 11 
artiklan mukaan. Kuluttajaviraston tehtävänä 
on tämän mukaisesti huolehtia yleisestä tuo-
teturvallisuudesta annetun direktiivin sovel-
tamisalaan kuuluvia tuotteita koskevista il-
moituksista sekä lisäksi välitettävä komissi-
olle RAPEX-järjestelmän mukaisesti tehtävät 
ilmoitukset vakavaa vaaraa aiheuttavien tuot-
teiden markkinoille pääsyä tai markkinoilla 
pitoa koskevista rajoituksista, joita sen on 
saanut eri valvontaviranomaisilta tai joihin se 
itse valvontaviranomaisena on toimeenpan-
nut. RAPEX-järjestelmän mukaisia ilmoituk-
sia ja niiden kansallista täytäntöönpanoa kä-
sitellään asianomaisen erillisen lakiehdotuk-
sen perusteluissa. 

9 §. Pykälä koskee tullilaitoksen tehtäviä 
lain valvonnassa. Samoin kuin voimassa ole-
van tuoteturvallisuuslain 6 §:n mukaan tulli-
laitoksen tehtävänä on lain ja sen nojalla an-
nettujen säännösten ja päätösten noudattami-
sen valvonta kulutustavaroiden maahantuon-
nissa sekä tämän valvonnan suunnittelu ja 
ohjaus. 

Koska ehdotetun lain soveltamisalaan kuu-
luisi myös kulutustavaroiden ja kuluttajapal-
velusten maastavienti ja kauttakuljetus, tulli-
laitokselle kuuluviin valvontatehtäviin olisi 
lisättävä myös maastaviennin ja kauttakulje-
tuksen valvonta ja valvonnan suunnittelu. 

Maahantuonnilla, maastaviennillä ja kaut-
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takuljetuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
kuljettamista rajojen yli muutoin kuin EU:n 
ja Euroopan talousalueen sisällä. 

Vaikka kuluttajapalvelusten osalta maahan-
tuonti ja maastavienti onkin ilmeisesti varsin 
vähäistä, ei ole poikkeuksellista, että sellaisia 
muita tavaroita kuin kulutustavaroita, joita 
käytetään kuluttajapalveluksen suorittamisen 
yhteydessä, tuodaan maahan ja viedään 
maasta. Tämän vuoksi tullilaitoksen valvon-
tatehtävät ulottuisivat ehdotuksen mukaan 
myös tällaisiin tavaroihin. 

10 §. Pykälä koskee lääninhallituksen teh-
täviä lain valvonnassa. Se vastaa sisällöltään 
voimassa olevan tuoteturvallisuuslain 7 §:n 1 
momenttia. 

Lääninhallitusten valvontatehtävien asian-
mukaisen hoitamisen kannalta on tärkeää, et-
tä näistä tehtävistä lääninhallituksissa vastaa-
vat virkamiehet osallistuvat valvonnan kehit-
tämistä koskeviin tilaisuuksiin ja järjestettä-
vään täydennyskoulutukseen. 

11 §. Pykälässä säädetään kunnan tehtävis-
tä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuutta koskevan lain valvonnassa. Se 
vastaa sisällöltään voimassa olevan tuotetur-
vallisuuslain 7 §:n 1 ja 2 momenttia. Pykälän 
1 momentin lopussa säädetään, että jos val-
tuusto on antanut sille lautakunnalle tai toi-
mielimelle, joka hoitaa kunnan valvontateh-
täviä, oikeuden siirtää toimivaltansa edelleen 
alaiselleen, viranhalijalle tai jaostolle, nämä 
voivat määrätä kiellon, jonka kunnan valvon-
taviranomainen voi tämän lain 23 ja 24 §:n 
mukaan määrätä. Esimerkiksi väliaikaista 
kieltoa koskevaa määräystä ei kiireellisiä 
toimenpiteitä edellyttävissä tilanteissa voitai-
si saada aikaan riittävän nopeasti, jos viran-
haltijan olisi vietävä asia lautakunnan tai 
toimielimen käsiteltäväksi. 

Voimassa olevassa tuoteturvallisuuslaissa 
on kunnan valvontaviranomaisten toimival-
tuuksia rajoitettu tässä laissa tarkoitettujen 
omaisuusvaarojen osalta. Kunnan valvontavi-
ranomaisen on näiden osalta ainoastaan il-
moitettava muun virkatoimen yhteydessä ha-
vaitsemistaan omaisuudelle vaarallisista ku-
lutustavaroista ja kuluttajapalveluksista Ku-
luttajavirastolle tai lääninhallitukselle tapa-
uksissa, joissa ei ole olemassa tämän lain no-
jalla annettuja säännöksiä, määräyksiä tai 
kieltoja. Tämän kunnan valvontaviranomai-

sen toimivaltuuksia rajaavan säännöksen si-
sällyttämistä lakiin kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuudesta ei pidetä 
enää tarpeellisena. Omaisuusvaarat tulevat 
valvontatyössä esille lähinnä vain silloin, kun 
ne liittyvät havaittuihin terveysvaaroihin. 

Kunnan valvontaviranomaisen tehtävien 
asianmukaisen hoitamisen kannalta on tärke-
ää, että näistä tehtävistä kunnassa vastaavat 
viranhaltijat osallistuvat valvonnan kehittä-
mistä koskeviin tilaisuuksiin ja järjestettä-
vään täydennyskoulutukseen 

12 §. Pykälää, jonka mukaan viranomaiset, 
jotka valvovat muun lainsäädännön nojalla 
sellaisten kulutustavaroiden tai kuluttajapal-
velusten turvallisuutta, joita tämä laki ei 
2 §:n mukaan koske, on valvonnassaan nou-
datettava niitä tämän lain säännöksiä, jotka 
koskevat elinkeinonharjoittajan velvollisuuk-
sia sekä valvontaviranomaisten toimivaltuuk-
sia ja oikeuksia, jollei tässä muussa lainsää-
dännössä ole sellaisia säännöksiä, joita nou-
dattamalla päästään vähintään samaan turval-
lisuustasoon. Ehdotusta on käsitelty edellä 
yleisperusteluissa. Tarkoituksena on varmis-
taa, että kansallisessa lainsäädännössä ei ole 
aukkoja, jotka estäisivät tarvittavat markki-
navalvontatoimenpiteet vaaralliseksi osoit-
tautuneiden tavaroiden ja palvelusten osalta 
sen vuoksi, että niitä koskevassa erityislain-
säädännössä ei viranomaisten käyttöön ole 
annettu riittäviä valvontakeinoja. 

13 §. Pykälässä on yleinen valvontaviran-
omaisten toimintaa ohjaava säännös. Sen 
mukaan valvontaviranomaisten on hoidettava 
tehtävänsä tehokkaalla ja mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Olosuhteiden 
vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjes-
tykseen. Kun valvontaviranomaisten voima-
varat ovat rajalliset, on tärkeää, että niitä 
voidaan suunnata turvallisuuden kannalta 
merkittäviin tehtäviin. Vastaavanlainen sään-
tely sisältyy poliisilakiin (493/1995). 

14 §. Pykälän 1 momentin mukaan Kulut-
tajaviraston on laadittava tämän lain valvon-
nan toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteenso-
vittamiseksi valtakunnallinen valvontaohjel-
ma. Pykälän 1 momentissa täsmennetään 
myös valvontaohjelman sisältöä. Ohjelmassa 
määritellään tarkastukset, valvontakohde-
tyyppien tarkastustiheydet ja esitetään valta-
kunnallinen näytteenottosuunnitelma. Oh-
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jelmassa esitetään myös valvontakohdetyyp-
pien riskisarvioinnin perusteet sekä mene-
telmät ohjelman toteuttamisen arviointia var-
ten. Kuluttajaviraston valtakunnallinen val-
vontaohjelma luo siten puitteet tämän lain 
perusteella tapahtuvalle markkinavalvonnal-
le. 

Pykälän 2 momentissa on valtuutussään-
nös, jonka mukaan valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan tarkemmin säätää valtakunnal-
lisesta valvontaohjelmasta ja sen sisällöstä. 

Pykälän 3 momentista käy ilmi, että Kulut-
tajaviraston tämän lain mukainen valtakun-
nallinen valvontaohjelma on osa ympäristö-
terveydenhuollon valtakunnallista valvonta-
ohjelmaa, johon sisällytetään muut valtakun-
nalliset valvontaohjelmat, kuten niistä muissa 
laeissa säädetään. 

Valtakunnallinen valvontaohjelma ja siihen 
liittyvä kunnallisten valvontasuunnitelmien 
järjestelmä toteutetaan samanaikaisesti kaik-
kien ympäristöterveydenhuollon lakien osal-
ta. 

15 §. Pykälässä on säännökset kunnan vel-
vollisuudesta laatia valvontasuunnitelma se-
kä sen sisällöstä. Kunta laatii kulutustavaroi-
den ja kuluttajapalvelusten valvontaa varten 
valvontasuunnitelma siten, että valvonta on 
laadukasta, säännöllistä ja ehkäisee kulutus-
tavaroihin ja kuluttajapalveluksiin liittyviä 
vaaroja. Valvontasuunnitelmassa on ainakin 
määritettävä suoritettavat tarkastukset, val-
vontakohteiden tarkastustiheys, siinä on olta-
va näytteenottosuunnitelma ja siinä on arvi-
oitava valvontasuunnitelman toteutumista. 
Kunnan tämän lain mukaisessa valvonta-
suunnitelmassa on otettava huomioon Kulut-
tajaviraston laatima valtakunnallinen valvon-
taohjelma. Valvontasuunnitelma on pykälän 
mukaan tarkistettava kolmen vuoden välein 
ja muulloinkin, jos sitä on pidettävä tarpeelli-
sena. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään tarkemmin valvon-
tasuunnitelman sisällöstä. Tähän kuuluvat 
valvontasuunnitelmaan kuuluvien tarkastus-
ten määrittely, arvio valvontakohteiden tar-
kastustiheydestä, näytteenottosuunnitelma ja 
valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioin-
ti. 

16 §. Pykälä, joka koskee elinkeinonhar-
joittajan ja muun palvelun tarjoajan velvolli-

suutta antaa valvontaviranomaisille tietoja, 
on pääasiassa samansisältöinen kuin voimas-
sa olevan tuoteturvallisuuslain 8 §. Ehdotet-
tavan lain soveltamisalaan liittyen on velvol-
lisuus tietojen antoon ulotettu elinkeinonhar-
joittajien lisäksi myös muihin palvelun tarjo-
ajiin.  

Kun uudessa direktiivissä yleisestä tuote-
turvallisuudesta säädetään varsin yksityis-
kohtaisesti elinkeinonharjoittajan tietojenan-
nosta tuotteiden jäljitettävyyden ja kuluttaja-
turvallisuuden kannalta, on pidetty tarpeelli-
sena, että tällainen sääntely sisällytetään 
myös lakiin kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta. Asiasisällöltään 
tiedonantovelvollisuus ei muutu mutta tässä 
on haluttu korostaa nimenomaisesti valvon-
taviranomaisten mahdollisuutta saada tietoja, 
jotka ovat tarpeen kulutustavaroiden jäljitet-
tävyyden kannalta. 

Tarkemmin tietojenantovelvollisuudesta 
voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella. 

17 §. Pykälä on pääasiassa samansisältöi-
nen kuin voimassa olevan tuoteturvallisuus-
lain 9 §. Ehdotusta laadittaessa on kuitenkin 
otettu huomioon Suomen perustuslain 
(731/1999) 10 §, jonka mukaan viranomaisen 
tarkastustoimia ei voida ulottaa kotirauhan 
piiriin kuuluviin tiloihin muutoin kuin silloin, 
kun se on välttämätöntä muiden perusoike-
uksien turvaamiseksi tai rikoksen selvittämi-
seksi.  

Pakkokeinolain (450/1987) 5 luvun 1 §:n 
mukaan kotietsinnän toimittaminen edellyt-
tää, että on syytä epäillä rikosta, josta säädet-
ty ankarin rangaistus on vähintään kuusi 
kuukautta vankeutta. Tämän mukaisesti eh-
dotetaan valvontaviranomaisen tarkastusoi-
keutta rajattavaksi niin, että kotirauhan suo-
jaamiin asumiseen tarkoitettuihin tiloihin 
voidaan valvonta ulottaa vain, jos on syytä 
epäillä, että on tehty rikoslain 44 luvun 1 
§:ssä tarkoitettu terveysrikos. 

18 §. Pykälä koskee valvontaviranomaisen 
oikeutta ottaa näytteitä kulutustavaroista ja 
kuluttajapalveluksista. Sen 1 momentti on 
siihen tehtyä vähäistä kielellistä tarkistusta 
lukuun ottamatta samanlainen kuin voimassa 
olevan tuoteturvallisuuslain 10 §:n 1 mo-
mentti. 

Samoin on pykälän 2 momentti, jossa sää-
detään valvontaviranomaisen velvollisuudes-
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ta korvata näyte käyvän hinnan mukaan, 
pääosin samansisältöinen kuin voimassa ole-
van tuoteturvallisuuslain 10 §:n 2 momentti. 
Ehdotuksen mukaan on kuitenkin elinkei-
nonharjoittajan ohella myös muulla palvelun 
tarjoajalla oikeus vaatia näytteen korvaamis-
ta. Tämän 2 momentin toiseen virkkeeseen 
on otettu voimassa olevan lain 10 §:n 3 mo-
menttia vastaava säännös, jonka mukaan 
näytteestä ei ole kuitenkaan suoritettava kor-
vausta, jos näytteestä tai sen tutkimuksesta 
peritään maksu sen mukaan kuin siitä on 
erikseen säädetty. Tämä viittaa tullilaitosta 
koskevaan sääntelyyn, jonka mukaan tullivi-
ranomaiset ovat oikeutettuja perimään mak-
suja maahantuotavia tuotteita koskevien 
näytteiden tutkimisesta. 

Pykälän 3 momentti on uusi. Sen mukaan 
valvontaviranomaisella on oikeus silloin, kun 
kulutustavara tai kuluttajapalvelus ei täytä 
tämän lain tai sen nojalla annettujen säännös-
ten vaatimuksia, velvoittaa elinkeinonharjoit-
tajan tai muun palvelun tarjoajan korvaa-
maan kulutustavaran tai kuluttajapalveluksen 
hankinnasta, testauksesta ja tutkimuksesta 
aiheutuneet kustannukset. 

Pykälän 4 momentissa on viittaus 17 §:ään. 
Sen mukaisesti näytteenoton osalta ovat 
voimassa samat rajoitukset kuin 17 §:ssä, 
kun näytteenotto edellyttää, että valvontavi-
ranomainen pääsee alueelle, huoneistoon tai 
muuhun sellaiseen tilaan, jonne pääsy on täs-
sä laissa tarkoitetun valvonnan kannalta tar-
peen. Kotirauhan suojaamiin asumiseen tar-
koitettuihin tiloihin voidaan päästä ottamaan 
näytettä vain, jos on syytä epäillä, että on 
tehty rikoslain 44 luvun 1 §:ssä tarkoitettu 
terveysrikos. 

19 §. Pykälässä on säännöksiä valvontavi-
ranomaisten toiminnassaan käyttämien asian-
tuntijoiden asiantuntemuksesta ja pätevyy-
destä sekä viranomaisille tarkoitettuja tutki-
muksia tekevien laboratorioiden asiantunte-
muksesta ja pätevyydestä. Ne vastaavat ter-
veydensuojelulain 49 §:n (691/2001) sään-
nöksiä. Voimassa olevassa tuoteturvallisuus-
laissa ei ole vastaavanlaista säännöstä. On 
kuitenkin perusteltua, että tämänkaltainen 
sääntely, joka sisältyy muihin ympäristöter-
veydenhuollon lakeihin, sisällytetään myös 
nyt esillä olevaan lakiin. Ehdotettavissa 
säännöksissä kiinnitetään huomiota asiantun-

tijoina käytettävien henkilöiden ja laboratori-
oiden riittävään asiantuntemukseen ja päte-
vyyteen sekä heidän esteettömyyteensä. Py-
kälään 3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
valtuutussäännös, jonka mukaan voidaan tä-
hän liittyviä tarkempia säännöksiä antaa 
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella.  

20 §. Pykälä koskee kunnan valvontaviran-
omaisen toiminnasta perittäviä maksuja. Eh-
dotuksen mukaan kunta perisi elinkeinonhar-
joittajalta tai muulta palvelun tarjoajalta kun-
nan taksan mukaisen maksun, joka vastaisi 
suuruudeltaan valvontatoimen suorittamises-
ta aiheutuvia kustannuksia. Vastaavanlaista 
säännöstä ei sisälly voimassa olevaan tuote-
turvallisuuslakiin. Jotta tuoteturvallisuuslain-
säädännön valvontaviranomaisten toiminta-
edellytykset paikallistasolla olisivat saman-
laiset kuin kunnan valvontaviranomaisille 
muiden säädösten nojalla kuuluvien tehtävien 
hoidossa, on tarkoituksenmukaista, että val-
vonta on vastaavalla tavalla maksullista kuin 
muiden ympäristöterveyden valvontaan kuu-
luvien tehtävien osalta. 

21 §. Pykälä liittyy edellä olevaan kunnan 
valvontaviranomaisten valvontatointen mak-
sullisuutta koskevaan säädökseen. Sen mu-
kaan tässä laissa tarkoitetut maksut voidaan 
periä ilman tuomiota ja päätöstä siinä järjes-
tyksessä kuin verojen ja maksujen perimises-
tä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1061) 
on säädetty. 

22 §. Pykälän mukaan valvontaviranomai-
nen voi määrätä, että elinkeinonharjoittajan 
tai muun palvelun tarjoajan on toteutettava 
sellaisia korjaus-, oikaisu- ja tiedottamistoi-
menpiteitä, joiden avulla kulutustavaraan tai 
kuluttajapalvelukseen liittyvä vaaraa tervey-
delle tai omaisuudelle voidaan tehokkaasti 
torjua tai ehkäistä taikka vaaran suuruutta 
voidaan olennaisesti vähentää. Valvontavi-
ranomainen voi samalla asettaa määräajan, 
jonka kuluessa elinkeinonharjoittajan tai 
muun palvelun tarjoajan on tällaiset toimen-
piteet toteutettava. Edelleen valvontaviran-
omainen voi määrätä, että tekemättä jätetty 
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustan-
nuksella tai että toiminta keskeytetään tai 
kielletään. 

Voimassa olevaan tuoteturvallisuuslaissa ei 
ole tätä vastaavaa säännöstä. Tuoteturvalli-
suuslain säätämiseen johtaneen hallituksen 
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esityksen perusteluissa kuitenkin todetaan, 
että ankarimpia seuraamuksia kuten kieltoja 
ja hävittämismääräyksiä tulee käyttää vain, 
jos muut keinot eivät ole riittäviä vaaran tor-
jumiseksi. 

Ajatuksena on, että tässä säännöksessä 
mainitut korjaus-, oikaisu- ja tiedotustoimet 
voisivat olla usein riittäviä niin, että valvon-
taviranomaisen ei ole tarpeen päättää anka-
rammista seuraamuksista. Kysymys on kui-
tenkin elinkeinonharjoittajaa ja muuta palve-
lun tarjoajaa velvoittavista seuraamuksista, 
mikä ilmenee ennen muuta siitä, että valvon-
taviranomainen voi asettaa määräajan, jonka 
kuluessa elinkeinonharjoittajan tai muun pal-
velun tarjoajan on toteutettava korjaus-, oi-
kaisu- tai tiedottamistoimet. Jos tavaranvaih-
to tai sopimuksen purku on elinkeinoharjoit-
tajan tai muun palvelun tarjoajan kannalta 
tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto, kuin 
korjaus tai oikaisutoimi, heillä tulee olla tä-
hän mahdollisuus. 

Pykälän toisessa virkkeessä on säännöksiä 
niiden tilanteiden varalle, joissa elinkeinon-
harjoittaja tai muu palvelun tarjoaja ei ryhdy 
määräajassa korjaus-, oikaisu- ja tiedottamis-
toimenpiteisiin. Valvontaviranomainen voi 
tällöin määrätä, että tekemättä jätetty toi-
menpide teetetään laiminlyöjän kustannuk-
sella, taikka että toiminta keskeytetään tai 
kielletään. Pykälässä tarkoitetut tiedottamis-
toimenpiteet on toteutettava valvontaviran-
omaisen hyväksymällä tavalla ja hyväksy-
mässä laajuudessa. 

23 §. Pykälän 1 momentti on pääosin sa-
mansisältöinen kuin voimassa olevan tuote-
turvallisuuslain 12 §. Pykälän 1 momentin 
1)-kohtaan on kuitenkin selvyyden vuoksi li-
sätty säännös, jonka mukaan Kuluttajavirasto 
voi määrätessään tässä pykälässä tarkoitetun 
kiellon samalla määrätä, että elinkeinonhar-
joittajan on poistettava tehokkaasti ja välit-
tömästi vaaralliset kulutustavarat markkinoil-
ta sekä määrätä palveluksen tarjoavan elin-
keinonharjoittajan tai muun palvelun tarjo-
ajan huolehtimaan siitä, että vaarallisia kulut-
tajapalveluksia ei enää tarjota kuluttajille. 
Edelleen 1 momenttiin on selvennystarkoi-
tuksessa lisätty viittaus 12 §:ssä tarkoitettui-
hin muihin viranomaisiin. On huomattava, 
että tämä ei vaikuta millään tavoin viran-
omaisten toimivaltaan ja keskinäiseen työn-

jakoon.  
Jo voimassa olevaa tuoteturvallisuuslakia 

sovellettaessa on ollut lähtökohtana, että kun 
lain valvontaviranomainen kieltää terveydel-
le tai omaisuudelle vaarallisen kulutustavaran 
tai kuluttajapalveluksen valmistamisen tai 
suorittamisen, kaupan pitämisen, myymisen 
ja muun elinkeinonharjoittamisen yhteydessä 
tapahtuvan luovuttamisen, kiellon kohteena 
olevat kulutustavarat on poistettava markki-
noilta, taikka että on lopetettava sellaisten 
kuluttajapalvelusten tarjoaminen kuluttajille, 
jotka valvontaviranomainen kieltää,. Uudis-
tusehdotusta valmisteltaessa on pidetty tar-
koituksenmukaisena, että nämä kiellon vai-
kutukset ja valvontaviranomaisten valtuudet 
ilmaistaan nimenomaisesti laissa, jotta voi-
daan välttää mahdollisten tulkintakiistojen 
syntyminen. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädetään 
tulliviranomaisen valtuuksista kieltojen aset-
tamiseen. Voimassa olevassa laissa sääde-
tään, että tulliviranomainen voi kieltää ter-
veydelle tai omaisuudelle vaarallisen kulu-
tustavaran maahantuonnin. Koska on mah-
dollista, että kuluttajapalveluksen suorittami-
sen yhteydessä käytetään sellaista vaarallista 
tavaraa, jota ei voida pitää kulutustavarana, 
ehdotetaan valtuuksia tältä osin laajennetta-
vaksi niin, että tulliviranomainen voisi kiel-
tää myös kuluttajapalveluksen suorittamisen 
yhteydessä käytettävän tavaran maahantuon-
nin sen osoittautuessa vaaralliseksi. 

Pykälän 2 momentti, joka koskee läänin-
hallituksen, kunnan valvontaviranomaisen ja 
tulliviranomaisen oikeutta kiellon määräämi-
seen silloin, kun kulutustavarasta tai kulutta-
japalvelusta on annettu tuoteturvallisuuslain 
nojalla alemmanasteisia säädöksiä, on pää-
asiassa voimassa olevan lain 12 §:n 2 mo-
mentin mukainen. Siihen on kuitenkin tullivi-
ranomaisen valvontavaltuuksia lisätty samal-
la tavoin kuin 1 momentissa niin, että näillä 
viranomaisilla on valtuudet kieltää myös ku-
luttajapalveluksen suorittamisen yhteydessä 
käytettävän vaarallisen tavaran maahantuon-
ti. 

Pykälän 3 momenttia vastaavaa säännöstä 
ei ole voimassa olevassa tuoteturvallisuus-
laissa. Säännöksen mukaan elinkeinonhar-
joittajan ja muun palvelun tarjoajan on annet-
tava tässä pykälässä tarkoitetun kiellon mää-
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ränneelle valvontaviranomaiselle tämän mää-
räämässä ajassa selvitys siitä, millä tavoin 
hän on toimeenpannut määräyksen, jonka 
mukaan vaaralliset kulutustavarat on poistet-
tava markkinoilta tai varmistautunut siitä, et-
tä vaarallisia kuluttajapalveluksia ei enää tar-
jota kuluttajille. 

Uuden 3 momentin tarkoituksena on erityi-
sesti osoittaa käytännössä, mitä elinkeinon-
harjoittajalle ja muulle palvelun tarjoajalle 
laissa asetettu velvollisuus toimia yhteistyös-
sä valvontaviranomaisten kanssa merkitsee 
niissä tilanteissa, joissa käy ilmi, että lain so-
veltamisalaan kuuluva kulutustavara tai ku-
luttajapalvelus on vaarallinen terveydelle tai 
omaisuudelle. Valvontaviranomaisten oikeus 
saada tällainen selvitys helpottaa markkina-
valvonnan tehokasta toteuttamista. 

24 §. Pykälä, joka koskee väliaikaista kiel-
toa, on pääosin samanlainen kuin voimassa 
olevan lain 12a §. Muutosta ehdotetussa 1 
momentissa on, että ehdotuksen mukaan kai-
killa valvontaviranomaisilla olisi oikeus an-
taa väliaikainen kielto, jos on ilmeistä, että 
kulutustavaran tai kuluttajapalvelus on lain 
6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ter-
veydelle vaarallinen. Nykyisin tämä oikeus 
on vain Kuluttajavirastolla ja tulliviranomai-
sella. 

Pykälän 1 momenttiin on myös lisätty toi-
nen virke, jonka mukaan valvontaviranomai-
nen, joka on antanut elinkeinonharjoittajalle 
tai muulle palvelun tarjoajalle 22 §:ssä tar-
koitetun määräyksen ryhtyä korjaus- tai oi-
kaisutoimenpiteeseen tai määrätä toiminnan 
keskeytettäväksi, voi antaa samalla väliaikai-
sen kiellon, jolloin väliaikainen kielto on 
voimassa korjaus- ja oikaisutoimenpiteelle 
asetetun määräajan. Mahdollisuus väliaikai-
sen kiellon asettamiseen samanaikaisesti te-
kee korjaus- ja oikaisutoimenpiteitä koske-
van määräyksen antamisen huomattavasti 
tarkoituksenmukaisemmaksi seuraamukseksi 
myös elinkeinonharjoittajien ja muiden pal-
velun tarjoajien kannalta, koska he tietävät, 
että kielto voidaan kumota, kun tarvittavat 
korjaus- ja oikaisutoimenpiteet on tehty. 

Elinkeinonharjoittajan sekä muun palvelun 
tarjoajan oikeusturvan ja yhtenäisen käytän-
nön takaamiseksi ehdotetaan pykälän 2 mo-
menttiin otettavaksi säännös, jonka mukaan 
lääninhallituksen ja kunnan valvontaviran-

omaisen on niissä tapauksissa, joissa niillä ei 
ole 23 §:n 2 momentin nojalla valtuuksia 
asettaa 23 §:ssä tarkoitettua kieltoa, on niiden 
saatettava tämän 24 §:n 1 momentin nojalla 
tekemänsä päätös väliaikaisesta kiellosta Ku-
luttajaviraston tietoon neljäntoista päivän ku-
luessa. 

Pykälän 3 momentissa on voimassa olevan 
12 a §:n 2 momenttia vastaava säännös. Kun 
väliaikainen kielto on asetettu, kysymys 
23 §:ssä tarkoitetun kiellon antamisesta on 
ratkaistava ensi tilassa. Tämä koskee muita 
tilanteita kuin niitä, joissa väliaikainen kielto 
on annettu samanaikaisesti kuin 22 §:ssä tar-
koitettu määräys korjaus- tai oikaisutoimen-
piteeseen ryhtymisestä. 

25 §. Lakiin kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta ehdotetaan lisät-
täväksi uusi pykälä, jonka 1 momentin mu-
kaan Kuluttajavirasto ja tulliviranomainen 
voivat 23 §:ssä tarkoitetun kiellon lisäksi 
kieltää kulutustavaran tai kuluttajapalveluk-
sen viennin tai kuljettamisen maan kautta, jos 
kulutustavara tai kuluttajapalvelus voi aiheut-
taa vakavan terveysvaaran. 

Vientikiellon edellytykset ovat tiukemmat 
kuin 23 §:ssä tarkoitetun kiellon. Kulutusta-
varan tai kuluttajapalveluksen maasta vienti 
tai kuljettaminen maan kautta voidaan kiel-
tää, jos kysymyksessä oleva tavara tai palve-
lus voi aiheuttaa vakavan terveysvaaran. Ku-
lutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ai-
heutuva vaara muulle omaisuudelle ei oikeu-
ta määräämään vientikieltoa. Vakavasta ter-
veysvaarasta voi olla kysymys lähinnä sil-
loin, kun kulutustavara voi aiheuttaa raken-
teessaan tai koostumuksessaan olevan vian 
tai puutteellisuuden vuoksi vamman, myrky-
tyksen, sairauden tai muun vaaran terveydel-
le tai kun kuluttajapalvelus voi aiheuttaa pal-
veluksessa käytettävän tavaran rakenteessa 
tai koostumuksessa olevan vian tai puutteel-
lisuuden taikka suorittamistapaansa liittyvän 
vian tai puutteellisuuden vuoksi vamman, 
myrkytyksen, sairauden tai muun vaaran ter-
veydelle. Vakava terveysvaara ei useinkaan 
samalla tavoin kuin 6 §:ssä tarkoitettu terve-
ysvaara voi liittyä kulutustavarasta tai kulut-
tajapalveluksesta annettuihin tietoihin. 

Pykälän 2 momentin mukaan Kuluttajavi-
rasto voisi antaa 1 momentissa tarkoitetun 
kiellon myös väliaikaisena, jos on ilmeistä, 
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että kulutustavarasta tai 1 momentissa tarkoi-
tetusta muusta tavarasta voi aiheutua välitön-
tä vaaraa terveydelle. Säännöksessä mainittu 
kulutustavaran tai muun tavaran ilmeinen 
vaarallisuus edellyttää suurta todennäköi-
syyttä vaarallisuudesta. 

26 §. Pykälä, jonka mukaan Kuluttajaviras-
to tai tulliviranomainen voi määrätä elinkei-
nonharjoittajan tai muun palvelun tarjoajan 
hallussa olevan tavaran hävitettäväksi tai mi-
käli tätä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi, 
määrätä, miten tavaran suhteen muutoin on 
meneteltävä, vastaa voimassa olevan tuote-
turvallisuuslain 13 §:ää. Siihen on kuitenkin 
soveltamisalan laajentamista koskevan ehdo-
tuksen mukaisesti lisätty maininta muusta 
palvelun tarjoajasta. Siihen on myös lisätty 
viittaus 12 §:ssä tarkoitettuihin muihin viran-
omaisiin. 

27 §. Pykälä, jossa on säännöksiä palau-
tusmenettelystä kulutustavaroiden osalta, on 
pääosin samanlainen kuin voimassaolevan 
tuoteturvallisuuslain 13 a §. Siihen on myös 
lisätty viittaus 12 §:ssä tarkoitettuihin muihin 
viranomaisiin. On huomattava, että palau-
tusmenettely ei estä kuluttajaa käyttämästä 
hyväkseen niitä oikeuksia, joita hänellä on 
kauppalain ja kuluttajansuojalain nojalla. 

28 §. Pykälä, jossa on säännöksiä palau-
tusmenettelystä kuluttajapalvelusten osalta, 
on pääosin samanlainen kuin voimassa ole-
van tuoteturvallisuuslain 13 b §. Siihen on 
myös lisätty viittaus 12 §:ssä tarkoitettuihin 
muihin viranomaisiin. Soveltamisalan laajen-
tamiseen liittyen Kuluttajavirasto voi määrätä 
elinkeinonharjoittajan ohella myös muun 
palvelun tarjoajan ryhtymään palautusmenet-
telyyn.  

29 §. Pykälä, jossa todetaan, että palautus-
menettely ei estä kuluttajia käyttämästä hy-
väkseen niitä oikeuksia, joita hänellä on ku-
luttajansuojalain ja kauppalain säännösten 
nojalla, on samanlainen kuin voimassa ole-
van tuoteturvallisuuslain 13 c §. Siihen on 
kuitenkin lisätty elinkeinonharjoittajan rin-
nalle maininta muusta palvelun tarjoajasta. 

30 §. Pykälä, joka koskee valvontaviran-
omaisen oikeutta velvoittaa 23 ja 24 §:ssä 
tarkoitetun kieltopäätöksen yhteydessä tai 27 
ja 28 §:ssä tarkoitetun palautusmenettelyyn 
velvoittavan päätöksen yhteydessä elinkei-
nonharjoittaja tai muu palvelun tarjoaja tie-

dottamaan sopivalla tavalla tästä kiellosta tai 
määräyksestä, tavaraan, palvelukseen liitty-
västä vaarasta ja kuluttajien oikeuksista, on 
osin samanlainen kuin voimassa olevan tuo-
teturvallisuuslain 14 §. Siihen on kuitenkin 
lisätty maininta muusta palvelun tarjoajasta. 
Tiedottaminen on toteutettava valvontaviran-
omaisen määräämällä tavalla ja hyväksymäs-
sä laajuudessa sekä valvontaviranomaisen 
määräämässä ajassa. Valvontaviranomaiselle 
ehdotetaan annettavaksi oikeus määrätä tie-
dottamisesta myös silloin, kun 23 §:ssä tar-
koitettua kieltopäätöstä ei voida antaa sen 
vuoksi, että kysymyksessä olevia kulutusta-
varoita ei ole enää elinkeinonharjoittajan hal-
lussa taikka että elinkeinonharjoittaja tai muu 
palvelun tarjoaja ei enää suorita kysymykses-
sä olevia kuluttajapalveluksia, jos tähän on 
painavia syitä. Joissakin tilanteissa saattaa 
tiedottamismääräys olla riittävä, jos esimer-
kiksi käytännön edellytyksiä palautusmenet-
telyn järjestämiseen ei ole olemassa. 

31 §. Pykälän 1 momentti, joka koskee 
edellä 22–30 §:ssä tarkoitetun, valvontavi-
ranomaisen antaman kiellon tai määräyksen 
tehostamista uhkasakolla, jollei se ole erityi-
sistä syistä tarpeetonta, on samanlainen kuin 
voimassa olevan tuoteturvallisuuslain 15 §:n 
1 momentti. Ehdotuksen mukaan valvontavi-
ranomaisten käytössä on useammanlaisia 
sanktioita kuin voimassaolevassa laissa. 
Kaikkia niitä voidaan tehostaa uhkasakolla. 
Niin ikään ehdotetaan, että uhkasakko voitai-
siin asettaa tehostamaan määräystä antaa ku-
luttajalle 5 §:ssä tarkoitettuja tarpeellisia tie-
toja sekä valvontaviranomaiselle16 §:ssä tar-
koitettuja lain noudattamisen kannalta tar-
peellisia tietoja. Pykälän 2 momentti on sa-
manlainen kuin voimassa olevan tuoteturval-
lisuuslain 15 §:n 2 momentti. Viittaus tie-
donantovelvollisuutta ja asiakirjojen esittä-
misvelvollisuutta koskevaan pykälään tar-
koittaa ehdotuksessa lain 16 §:ää, kun voi-
massa olevassa tuoteturvallisuuslaissa viita-
taan 8 §:ään. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetun 
uhkasakon tuomitsee maksettavaksi hallinto-
oikeus. Tämä merkitsee muutosta voimassa 
olevaan lakiin, jonka mukaan uhkasakon 
tuomitsee maksettavaksi lääninhallitus. Eh-
dotettu järjestelmä on paremmin voimassa 
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olevaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 
muutoksenhakujärjestelmän mukainen. 

32 §. Pykälä, jossa säädetään siitä, että po-
liisin on annettava valvontaviranomaisille 
virka-apua tässä laissa tai sen nojalla säädet-
tyjen tehtävien suorittamiseksi, vastaa osit-
tain voimassa olevan tuoteturvallisuuslain 
11 §:ää. Voimassa olevassa laissa poliisin 
velvollisuus virka-avun antamiseen on kui-
tenkin rajattu tietojenanto- ja asiakirjojen 
esittämisvelvollisuuteen, valvontavirano-
maisten oikeuteen päästä elinkeinonharjoitta-
jan tiloihin sekä valvontaviranomaisten oi-
keuteen ottaa näytteitä. 

Nyt esillä olevan ehdotuksen mukaan polii-
silla on velvollisuus antaa virka-apua myös 
muihin valvontaviranomaisten toimenpitei-
siin, esimerkiksi kun on 22 §:n mukaan on 
kysymys siitä, että tekemättä jätetty toimen-
pide teetetään laiminlyöjän kustannuksella, 
taikka että elinkeinonharjoittajan tai muun 
palvelun tarjoajan harjoittama toiminta kes-
keytetään tai kielletään, tai kun on kysymys 
23 §:n mukaisesta velvollisuudesta poistaa 
vaaralliset tavarat markkinoilta taikka kun 
elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun tarjoa-
ja velvoitetaan järjestämään palautusmenette-
ly 27 tai 28 §:n nojalla. On huomattava, että 
poliisilain (493/1995) 40 §:n 2 momentin 
(21/2001) mukaan virka-avun saamisen edel-
lytyksenä on, että virka-apua pyytävää viran-
omaista estetään suorittamasta virkatehtävi-
ään. 

33 §. Pykälä koskee salassa pidettävien tie-
tojen luovuttamista. Esillä oleva pykälä on 
samanlainen kuin voimassa olevan tuotetur-
vallisuuslain 16 §:n 1 momentti (632/1999), 
jota muutettiin viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetun lain (621/1999) säätämi-
sen myötä. 

Ehdotuksen ei sisälly voimassa olevan tuo-
teturvallisuuslain 16 §:n 2 momenttia vastaa-
vaa säännöstä, joka koskee tietojen antamista 
muun maan valvontaviranomaiselle. Voimas-
sa oleva säännös on sanamuodoltaan varsin 
tulkinnanvarainen eikä sen sisällyttämistä 
tässä muodossa uuteen lakiin pidetä tarpeelli-
sena. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, RAPEX-jär-
jestelmään kuuluvasta tietojenannosta ehdo-
tetaan säädettäväksi tässä yhteydessä oma 
erillinen lakinsa. Muilta osin pidetään riittä-

vänä lain 8 §:ään sisällytettävää säännöstä, 
jonka mukaan Kuluttajaviraston tehtävänä on 
huolehtia Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä yleisestä tuoteturvallisuudesta 
tarkoitetuista ilmoituksista Euroopan yhteisö-
jen komissiolle. 

34 §. Pykälän 1 momentti, jonka mukaan 
24 §:n nojalla annettuun päätökseen väliai-
kaisesta kiellosta sekä 31 §:n nojalla annet-
tuun uhkasakon asettamiseen koskevaan pää-
tökseen ei saa erikseen hakea muutosta valit-
tamalla, on samansisältöinen kuin voimassa 
olevan tuoteturvallisuuslain 19 §:n 1 mo-
mentti. Samoin pykälän 2 momentti vastaa 
voimassa olevan tuoteturvallisuuslain 19 §:n 
2 momenttia ja sen 3 momentti voimassa 
olevan lain 19 §:n 3 momenttia. 

Pykälän 4 momentti koskee muutoksenha-
kua valvontasuunnitelmaa koskevaan päätök-
seen. Tarkoituksena on, että muutoksenhaku-
järjestelmä on tältä osin kaikissa ympäristö-
terveydenhuollonlaeissa yhdenmukainen. 
Muutoksenhaun osalta on siten voimassa, mi-
tä siitä kuntalaissa säädetään. Valvontasuun-
nitelmaa koskeva päätös saadaan ehdotuksen 
mukaan panna muutoksenhausta huolimatta 
täytäntöön jollei valitusviranomainen toisin 
päätä.  

Pykälään ehdotetaan sisällytettäväksi 5 
momentti, jossa todetaan, että muutoksenha-
usta on muutoin voimassa, mitä hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Säännös on luonteel-
taan tiedottava. 

35 §. Pykälä, jonka mukaan valvontaviran-
omaisen 22–30 §:n nojalla tekemää päätöstä 
tai määräystä on muutoksenhausta huolimatta 
noudatettava, jollei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää, vastaa voimassa ole-
van tuoteturvallisuuslain 20 §:ää. 

36 §. Pykälä sisältää rangaistussäännökset. 
Se vastaa voimassa olevan tuoteturvallisuus-
lain 17 §:ää, sellaisena kuin se on toukokuus-
sa 2002 annetussa laissa tuoteturvallisuuslain 
17 §:n muuttamisesta. 

37 §. Pykälä, jonka mukaan kunnan tämän 
lain nojalla järjestämään toimintaan sovelle-
taan sosiaali- ja terveydenhoidon suunnitte-
lusta ja valtionosuudesta annettua lakia 
(733/1992), jollei toisin säädetä, vastaa voi-
massa olevan tuoteturvallisuuslain 21 §:ää. 

38 § Pykälässä on säännöksiä tuoteturvalli-
suusasiain neuvottelukunnan tehtävistä. Se 
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vastaa voimassa olevan tuoteturvallisuuslain 
22 §:ää. Säännökseen on lisätty eräitä yhteis-
työalueita, joista neuvottelukunnan tulee 
huolehtia niin että siinä mainitaan aikaisem-
pien yhteistyöalueiden lisäksi myös pelastus-
toimi sekä tutkimus ja testaus. 

39 § Pykälä vastaa sisällöltään pääasiassa 
voimassa olevan tuoteturvallisuuslain 
23 §:ää. Koska käytännön kokemukset ovat 
osoittaneet, että neuvottelukunnassa tulisi 
nykyisten tahojen lisäksi olla edustettuina 
myös sellaisia tuotteiden ja palvelusten tur-
vallisuuden kannalta merkittäviä yhteystaho-
ja, jotka eivät nykyisin osallistu neuvottelu-
kunnan työhön, ehdotetaan, että neuvottelu-
kunta voisi olla kokoonpanoltaan nykyistä 
laajempi. Erityisesti olisi tarpeellista, että 
muun muassa sähköturvallisuudesta, tekni-
sestä turvallisuudesta, ajoneuvojen turvalli-
suudesta ja lääkkeiden turvallisuudesta vas-
tuussa olevat viranomaiset voisivat osallistua 
neuvottelukunnan työhön. Lisäksi olisi tar-
peen, että neuvottelukunnassa olisi nykyistä 
laajemmin kuluttajapalvelusten turvallisuus-
kysymyksiä tuntevia sekä elinkeinonharjoit-
tajien olosuhteisiin perehtyneitä että palkan-
saajien ja kuluttajien olosuhteisiin perehty-
neitä henkilöitä. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että neuvottelukunnassa voisi olla puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enintään 
kahdeksantoista muuta jäsentä. Ehdotuksen 
mukaan viranomaistahojen, palkansaajien ja 
kuluttajien sekä elinkeinonharjoittajien olo-
suhteisiin perehtyneillä henkilöillä olisi kul-
lakin yhtä suuri edustus neuvottelukunnassa, 
kuten nykyisinkin 

40 §. Pykälässä on valtuutussäännös, jonka 
nojalla voidaan valtioneuvoston asetuksella 
säätää eräistä tiedonantoa sekä tavaroita ja 
palveluksia koskevista vaatimuksista. 

Suomen perustuslain 80 §:ssä säädetään 
asetuksen antamisesta ja lainsäädäntövallan 
siirtämisestä. Tässä perustuslain pykälässä 
säädetään, että yksilön oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteista sekä asioista, jotka pe-
rustuslain mukaan muuten kuuluvan lain 
alaan, on säädettävä lailla. Tämän mukaisesti 
ehdotetaan valtuutussäännöksessä todetta-
vaksi, että asetuksella voidaan asettaa vaati-
muksia terveyden ja omaisuuden suojaami-
seksi. 

1.2. Laki eräiden vakavaa vaaraa aiheut-
tavien tuotteiden markkinoille saat-
tamista, kaupan pitämistä ja käyttöä 
rajoittavien toimenpiteiden ilmoitta-
misesta Euroopan yhteisöjen komis-
siolle 

1 §. Pykälässä määritellään yleisellä tasolla 
tämän uuden lain soveltamisala. Se koskee 
1 §:n 1 momentin mukaan niitä Suomesta 
Euroopan yhteisöjen komissiolle lähetettäviä 
ilmoituksia, joita yleisestä tuoteturvallisuu-
desta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/95/EY 12 artiklan mukaan on lähetettä-
vä jäsenvaltioista komissiolle. 

Direktiivin mukaan 12 artiklassa tarkoitettu 
RAPEX-ilmoitus on lähetettävä komissiolle 
silloin, kun kuluttajille tarkoitettujen tai ku-
luttajien todennäköisesti käyttämien tuottei-
den markkinoille saattamista, kaupan pitoa 
tai käyttöä rajoitetaan sen vuoksi, että tuote 
aiheuttaa vakavaa vaaraa. Lakiehdotuksen 
1 §:n 1 momenttiin on otettu tätä vastaava 
määritelmä. 

Pykälän 2 momentin mukaan lakia ei so-
velleta ilmoituksiin elintarvikkeiden, lääke-
aineiden eikä lääkinnällisten laitteiden mark-
kinoille saattamista, kaupan pitoa ja käyttöä 
koskevista rajoittavista toimenpiteistä. Eu-
roopan unionissa on omat ilmoitusmenetel-
mät näitä tuoteryhmiä varten. 

Velvollisuus ilmoittaa kaupanpitoa ja 
markkinointia koskevista rajoituksista sel-
laisten tuotteiden osalta, jotka aiheuttavat va-
kavaa vaaraa, on muulta osin yleinen ja se 
koskee siten myös sellaisia tuotteita, jotka 
eivät kuulu Suomessa yleisen tuoteturvalli-
suuslainsäädännön soveltamisalaan, vaan 
jonkin erityislainsäädännön, esimerkiksi säh-
köturvallisuuslain soveltamisalaan. 

Komissio valmistelee parhaillaan yhteis-
työssä jäsenvaltioiden edustajien kanssa 
yleisohjeita, joissa käsitellään tarkasti muun 
muassa RAPEX-ilmoitusmenettelyn sovelta-
mista. 

2 §. Pykälän 1 momentin mukaan on pakol-
lisista tai vapaaehtoisista toimenpiteistä, joita 
Suomessa on toteutettu tai päätetään toteut-
taa, suosittaa ja sopia elinkeinonharjoittajan 
kanssa, ja joiden tarkoituksena on estää tai 
rajoittaa tuotteen kaupan pitämistä tai mah-
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dollista käyttöä, ilmoitettava välittömästi Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle. 

Ilmoitusvelvollisuuden ulottuvuus määri-
tellään pykälässä tarkemmin. 1 momentin il-
maiseman pääsäännön mukaan on kaikenlai-
sista vakavaa vaaraa aiheuttavia tuotteita 
koskevista toimenpiteistä ilmoitettava. Paitsi 
valvontaviranomaisen määräämistä pakolli-
sista toimenpiteistä, kuten myyntikielloista 
tai palautusmenettelyä koskevista määräyk-
sistä, on ilmoitus lähetettävä myös vapaaeh-
toisista toimenpiteistä, jotka usein perustuvat 
valvontaviranomaisen ja elinkeinonharjoitta-
jan välisiin neuvotteluihin. Elinkeinonharjoit-
tajat saattavat esimerkiksi ryhtyä vapaaehtoi-
sesti palautusmenettelyyn, jolloin valvontavi-
ranomainen seuraa menettelyn ehtoja ja saat-
taa myös tiedottaa asiasta. 

Pykälän 2 momentissa rajoitetaan ilmoitus-
velvollisuutta tapauksissa, joissa tuotteesta 
aiheutuvan vakavan vaaran vaikutukset eivät 
ulotu tai eivät voi ulottua Suomen alueen ul-
kopuolelle. Näissä tapauksissa toimenpiteistä 
on ilmoitettava vain, jos niihin liittyy tietoja, 
joilla saattaa olla merkitystä muille Euroopan 
unionin jäsenvaltioille tuoteturvallisuuden 
kannalta. Tämä merkitsee, että myös niissä 
tapauksissa, joissa vaaran vaikutukset eivät 
ulotu tai eivät voi ulottua Suomen alueen ul-
kopuolelle, on aina harkittava, onko toteute-
tuista pakollisista tai vapaaehtoisista toimen-
piteistä syytä ilmoittaa komissiolle. Myös täl-
laisissa tilanteissa saattaa muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden kannalta olla hyödyl-
listä saada tietoa havainnosta, joiden mukaan 
tietty tuote aiheuttaa vakavaa vaaraa, koska 
muissa jäsenvaltioissa voi olla aihetta ryhtyä 
tätä tuoteryhmää koskeviin kartoituksiin ja 
tuotetestauksiin. 

3 §. Pykälän 1 momentissa säädetään, että 
Kuluttajaviraston tehtävänä on lähettää tässä 
laissa tarkoitetut ilmoitukset Euroopan yhtei-
söjen komissiolle. Komissiossa valmistellaan 
ohjeita, jotka muun muassa selvittävät yksi-
tyiskohtaisesti, miten ilmoitus lähetetään ja 
mitä tietoja sen on sisällettävä. Tarkoituksena 
on, että ilmoitukset lähetetään jäsenvaltioista 
komissioon sähköpostia käyttäen. Komissios-
ta saadun tiedon mukaan kunkin jäsenvaltion 
on nimettävä yksi toimipiste, josta lähetetään 
kaikki RAPEX-ilmoitukset komissiolle. 

Pykälän 2 momentin mukaan kunkin val-

vontaviranomaisen, jonka toimintaan tämän 
lain soveltamisalaan kuuluva ilmoitettava 
toimenpide liittyy, on annettava tästä toi-
menpiteestä tieto Kuluttajavirastolle, jotta vi-
rasto voi lähettää 1 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen komissiolle. Valvontaviranomai-
sen on tällöin annettava Kuluttajavirastolle 
kaikki ilmoituksen lähettämiseen tarvittavat 
tiedot. Kun RAPEX-ilmoitusmenettelyä kos-
kevat ohjeet ovat valmistuneet, ne tulee antaa 
kakkien niiden kansallisten valvontaviran-
omaisten käyttöön, jonka toimenpiteistä on 
asianomainen ilmoitus mahdollisesti tehtävä 
komissiolle. 

Niissä tapauksissa, joissa vaaran vaikutuk-
set eivät ulotu tai eivät voi ulottua Suomen 
alueen ulkopuolelle eikä ole muutoinkaan 
syytä ilmoittaa suoritetuista toimenpiteistä 
muille jäsenvaltioille, ei ilmoitusta 2 §:n 2 
momentin mukaan ole tarpeen tehdä. Sen ar-
vioiminen, tuleeko toimenpiteestä ilmoittaa 
vai ei, kuuluu asianomaiselle valvontaviran-
omaiselle. Jos valvontaviranomainen katsoo, 
että ilmoitus muille jäsenvaltiolle ei ole tar-
peen, se ei anna toimenpiteestä tietoa Kulut-
tajavirastolle eikä Kuluttajavirasto ilmoita 
asiasta komissiolle. 

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun di-
rektiivin 12 artiklan mukaan komissio tarkis-
taa, saatuaan jäsenvaltiolta ilmoituksen toi-
menpiteestä, joka koskevat vakavaa vaaraa 
aiheuttavaa tuotetta, onko ilmoitus direktiivin 
12 artiklan ja RAPEXin toimintaan sovellet-
tavien määräysten mukainen ja toimittaa tie-
dot muille jäsenvaltioille. Muiden jäsenvalti-
oiden on vuorostaan annettava komissiolle 
heti tiedoksi toteuttamansa toimenpiteet. 
Myös tämä tietojenvaihto toteutetaan niin, et-
tä komissio lähettää ilmoituksen Kuluttajavi-
rastolle, joka lähettää sen välittömästi toimi-
valtaiselle viranomaiselle Suomessa. Tämän 
viranomaisen on ilmoitettava viipymättä Ku-
luttajavirastolle, mihin toimenpiteisiin ilmoi-
tus antaa aiheen Suomessa. On huomattava, 
että näissä tapauksissa on valvontaviran-
omaisen ilmoitettava myös siitä, että kysei-
nen tuote ei ole markkinoilla Suomessa. 
Näistä asioista säädetään pykälän 3 momen-
tissa. 

4 §. Pykälässä on valtuutussäännös, jonka 
mukaan tarkempia säännöksiä tässä laissa 
tarkoitetuista ilmoitusmenettelyistä voidaan 
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antaa valtioneuvoston asetuksella. Tämä ase-
tus sisältäisi ne käytännön toimintaa koske-
vat oikeusohjeet, joita komissio antaa RA-
PEX-järjestelmää koskevissa ohjeissaan. 

5 §. Ilmoituksia koskeva laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin laki 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta eli 15 päivänä tammikuuta 
2004. 

 
2.  Tarkemmat säännökset  

Kun laki kulutustavaroiden ja kuluttajapal-
velusten turvallisuudesta tulee voimaan, on 
tarpeen uudistaa voimassa oleva asetus kulu-
tustavarasta annettavista tiedoista. Tarkoituk-
sena on antaa yksityiskohtaisemmat säännök-
set kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista 
annettavista tiedoista valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Kuluttajaviraston tehtävänä on ehdotuksen 
mukaan laatia vuosittain valtakunnallinen 
valvontaohjelma ja kuntien tehtävänä laatia 
pääsääntöisesti kolmen vuoden välein val-
vontasuunnitelma. Näistä suunnitelmista ja 
niiden sisällöstä on tarkoituksena säätää tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin eh-
dotuksen mukaan antaa tarkempia säännöksiä 
elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta kulu-
tustavaroita ja kuluttajapalveluksia koskevien 
valvontaviranomaisten kannalta tarpeellisten 
tietojen antamiseen. 

Ehdotuksen mukaan kauppa- ja teollisuus-
ministeriön asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä viranomaisvalvontaa var-
ten tutkimuksia ja selvityksiä tekevien asian-
tuntijoidenasiantuntemuksesta ja  pätevyy-
destä sekä tuoteturvallisuuteen kuuluvia tut-
kimuksia tekevistä laboratorioista 

Ehdotuksen mukaan voitaisiin vastaisuu-
dessakin säätää valtioneuvoston asetuksella 
kulutustavaroille ja kuluttajapalveluksille 
asetettavista vaatimuksista terveyden ja 
omaisuuden suojaamiseksi samalla tavoin 
kuin voimassa olevan tuoteturvallisuuslain 
nojalla. 

 
3.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 15 päi-
vänä tammikuuta 2004, jolloin Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivi yleisestä 
tuoteturvallisuudesta tulee voimaan. Kulutus-
tavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvalli-
suudesta annetun lain 14, 15, 20 ja 21 §:n 
säännökset valvonnan maksullisuudesta eh-
dotetaan kuitenkin tulevaksi voimaan saman-
aikaisesti muiden ympäristöterveydenhuollon 
erityislakien valvonnan maksullisuutta kos-
kevien säännösten kanssa - mahdollisesti 
vuoden 2006 alusta. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

 
 
 
 
 

1. 

Laki 

kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 

 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

Yleiset säännökset 

1 § 
Tämä laki koskee kulutustavaroita, joita 

elinkeinonharjoittaja valmistaa, pitää kaupan, 
myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhtey-
dessä luovuttaa, tuo maahan, vie maasta tai 
kuljettaa maan kautta, sekä kuluttajapalve-
luksia, joita tarjotaan, suoritetaan, pidetään 
kaupan, myydään tai muutoin luovutetaan. 

Kulutustavaroilla tarkoitetaan tässä laissa 
sellaisia tavaroita ja kuluttajapalveluksilla 
sellaisia palveluksia, jotka ovat tarkoitetut 
käytettäviksi tai joita olennaisessa määrin 
käytetään yksityiseen kulutukseen. 

Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä 
laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä 
tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai 
muuta taloudellista hyötyä saadakseen am-
mattimaisesti valmistaa, suorittaa, pitää kau-
pan, tarjoaa, myy tai muutoin elinkeinotoi-
mintansa yhteydessä luovuttaa kulutustava-
roita ja kuluttajapalveluksia, sekä muulla 
palvelun tarjoajalla julkista tai yksityistä oi-
keushenkilöä, joka luovuttaa muussa kuin 
elinkeinotoiminnassa kulutustavaroita tai ku-
luttajapalveluksia kuluttajiin rinnastettavien 
henkilöiden käytettäviksi. 

 
2 § 

Lakia sovelletaan kulutustavaroihin ja ku-
luttajapalveluksiin siltä osin kuin niiden ai-

heuttamien terveys- ja omaisuusvaarojen eh-
käisemisestä ei muussa lainsäädännössä ole 
säännöksiä, joissa edellytetään vähintään sa-
maa turvallisuustasoa. 

Elinkeinonharjoittajan sekä muun palvelun 
tarjoajan velvollisuudet 

3 § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun elinkeinonhar-

joittajan sekä muun palvelun tarjoajan on 
olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja 
ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmis-
tauduttava siitä, että kulutustavarasta tai ku-
luttajapalveluksesta ei aiheudu vaaraa kulut-
tajan tai kuluttajaan rinnastettavan henkilön 
taikka palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan 
muun henkilön terveydelle tai omaisuudelle. 
Elinkeinonharjoittajalla ja muulla palvelun 
tarjoajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot 
kulutustavarasta ja kuluttajapalveluksesta se-
kä niihin liittyvistä riskeistä. 

 
4 § 

Jos elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun 
tarjoaja saa tietoonsa tai hänen tulisi ammat-
titaitonsa perusteella hallussaan olevien tieto-
jen perusteella pystyä päättelemään, että ku-
lutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta ai-
heutuu vaaraa kuluttajan, kuluttajaan rinnas-
tettavan henkilön tai palveluksen vaikutuspii-
riin kuuluvan muun henkilön terveydelle tai 
omaisuudelle, hänen on ilmoitettava tästä vä-
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littömästi valvontaviranomaiselle. Elinkei-
nonharjoittajan ja muun palvelun tarjoajan on 
samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin 
hän on jo ryhtynyt vaaran takia. 

Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun 
tarjoajan on tehtävä yhteistyötä valvontavi-
ranomaisen kanssa vaaran torjumiseksi tä-
män sitä pyytäessä. 

 
5 § 

Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun 
tarjoajan on annettava markkinoinnissaan ku-
luttajille ja kuluttajiin rinnastettaville henki-
löille tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät ar-
vioimaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalve-
luksiin liittyvät vaarat. Heidän on myös var-
mistauduttava siitä, että tiedot annetaan ku-
luttajille ja kuluttajiin rinnastettaville henki-
löille ymmärrettävässä muodossa. Valvonta-
viranomainen voi vaatia, että elinkeinonhar-
joittaja tai muu palvelun tarjoaja antaa kulut-
tajille sopivalla tavalla tavaraan tai palveluk-
seen liittyvän vaaran torjumisen tai ehkäise-
misen kannalta tarpeellisia käyttö- tai toimin-
taohjeita, varoituksia tai muuta tietoa. 

Tarkempia säännöksiä kulutustavaroita ja 
kuluttajapalveluksia koskevien kuluttajan tai 
kuluttajaan rinnastettavalle henkilölle tar-
peellisten tietojen antamisesta voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 

Vaarallinen ja turvallinen kulutustavara ja 
kuluttajapalvelus 

6 § 
Terveydelle vaarallisena pidetään kulutus-

tavaraa, joka rakenteessaan tai koostumuk-
sessaan olevan vian tai puutteellisuuden taik-
ka tavarasta annettujen totuudenvastaisten, 
harhaanjohtavien tai puutteellisten tietojen 
vuoksi voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, 
sairauden tai muun vaaran terveydelle, sekä 
kuluttajapalvelusta, joka suorittamistapaansa 
liittyvän vian tai puutteellisuuden tai palve-
luksessa käytettävän tavaran rakenteessa tai 
koostumuksessa olevan vian tai puutteelli-
suuden taikka palveluksesta annettujen to-
tuudenvastaisten, harhaanjohtavien tai puut-
teellisten tietojen vuoksi voi aiheuttaa vam-
man, myrkytyksen, sairauden tai muun vaa-
ran terveydelle. 

Omaisuudelle vaarallisena pidetään kulu-

tustavaraa, joka 1 momentissa mainittujen 
seikkojen vuoksi voi vahingoittaa toista esi-
nettä tai muuta omaisuutta, sekä kuluttaja-
palvelusta, joka voi 1 momentissa mainittu-
jen seikkojen vuoksi vahingoittaa omaisuut-
ta. 

Kulutustavaraa tai kuluttajapalvelusta, joka 
ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
vaarallinen, pidetään turvallisena. 

Vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin perus-
teet 

7 § 
Kulutustavaraa tai kuluttajapalvelusta ei 

pidetä terveydelle tai omaisuudelle vaaralli-
sena siltä osin kuin se on sellaisten yhden-
mukaistettujen standardien mukainen, joita 
koskeva viittaus on julkaistu Euroopan unio-
nin virallisessa lehdessä, ellei 3 momentista 
muuta johdu. 

Kulutustavaran tai kuluttajapalveluksen 
vaarallisuutta arvioitaessa valvontaviran-
omaiset voivat lisäksi kiinnittää huomiota 
seuraaviin: 

1) muut kuin 1 momentissa tarkoitetut tur-
vallisuuskysymyksiä käsittelevät kansainvä-
liset tai kansalliset standardit; 

2) Euroopan yhteisöjen komission suosi-
tukset, jotka sisältävät tuoteturvallisuuden 
arviointia koskevia ohjeita; 

3) valvontaviranomaisten ohjeet ja suosi-
tukset; 

4) tuoteturvallisuutta koskevat käytänne-
säännöt; 

5) nykyinen tieto ja tekniikka. 
Vaikka kulutustavara tai kuluttajapalvelus 

on 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen vaati-
muksenmukaisuuden arvioinnissa käytettävi-
en perusteiden mukainen, valvontaviran-
omainen voi antaa 22–30 §:ssä tarkoitetun 
kiellon tai määräyksen, jos osoittautuu, että 
tavara tai palvelus on tästä huolimatta ter-
veydelle tai omaisuudelle vaarallinen. 

Valvontaviranomaiset 

8 § 
Kuluttajavirasto valvoo tämän lain ja sen 

nojalla annettujen säännösten ja päätösten 
noudattamista sekä suunnittelee, ohjaa ja ke-
hittää valvontaa. Kuluttajaviraston tehtävänä 
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on myös huolehtia yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/95/EY tarkoite-
tuista ilmoituksista Euroopan yhteisöjen ko-
missiolle. 

Vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden 
markkinoille saattamista, kaupan pitämistä ja 
käyttöä rajoittavien toimenpiteiden ilmoitta-
misesta Euroopan yhteisöjen komissiolle 
säädetään erikseen. 

 
9 § 

Tullilaitos valvoo tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja päätösten noudatta-
mista kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten suorittamisen yhteydessä käytettävien ta-
varoiden maahantuonnissa sekä viennissä ja 
kauttakuljetuksessa sekä suunnittelee ja ohjaa 
valvontaa tältä osin. 

 
10 § 

Läänissä tämän lain ja sen nojalla annettu-
jen säännösten ja päätösten noudattamisen 
valvonta ja valvonnan ohjaus kuuluu läänin-
hallitukselle. 

 
11 § 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten, määräysten ja päätösten noudattamista. 
Kunnassa nämä tehtävät hoitaa kunnan mää-
räämä lautakunta tai muu monijäseninen 
toimielin (kunnan valvontaviranomainen). 
Valtuusto voi antaa lautakunnalle tai toimi-
elimelle oikeuden siirtää toimivaltaansa edel-
leen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle, 
jolloin nämä voivat määrätä kiellon tämän 
lain 23 ja 24 §:n mukaisesti. 

Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayh-
tymän kanssa, että kunnalle tai sen viran-
omaiselle tässä laissa säädetty tehtävä, jossa 
toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, 
annetaan virkavastuulla toisen kunnan tai 
kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. 
Kuntayhtymä voi tehdä edellä tarkoitetun so-
pimuksen toisen kuntayhtymän kanssa, jos 
siihen on kuntayhtymän jäsenkuntien suos-
tumus. 

 
12 § 

Viranomaisen, joka valvoo muun lainsää-
dännön nojalla sellaisten kulutustavaroiden 

tai kuluttajapalvelusten turvallisuutta, joita 
tämä laki ei 2 §:n mukaan koske, on valvon-
nassaan noudatettava niitä tämän lain sään-
nöksiä, jotka koskevat elinkeinonharjoittajien 
velvollisuuksia sekä valvontaviranomaisten 
toimivaltuuksia ja oikeuksia, jollei edellä tar-
koitetussa muussa lainsäädännössä ole sään-
nöksiä, joita noudattamalla päästään vähin-
tään samaan turvallisuustasoon.  

Valvontaviranomaisten velvollisuudet ja toi-
mivaltuudet 

13 § 
Valvontaviranomaisten on hoidettava tehtä-
vänsä tehokkaalla ja mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Olosuhteiden vaa-
tiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestyk-
seen. 
 

14 § 
Kuluttajavirasto laatii tämän lain valvon-

nan toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteenso-
vittamiseksi valtakunnallisen valvontaohjel-
man. Ohjelmassa määritellään tarkastukset, 
valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet ja 
esitetään valtakunnallinen näytteenottosuun-
nitelma. Ohjelmassa esitetään myös valvon-
takohdetyyppien riskisarvioinnin perusteet 
sekä menetelmät ohjelman toteutumisen ar-
viointia varten. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
kemmin säätää valtakunnallisesta valvonta-
ohjelmasta ja sen sisällöstä. 

Tämän lain mukainen valtakunnallinen 
valvontaohjelma on osa ympäristöterveyden-
huollon valtakunnallista valvontaohjelmaa, 
johon kuuluvat myös ne valtakunnalliset val-
vontaohjelmat, joita säädetään muissa ympä-
ristöterveydenhuollon laeissa. 

 
15 § 

Kunta laatii kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten valvontaa varten valvontasuunni-
telman siten, että valvonta on laadukasta, 
säännöllistä ja ehkäisee kulutustavaroihin ja 
kuluttajapalveluksiin liittyviä vaaroja. Val-
vontasuunnitelmassa on ainakin määritettävä 
suoritettavat tarkastukset, valvontakohteiden 
tarkastustiheys, siinä on oltava näytteenotto-
suunnitelma sekä arvioitava valvontasuunni-
telman toteutumista. 
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Kunnan valvontasuunnitelmassa on otetta-
va huomioon Kuluttajaviraston laatima val-
takunnallinen valvontaohjelma. Valvonta-
suunnitelma on tarkistettava kolmen vuoden 
välein ja muulloinkin, jos sitä on pidettävä 
tarpeellisena. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin valvontasuunnitelman sisällöstä. 
Tähän kuuluvat valvontasuunnitelmaan kuu-
luvien tarkastusten määrittely, arvio valvon-
takohteiden tarkastustiheydestä, näytteenot-
tosuunnitelma ja valvontasuunnitelmien to-
teutumisen arviointi. 

 
16 § 

Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun 
tarjoajan on annettava valvontaviranomaisel-
le tämän määräämässä ajassa lain noudatta-
misen valvonnassa tarpeelliset tiedot, erityi-
sesti siltä osin kuin ne ovat tarpeen tavaroi-
den ja palvelusten yksilöimiseksi ja tarvitta-
essa niiden jäljittämiseksi, sekä valvontateh-
tävän edellyttämässä laajuudessa vaadittaessa 
esitettävä viranomaisille tarkastusta varten 
kirjanpitonsa, kirjeenvaihtonsa ja varastonsa 
sekä annettava tehtävän suorittamisessa tar-
peellinen apu. 

Tarkempia säännöksiä kulutustavaroita ja 
kuluttajapalveluksia koskevien valvontavi-
ranomaisen kannalta tarpeellisten tietojen an-
tamisesta voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 
17 § 

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä 
alueelle, huoneistoon ja muuhun sellaiseen ti-
laan, jonne pääsy on tässä laissa tarkoitetun 
valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tar-
kastuksia ja ryhtyä muihin valvonnan edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. Asumiseen tarkoi-
tettuihin tiloihin valvontatoimenpiteet voi-
daan kuitenkin ulottaa vain, jos on syytä 
epäillä, että on tehty rikoslain (39/1889) 44 
luvun 1 §:ssä tarkoitettu terveysrikos. 

 
18 § 

Valvontaviranomaisella on oikeus ottaa ku-
lutustavaroista tai kuluttajapalveluksista 
näytteitä, jos se on tämän lain tai sen nojalla 
annettujen säännösten noudattamisen val-
vonnan kannalta tarpeellista. Valvontaviran-
omainen voi käyttää näytteiden ottamisessa 

ja tutkimisessa sekä riskinarvioinnissa apu-
naan ulkopuolista asiantuntijaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu näyte on, 
jos elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun 
tarjoaja sitä vaatii, korvattava käyvän hinnan 
mukaan, jollei havaita, että kulutustavara tai 
kuluttajapalvelus on tämän lain tai sen nojal-
la annettujen säännösten vastainen. Jos näyt-
teestä tai sen tutkimisesta peritään maksu sen 
mukaan kuin siitä erikseen säädetään, näyt-
teestä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa korva-
usta. 

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus ei 
täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä 
vaatimuksia, valvontaviranomainen voi vel-
voittaa elinkeinonharjoittajan tai muun palve-
lun tarjoajan korvaamaan kulutustavaran tai 
kuluttajapalveluksen hankinnasta, testaukses-
ta ja tutkimisesta aiheutuneet kustannukset. 

Näytteiden ottamisesta on voimassa, mitä 
edellä 17 §:ssä säädetään valvontatoimien 
ulottamisesta asumiseen tarkoitettuihin tiloi-
hin. 

 
19 § 

Tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa 
varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevällä 
asiantuntijalla tulee olla tutkimusten ja selvi-
tysten edellyttämä asiantuntemus ja päte-
vyys. Tällaiseen ulkopuoliseen asiantuntijaan 
sovelletaan virkamiehen esteellisyyttä kos-
kevia hallintolain (434/2003) säännöksiä. 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten edellyttämiä viranomaisille tarkoitet-
tuja tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee 
olla tutkimuksen suorittamiseen tarvittava 
asiantuntemus ja muut valmiudet. Laborato-
riolla tulee olla asianmukainen laadunvarmis-
tusjärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä 
osoittamaan tekemiensä määritelmien luotet-
tavuus. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksel-
la voidaan tarvittaessa antaa tarkemmat 
säännökset 1 momentissa tarkoitettujen asi-
antuntijoiden pätevyydestä sekä tuoteturval-
lisuuteen kuuluvia tutkimuksia tekevistä la-
boratorioista. 

Valvonnasta perittävät maksut 

20 § 
Kunta perii elinkeinonharjoittajalta ja 
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muulta palvelun tarjoajalta kunnan hyväksy-
män taksan mukaisen maksun15 §:ssä tarkoi-
tetun valvontasuunnitelman mukaisista tar-
kastuksista. Kunnan tulee määritellä suorit-
teistaan perimänsä maksut siten, että ne vas-
taavat enintään suoritteen tuottamisesta ai-
heutuvia kustannuksia. 

 
21 § 

Tässä laissa säädetyt maksut voidaan periä 
ilman tuomiota ja päätöstä siinä järjestykses-
sä kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) 
säädetään. 

Valvontakeinot 

22 § 
Jos kulutustavaraan tai kuluttajapalveluk-

seen liittyvä vaara terveydelle tai omaisuu-
delle voidaan tehokkaasti torjua tai ehkäistä 
taikka vaaran suuruutta voidaan olennaisesti 
vähentää korjaus-, oikaisu- tai tiedottamis-
toimenpitein valvontaviranomainen voi mää-
rätä, että elinkeinonharjoittajan tai muun pal-
velun tarjoajan on toteutettava tällaiset toi-
menpiteet valvontaviranomaisen asettamassa 
määräajassa ja määräämällä tavalla. 

Valvontaviranomainen voi myös määrätä, 
että tekemättä jätetty toimenpide teetetään 
laiminlyöjän kustannuksella taikka että elin-
keinonharjoittajan tai muun palveluntarjoajan 
toiminta keskeytetään tai kielletään. 

 
23 § 

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus on 
terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen: 

1) Kuluttajavirasto tai 12 §:ssä tarkoitettu 
muu viranomainen voi kieltää elinkeinonhar-
joittajaa valmistamasta tai suorittamasta sitä, 
pitämästä sitä kaupan, myymästä sitä tai luo-
vuttamasta sitä muutoin elinkeinotoiminnan 
yhteydessä, sekä kieltää muuta palvelun tar-
joajaa luovuttamasta sitä kuluttajiin rinnastet-
tavien henkilöiden käytettäväksi; Kuluttaja-
virasto tai 12 §:ssä tarkoitettu muu viran-
omainen voi samalla määrätä, että elinkei-
nonharjoittajan on tehokkaasti ja välittömästi 
poistettava vaaralliset kulutustavarat markki-
noilta, sekä määrätä palveluksen tarjoavan 
elinkeinonharjoittajan tai muun palvelun tar-
joajan huolehtimaan siitä, että vaarallisia ku-

luttajapalveluksia ei enää tarjota kuluttajille; 
sekä 

2) tulliviranomainen voi kieltää kulutusta-
varan tai kuluttajapalveluksen suorittamisen 
yhteydessä käytettävän tavaran maahantuon-
nin. 

Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus taik-
ka niistä annetut tiedot eivät ole tämän lain 
nojalla annettujen säännösten mukaisia, 
myös lääninhallitus tai kunnan valvontavi-
ranomainen voi määrätä 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetun kiellon tai antaa siinä tar-
koitetun määräyksen. Tulliviranomainen voi 
tässä tapauksessa kieltää kulutustavaran tai 
kuluttajapalveluksen suorittamisen yhteydes-
sä käytettävän tavaran maahantuonnin. 

Elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun 
tarjoajan on annettava kiellon määränneelle 
valvontaviranomaiselle tämän määräämässä 
ajassa selvitys siitä, millä tavoin hän on toi-
meenpannut tässä pykälässä tarkoitettuun 
kieltoon liitetyn määräyksen, jonka mukaan 
kulutustavarat on poistettava markkinoilta tai 
huolehdittava siitä, että vaarallisia kuluttaja-
palveluksia en enää tarjota kuluttajille. 

 
24 § 

Jos on ilmeistä, että kulutustavara tai kulut-
tajapalvelus on 6 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla terveydelle vaarallinen, valvon-
taviranomainen voi määrätä 23 §:ssä tarkoi-
tetun kiellon väliaikaisena. Väliaikainen kiel-
to on voimassa, kunnes asia lopullisesti rat-
kaistaan mainitun pykälän nojalla. Valvonta-
viranomainen voi määrätä väliaikaisen kiel-
lon samanaikaisesti kuin se antaa 22 §:ssä 
tarkoitetun korjaus- ja oikaisumääräyksen, tai 
määrää toiminnan keskeytettäväksi, jolloin 
kielto on voimassa korjaus- ja oikaisutoi-
menpiteelle asetetun määräajan. 

Tapauksissa, joissa lääninhallitus tai kun-
nan valvontaviranomainen ei ole 23 §:n 2 
momentin mukaan oikeutettu määräämään 
mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua 
kieltoa, sen on saatettava tämän pykälän 1 
momentissa tarkoitettu väliaikaista kieltoa 
koskeva määräyksensä kiellosta tiedoksi Ku-
luttajavirastolle 14 päivän kuluessa määräyk-
sestä. 

Kun väliaikainen kielto on asetettu, kysy-
mys 23 §:ssä tarkoitetun kiellon antamisesta 
on ratkaistava ensi tilassa. 
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25 § 
Jos kulutustavara tai kuluttajapalvelus voi 

aiheuttaa vakavan terveysvaaran, Kuluttaja-
virasto ja tulliviranomainen voivat 23 §:ssä 
tarkoitetun kiellon lisäksi kieltää sen tai ku-
luttajapalveluksen suorittamisen yhteydessä 
käytetyn tavaran maastaviennin tai kuljetta-
misen maan kautta. 

Kuluttajavirasto voi määrätä 1 momentissa 
tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena, jos on 
ilmeistä, että kulutustavarasta tai muusta 
momentissa tarkoitetusta tavarasta voi aiheu-
tua välitöntä vaaraa terveydelle. 

 
26 § 

Jos 22-25 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja 
määräyksiä ei voida pitää riittävinä, Kulutta-
javirasto tai tulliviranomainen taikka 12 §:ssä 
tarkoitettu muu viranomainen voi määrätä 
elinkeinonharjoittajan tai muun palvelun tar-
joajan hallussa olevan tavaran taikka 27 tai 
28 §:n nojalla kuluttajan elinkeinonharjoitta-
jalle palauttaman tavaran hävitettäväksi tai, 
jos tätä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi, 
määrätä, miten tavaran suhteen muutoin on 
meneteltävä. 

 
27 § 

Kun Kuluttajavirasto tai 12 §:ssä tarkoitet-
tu muu viranomainen on 23 §:n nojalla mää-
rännyt kulutustavaraa koskevan kiellon, se 
voi määrätä elinkeinonharjoittajan ryhtymään 
toimenpiteisiin, jotka koskevat jo kuluttajan 
hallussa olevaa kulutustavaraa ja joiden no-
jalla kulutustavaraan liittyvä vahingonvaara 
voidaan torjua ja kuluttajan oikeudellinen 
asema turvata. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla määräyk-
sellä elinkeinonharjoittaja voidaan velvoittaa: 

1) korjaamaan tavara niin, että sen raken-
teessa tai koostumuksessa olevasta viasta tai 
puutteessa taikka siitä annetuista totuuden-
vastaisista tai harhaanjohtavista tai puutteel-
lisista tiedoista aiheutuva vaara poistuu (kor-
jaaminen); 

2) ottamaan takaisin kuluttajalta tavara, jo-
ka on 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 
vaarallinen, sekä antamaan sen tilalle saman-
laisen tai samankaltaisen tavaran, joka ei ole 
vaarallinen (vaihto); taikka 

3) purkamaan kauppa (kaupan purku). 
Kuluttajavirasto tai 12 §:ssä tarkoitettu 

muu viranomainen voi antaa 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen myös, jos 23 §:ssä 
tarkoitettua kieltoa ei voida määrätä sen 
vuoksi, että kysymyksessä olevia kulutusta-
varoita ei ole enää elinkeinonharjoittajan hal-
lussa, ja jos määräyksen antamiseen on pai-
navia syitä. 

 
28 § 

Kun Kuluttajavirasto tai 12 §:ssä tarkoitet-
tu muu viranomainen on 23 §:n nojalla mää-
rännyt kuluttajapalvelusta koskevan kiellon, 
se voi määrätä elinkeinonharjoittajan tai 
muun palvelun tarjoajan ryhtymään toimen-
piteisiin, jotka koskevat jo kuluttajan hallussa 
olevaa kuluttajapalvelusta ja joilla kuluttaja-
palvelukseen liittyvä vahingonvaara voidaan 
torjua ja kuluttajan oikeudellinen asema tur-
vata. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla määräyk-
sellä elinkeinonharjoittaja voidaan velvoittaa: 

1) korjaamaan palvelus niin, että sen suorit-
tamistavassa tai sen suorittamisen yhteydessä 
käytettävän tavaran rakenteessa tai koostu-
muksessa olevasta viasta tai puutteesta taikka 
siitä annetuista totuudenvastaisista, harhaan-
johtavista tai puutteellisista tiedoista aiheutu-
va vaara poistuu (korjaaminen); taikka 

2) purkamaan kuluttajapalvelusta koskeva 
sopimus (sopimuksen purku). 

Kuluttajavirasto tai 12 §:ssä tarkoitettu 
muu viranomainen voi antaa 1 momentissa 
tarkoitetun määräyksen myös, jos 23 §:ssä 
tarkoitettua kieltoa ei voida määrätä sen 
vuoksi, että elinkeinonharjoittaja tai muu 
palvelun tarjoaja ei enää suorita kysymykses-
sä olevia kuluttajapalveluksia, ja jos määrä-
yksen antamiseen on painavia syitä. 

 
29 § 

Sen lisäksi, mitä 27 ja 28 §:ssä säädetään, 
kuluttajan sekä tavaran tai palveluksen myy-
neen elinkeinonharjoittajan tai muun palve-
lun tarjoajan oikeuksia ja velvollisuuksia 
koskee, mitä kuluttajansuojalaissa (38/1978) 
ja kauppalaissa (355/1987) sekä niiden nojal-
la säädetään. Kuluttaja on kuitenkin oikeutet-
tu saamaan hyväkseen 27 ja 28 §:ssä tarkoi-
tetun määräyksen mukaisen oikaisutoimenpi-
teen, vaikka hän ei olisi tehnyt virheilmoitus-
ta eikä voisi palauttaa tavaraa tai palvelusta 
olennaisesti muuttamattomana tai vähenty-
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mättömänä. 
 

30 § 
Valvontaviranomainen, joka on määrännyt 

23 tai 24 §:ssä tarkoitetun kiellon taikka an-
tanut 27 tai 28 §:ssä tarkoitetun määräyksen, 
voi velvoittaa elinkeinonharjoittajan tai muun 
palvelun tarjoajan tiedottamaan valvontavi-
ranomaisen asettamassa määräajassa ja mää-
räämällä tavalla kiellosta tai määräyksestä, 
tavaraan tai palvelukseen taikka niiden käyt-
tämiseen liittyvästä vaarasta ja kuluttajien 
oikeuksista. Tiedottamista koskeva määräys 
voidaan antaa myös silloin, kun 23 §:ssä tar-
koitettua kieltoa ei voida määrätä sen vuoksi, 
että kysymyksessä olevia kulutustavaroita ei 
ole enää elinkeinonharjoittajan hallussa taik-
ka että elinkeinonharjoittaja tai muun palve-
lun tarjoaja ei enää suorita kysymyksessä 
olevia kuluttajapalveluksia, ja kun tiedotta-
misvelvoitteen asettamiselle on painavia syi-
tä. 

 
31 § 

Valvontaviranomaisen 22–30 §:n nojalla 
määräämää kieltoa tai antamaa määräystä on 
tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisistä 
syistä ole tarpeetonta. 

Valvontaviranomainen voi asettaa 5 §:ssä 
tarkoitettujen tietojen antamisen sekä 
16 §:ssä tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden 
ja asiakirjojen esittämisvelvollisuuden nou-
dattamisen tehosteeksi uhkasakon. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun uhka-
sakon tuomitsee maksettavaksi hallinto-
oikeus. 

Virka-apu 

32§ 
Poliisin on annettava valvontaviranomaisil-

le tässä laissa tai sen nojalla säädettyjen teh-
tävien suorittamiseksi virka-apua. 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

33 § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netussa laissa (621/1999) säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä tämän lain mukai-
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja salassapito-
velvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja saa 

luovuttaa valvontaviranomaiselle valvonta-
tehtävää varten sekä syyttäjä- ja poliisiviran-
omaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

Muutoksenhaku 

34 § 
Edellä 24 §:n nojalla annettuun päätökseen 

väliaikaisesta kiellosta sekä 31 §:n nojalla 
annettuun uhkasakon asettamista koskevaan 
päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta 
valittamalla. 

Kunnan viranhaltijan tämän lain nojalla an-
tamaan päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. Päätökseen tyytymättömällä on 
oikeus saattaa päätös 11 §:ssä tarkoitetun lau-
takunnan tai muun toimielimen käsiteltäväk-
si. Vaatimus päätöksen oikaisemisesta on 
tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, 
kun asianomainen on saanut päätöksestä tie-
don. Päätökseen on liitettävä ohjeet oi-
kaisuvaatimuksen tekemisestä. Oikaisuvaa-
timus on käsiteltävä viipymättä. 

Edellä 11 §:ssä tarkoitetun kunnan lauta-
kunnan tai muun toimielimen tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen haetaan muutosta 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetys-
sä järjestyksessä valittamalla hallinto-
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. 

Edellä 15 §:ssä tarkoitettua valvontasuun-
nitelmaa koskevaan kunnan päätökseen hae-
taan muutosta noudattaen, mitä muutoksen-
hausta kuntalaissa (365/1995) säädetään. 
Valvontasuunnitelmaa koskeva päätös saa-
daan muutoksenhausta huolimatta panna täy-
täntöön, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää.  

Muutoksenhausta on muutoin voimassa, 
mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

 
35 § 

Valvontaviranomaisen 22–30 §:n nojalla 
tekemää päätöstä on muutoksenhausta huo-
limatta noudatettava, jollei muutoksenhaku-
viranomainen toisin määrää. 

Rangaistussäännös 

36 § 
Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla 

annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä 
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terveysrikoksesta säädetään rikoslain 44 lu-
vun 1 §:ssä. 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta rikkoo 22–30 §:ssä tarkoitettua 
kieltoa tai määräystä, on tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, tuoteturvallisuusrikkomuksesta 
sakkoon. 

Se, joka rikkoo 22–30 §:n nojalla määrät-
tyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai mää-
räystä, voidaan jättää tuomitsematta rangais-
tukseen samasta teosta. 

Erinäiset säännökset 

37 § 
Kunnan tämän lain nojalla järjestämään 

toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annettua lakia (733/1992), jollei lailla toisin 
säädetä. 

 
38 § 

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydes-
sä toimii tuoteturvallisuusasiain neuvottelu-
kunta. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata 
tuoteturvallisuuslainsäädännön soveltamista 
ja sen valvontaa, antaa lausuntoja sekä tehdä 
esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja sen 
valvonnan kehittämiseksi samoin kuin käsi-
tellä muita tämän lain täytäntöönpanoon sekä 
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuuden kehittämiseen liittyviä asioita. 
Neuvottelukunnan tulee myös suunnitella 
toimenpiteitä tarpeellisen yhteistyön järjes-
tämiseksi elintarvikevalvontaa, työsuojelua, 
pelastustointa, standardisointia, tutkimusta ja 
testausta sekä muita kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuuteen liittyviä 
asioita käsittelevien kanssa. 

 
39 § 

Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukuntaan 
kuuluu valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan määräämä puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtaja sekä enintään kahdeksantoista 

muuta jäsentä. Varapuheenjohtajalle ja muul-
le jäsenelle valtioneuvosto määrää henkilö-
kohtaisen varajäsenen. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajan sekä va-
rapuheenjohtajan ja kuuden muun jäsenen ja 
heidän varajäsentensä tulee olla henkilöitä, 
joiden ei voida katsoa edustavan elinkeinon-
harjoittajien tai kuluttajien etuja. Näistä vä-
hintään neljän jäsenen ja heidän varajäsen-
tensä tulee olla perehtyneitä kulutustavaroi-
den turvallisuuteen liittyviin tutkimus- tai 
tarkastustehtäviin. Kuusi jäsentä ja heidän 
varajäsenensä määrätään palkansaajien ja ku-
luttajien sekä kuusi jäsentä ja heidän vara-
jäsenensä elinkeinonharjoittajien olosuhtei-
siin perehtyneistä henkilöistä. 

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen 
eroaa kesken toimikautensa, kauppa- ja teol-
lisuusministeriö määrää hänen tilalleen jäljel-
lä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tai 
varajäsenen ottaen huomioon mitä 2 momen-
tissa säädetään. 

 
40 § 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
kulutustavaroille ja kuluttajapalveluksille 
asetettavista vaatimuksista terveyden ja 
omaisuuden suojaamiseksi. 

Voimaantulo 

41 § 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

20    . 
Lain 14, 15, 20 ja 21 §:n säännökset val-

vonnasta perittävistä maksuista tulevat kui-
tenkin voimaan     päivänä     kuuta 20      .  

Tällä lailla kumotaan 12 päivänä joulukuu-
ta 1986 annettu tuoteturvallisuuslaki 
(914/1986) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. Jos muualla lainsäädännössä viita-
taan tuoteturvallisuuslakiin, tämän lain voi-
maan tultua sovelletaan tuoteturvallisuuslain 
asemesta tämän lain säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
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2. 

Laki 

eräiden vakavaa vaaraa aiheuttavien tuotteiden markkinoille saattamista, kaupan pitämistä 
ja käyttöä rajoittavien toimenpiteiden ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Tämä laki koskee ilmoituksia Suomessa to-

teutetuista toimenpiteistä tapauksissa, joissa 
kuluttajille tarkoitettujen tai kuluttajien to-
dennäköisesti käyttämien tuotteiden markki-
noille saattamista, kaupan pitämistä tai käyt-
töä rajoitetaan sen vuoksi, että tuote aiheuttaa 
vakavaa vaaraa. 

Tätä lakia ei sovelleta ilmoituksiin elintar-
vikkeiden, lääkeaineiden eikä lääkinnällisten 
laitteiden markkinoille saattamista, kaupan 
pitämistä tai käyttöä rajoittavista toimenpi-
teistä. 

 
 

2 § 
Kun Suomessa toteutetaan tai päätetään to-

teuttaa tai sopia elinkeinonharjoittajien kans-
sa taikka suositella heille vapaaehtoisia tai 
pakollisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on estää tai rajoittaa tuotteen kaupan pitämis-
tä tai mahdollista käyttöä Suomessa taikka 
asettaa sille erityisehtoja sen vuoksi, että tuo-
te aiheuttaa vakavaa vaaraa, tästä on ilmoitet-
tava välittömästi Euroopan yhteisöjen komis-
siolle. 

Jos tuotteesta aiheutuvan vakavan vaaran 
vaikutukset eivät ulotu tai eivät voi ulottua 
Suomen alueen ulkopuolelle, 1 momentissa 
tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava 
vain, jos toimenpiteisiin liittyy tietoja, joilla 
saattaa olla tuoteturvallisuuden kannalta 
merkitystä muille Euroopan unionin jäsen-
valtioille. 

 

3 § 
Kuluttajavirasto lähettää 2 §:ssä tarkoitetut 

ilmoitukset komissiolle. Kuluttajavirasto 
myös vastaanottaa yleisestä tuoteturvallisuu-
desta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan 
mukaiset komission ilmoitukset muiden jä-
senvaltioiden toteuttamista kuluttajille tarkoi-
tettujen tai kuluttajien todennäköisesti käyt-
tämien tuotteiden markkinoille saattamista, 
kaupan pitämistä tai käyttöä rajoittavista 
toimenpiteistä ja lähettää ne viipymättä niille 
kansallisille valvontaviranomaisille, joilla on 
Suomessa toimivalta kysymyksessä olevien 
tuotteiden osalta. 

Valvontaviranomaisen, joka toteuttaa 
2 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen, josta on il-
moitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle, 
on annettava toimenpiteestä välittömästi tieto 
Kuluttajavirastolle, jotta virasto voi lähettää 
tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun il-
moitu komissiolle. Jos valvontaviranomainen 
katsoo, että tuotteesta aiheutuvan vakavan 
vaaran vaikutukset eivät voi ulottua Suomen 
alueen ulkopuolelle, ja että 2 §:ssä tarkoite-
tuista toimenpiteistä ei siten ole tarpeen il-
moittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle, se 
ei tee ilmoitusta Kuluttajavirastolle.  

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava vii-
pymättä Kuluttajavirastolle, onko Suomessa 
ryhdytty toimenpiteisiin 1 momentissa tar-
koitetun komissiosta saadun muussa jäsen-
valtiossa toteutettua toimenpidettä koskevan 
ilmoituksen takia ja mitkä nämä toimenpiteet 
ovat. 
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4 § 
Tarkempia säännöksiä tässä laissa tarkoite-

tuista ilmoitusmenettelyistä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 

5 § 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä kuuta 

20     . 

————— 

Helsingissä  24 päivänä  lokakuuta 2003 
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