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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden raken-
nustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muutta-
misesta   

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräi-
den rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 
annettua lakia. Laissa säädettäisiin perusteis-
ta, joilla kansallisen tuotehyväksynnän 

myöntänyt toimielin voi peruuttaa antamansa 
hyväksynnän. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä helmikuuta 2015. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyt i la  

1.1 Yleistä 

Eräiden rakennustuotteiden tuotehyväk-
synnästä annettuun lakiin ei sisälly perustei-
ta, jolla vapaaehtoinen kansallinen tuotehy-
väksyntä voitaisiin peruuttaa tilanteessa, jos-
sa rakennustuote ei tosiasiallisesti vastaa 
tyyppihyväksyntää, varmennustodistusta tai 
valmistuksen laadunvalvonnasta annettua 
sertifikaattia tai jos tuote aiheuttaa välitöntä 
vaaraa terveellisyydelle, turvallisuudelle tai 
ympäristölle. Jos rakennustuote ei ole maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) tai sen no-
jalla annettujen olennaisten teknisten vaati-
musten mukainen, on rakennustuotteen tuo-
tehyväksyntä voitava peruuttaa. 

 
1.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

EU:n rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 
305/2011 mukainen rakennustuotteiden CE-
merkintä ei kata kaikkia rakennustuotteita. 
CE-merkinnän soveltamisalan ulkopuolella 
olevia rakennustuotteita voidaan hyväksyä 
kansallisia tuotehyväksyntöjä käyttäen. Läh-
tökohtaisesti EU:n jäsenvaltioissa samoin 
kuin EU:n ulkopuolisissa valtioissa on omia 
kansallisia tuotehyväksyntäjärjestelmiään, 
kuten tyyppihyväksyntöjä. Eri maiden kan-
salliset vaatimukset samoin kuin tuotehyväk-
synnät poikkeavat toisistaan muun muassa 
tuotteiden testaamisen suhteen. Tämä johtuu 
siitä, että eri maiden ilmastolliset ja geologi-
set olosuhteet poikkeavat toisistaan. Muualla 
tyyppihyväksytty tuote ei automaattisesti ole 
kelpoinen Suomessa käytettäväksi. Raken-
nustuoteasetuksessa on säännökset CE-
merkittyjen terveellisyys- tai turvallisuusris-
kin sisältävien rakennustuotteiden korjaami-
seksi tai viime kädessä markkinoilta poista-
miseksi. Jokaisessa maassa on sen sijaan 
säädettävä erikseen menettelyistä turvalli-
suutta, terveellisyyttä tai ympäristöä vaaran-
tavien rakennustuotteiden saattamiseksi kan-

sallisen hyväksynnän mukaiseksi tai kansalli-
sen hyväksymisen peruuttamiseksi.   

    
2  Ehdotetut  muutokset  

Hallituksen esityksellä ehdotetaan lisättä-
viksi tyyppihyväksyntää, varmennustodistus-
ta ja valmistuksen laadunvalvontaa koskeviin 
pykäliin perusteet, joiden mukaan hyväksyn-
nän myöntänyt toimielin voisi peruuttaa hy-
väksyntänsä. Lisäksi varmennustodistusta ja 
valmistuksen laadunvalvontaa koskevia py-
käliä tarkennetaan siten, että kyseiset kansal-
liset tuotehyväksynnät lakkaavat rakennus-
tuotteen siirryttyä CE-merkinnän sovelta-
misalaan. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Yleistä 

Kotitalouksien asema rakennustuotteiden 
käyttäjinä paranee, kun kansallinen tuotehy-
väksyntä voidaan peruuttaa rakennustuotteil-
ta, jotka eivät täytä olennaisia teknisiä vaati-
muksia. 

Hallituksen esityksellä ei ole merkittäviä 
suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia. Esi-
tyksellä ei ole myöskään merkittäviä ympä-
ristövaikutuksia eikä sukupuolivaikutuksia. 

 
3.2 Yritysvaikutukset 

Muutoksesta on etua niille rakennustuottei-
den maahantuojille, valmistajille ja niiden 
valtuuttamille edustajille, jotka toimivat lain-
säädäntöä noudattaen, sillä markkinoilta voi-
daan tarvittaessa poistaa tuotteet, jotka eivät 
täytä niitä koskevia olennaisia teknisiä vaa-
timuksia.   

Kansallisen vapaaehtoisen tuotehyväksyn-
nän peruuttamisella on vaikutusta niiden 
maahantuojien, valmistajien tai niiden val-
tuuttamien edustajien toimintaan, jotka ovat 
markkinoineet rakennustuotetta, joka ei ole 
kelpoinen rakentamisessa käytettäväksi. 
Kansallisen tuotehyväksynnän peruuttamisel-
la voi olla kyseisen rakennustuotteen valmis-



 HE 281/2014 vp  
  

 

4 

tajalle taloudellisia vaikutuksia, sillä raken-
nustuotteen kelpoisuus voidaan joutua osoit-
tamaan eräiden rakennustuotteiden tuotehy-
väksynnästä annetun lain 17 §:n mukaan ra-
kennuspaikkakohtaisesti. Taloudellisia vai-
kutuksia voi rakennustuotteen valmistajalle 
aiheutua myös sen vuoksi, että valmistaja 
vastaa siitä, että rakennustuote on olennaisten 
teknisten vaatimusten mukainen. On periaat-
teessa mahdollista, että vastaavia taloudelli-
sia vaikutuksia voisi aiheutua rakennustuot-
teen maahantuojalle, jos maahantuoja edus-
taa jossakin muussa maassa toimivaa valmis-
tajaa.  

Normaalitilanteessa annettu kohtuullinen 
aika puutteiden korjaamiseen mahdollistaa 
sen, että hyväksyntä säilyy voimassa. Viipy-
mättä hyväksyntä peruutetaan vain tilanteis-
sa, joissa rakennustuote aiheuttaisi välitöntä 
vaaraa terveellisyydelle, turvallisuudelle tai 
ympäristölle ja Turvallisuus- ja kemikaalivi-
ranomainen olisi tehnyt asiaa koskevan pää-
töksen. Näitä tilanteita ei voida olettaa syn-
tyvän lähtökohtaisesti oikein toimivien maa-
hantuojien, valmistajien tai näiden valtuut-
tamien edustajien liiketoimintaa haittaavasti. 

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on 
oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksi-
aan koskeva päätös tuomioistuimen käsitel-
täväksi. Rakennustuotteen valmistajalla on 
aina mahdollisuus korjata rakennustuotteessa 
oleva vika tai puute ja saada sillä tavoin kan-
sallinen hyväksyntä pysymään voimassa. Li-
säksi rakennustuotteen valmistaja voi valittaa 
peruuttamispäätöksestä. Jos tuote aiheuttaa 
välitöntä vaaraa terveellisyydelle, turvalli-
suudelle tai ympäristölle, on hyväksyntä pe-
ruutettava viipymättä. Tällöinkin valmistaja 
voi valittaa päätöksestä ja hakea uutta hyväk-
syntää heti, kun tuote taas täyttää olennaiset 
tekniset vaatimukset. Koska valitusprosessi 
tuomioistuimessa voi kestää kauankin, on pe-
ruuttamispäätöstä voitava soveltaa muutok-
senhausta huolimatta. Valitusprosessin aika-
na valmistaja voi kuitenkin korjata tuotteessa 
olevan vian tai puutteen, jolloin koko proses-
sin jatkaminen ei enää ole välttämätöntä, 
vaan valmistajalle voidaan myöntää uusi hy-
väksyntä.  

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-

ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaa-
timuksia. On luonnollista, että kansallisen 
hyväksynnän myöntänyt taho voi myös pe-
ruuttaa antamansa päätöksen. Lain muutok-
sella ei siten merkittävästi muuteta kansalli-
sille toimielimille jo aiemmin myönnettyä 
toimivaltaa.  

Edellä mainituilla perusteilla voidaan kat-
soa, että lain muutoksella ei ole merkittäviä 
yritysvaikutuksia varsinkin, kun kansalliset 
tuotehyväksynnät ovat valmistajille aina va-
paaehtoisia, ja rakennustuotteet voivat olla 
markkinoilla ilman kansallista tuotehyväk-
syntää.  
 
4  Asian valmiste lu 

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi 
eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksyn-
nästä annetun asetuksen eräiden säännösten 
muuttamisesta oli lausunnolla 10.7.–
22.8.2014. Eräiden rakennustuoteteiden tuo-
tehyväksynnästä annettua asetusta ehdotettiin 
muutettavaksi siten, että vapaaehtoinen kan-
sallinen tuotehyväksyntä voidaan peruuttaa, 
jos rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja ra-
kennuslain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten olennaisia vaatimuksia. Lausuntokier-
roksen jälkeen päätettiin siirtää perusteet 
kansallisen tuotehyväksynnän peruuttamises-
ta lakiin eräiden rakennustuotteiden tuotehy-
väksynnästä. Asetukseen päätettiin edelleen 
jättää velvollisuus mainita kansallisen hyväk-
synnän peruuttamisesta päätöksen peruste-
luissa. Uudesta hallituksen esityksestä johtu-
en säädösmuutokset lähetettiin uudelleen lau-
sunnolle 12.9.–10.10.2014. Lausuntoja pyy-
dettiin samoilta tahoilta kuin ensimmäisellä-
kin kerralla. 

Lausunnon antoivat pyynnön perusteella 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Finotrol Oy, 
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviras-
to, Inspecta Sertifiointi Oy, Suomen Kunta-
liitto, Suomen Omakotiliitto ry, maa- ja met-
sätalousministeriö, Muoviteollisuus ry, oike-
usministeriö, Rakennustarkastusyhdistys 
RTY ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakli ry 
ja VTT Expert Services Oy. Lisäksi LVI-
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talotekniikkateollisuus ry ja Teknologiateol-
lisuus ry antoivat yhteisen lausunnon. 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lla, Kil-
pailu- ja kuluttajavirastolla, Rakennustie-
tosäätiö RTS:llä, Turun kaupungin rakennus-
valvonnalla, sisäministeriöllä ja valtiova-
rainministeriöllä ei ollut huomautettavaa 
muutetusta lausuntoaineistosta. Työ- ja elin-
keinoministeriöllä ei ollut lausuttavaa, jos 
kysymys CE-merkitsemättömien rakennus-
tuotteiden markkinavalvontaviranomaisten 
resursseista saadaan ratkaistua ja hallituksen 
esitys maankäyttö- ja rakennuslain muutok-
sesta etenee.  

Lausunnonantajat pitivät perusteltuna sää-
tää lailla kansallisten tuotehyväksyntöjen pe-
ruuttamisesta.  

Oikeusministeriö katsoi lausunnossaan, että 
perustuslain 21 ja 124 §:t edellyttävät, että 
muutoksenhakusääntely on tarkistettava kat-
tamaan nimenomaisesti myös lakiehdotuksen 
tarkoittamat toimielimen tekemät peruutta-
mispäätökset. Peruuttamisella tavoiteltujen 
intressien turvaamiseksi lakiin on mahdollis-
ta ottaa säännös peruuttamispäätöksen täy-

täntöönpanokelpoisuudesta muutoksenhausta 
huolimatta.  

Oikeusministeriön hallituksen esityksellä 
eräiden hallintoasioiden muutoksenhaku-
säännösten tarkistamisesta (HE 230/2014) on 
tarkoitus kumota eräiden rakennustuotteiden 
tuotehyväksynnästä annetun lain 37 § ja 
muuttaa 36 §:ää. Muutoksen johdosta 36 §:n 
toiseen momenttiin lisätään säännös siitä, että 
muuhun lain nojalla tehtyyn päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Näin ollen oikeusmi-
nisteriön tekemä muutos kattaa lausunnossa 
mainitun tarpeen tarkistaa muutoksenha-
kusääntely kattamaan myös peruuttamispää-
tökset. 

 
5  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Esitys liittyy hallituksen esitykseen laiksi 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 
(HE 280/2014) ja hallituksen esitykseen eräi-
den hallintoasioiden muutoksenhakusäännös-
ten tarkistamisesta.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut   

8 §. Tyyppihyväksyntäpäätös. Pykälän en-
simmäisen momentin ensimmäisestä kohdas-
ta poistetaan maininta hakijan nimestä. Kohta 
on ollut omiaan aiheuttamaan sekaannusta, 
sillä vain rakennustuotteen valmistaja voi ol-
la hakija. Aikaisemmin näin ei ollut, vaan 
tyyppihyväksyntä voitiin myöntää myös esi-
merkiksi maahantuojalle.  

Pykälän toisessa momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että tyyppihyväksyntä on pe-
ruutettava, jos rakennustuote ei täytä olennai-
sia teknisiä vaatimuksia. Velvollisuus koskee 
sekä ympäristöministeriön valtuuttamaa 
tyyppihyväksyntälaitosta että ympäristömi-
nisteriötä tyyppihyväksynnän myöntäjänä. 
Tyyppihyväksynnän tarkoituksena on osoit-
taa, että tyyppihyväksytty tuote on sitä kos-
kevien maankäyttö- ja rakennuslain tai sen 
nojalla annettujen olennaisten teknisten vaa-
timusten mukainen. Rakennustuote, joka ei 
täytä olennaisia teknisiä vaatimuksia, ei ole 
kelpoinen käyttäväksi rakennuskohteessa. 
Rakennustuotteen tuotelaadun tai turvalli-
suuden heikkenemisen vuoksi sen tyyppihy-
väksyntä on peruutettava.  

10 §. Tyyppihyväksyntään liittyvä valvonta. 
Pykälän ensimmäistä momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että tyyppihyväksyntä-
laitoksen tai ympäristöministeriön tyyppihy-
väksynnän myöntäjänä on peruutettava tyyp-
pihyväksyntä, jos maahantuoja tai valmistaja 
tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laa-
dunvalvonnan varmentamisessa havaittuja 
puutteita. Peruuttamisvelvollisuus koskee 
puutteita, joilla on vaikutusta olennaisten 
teknisten vaatimusten täyttymisen tai tuot-
teen turvallisuuden kannalta. Jos puute on 
vähäinen tai sen korjaaminen on nopeaa ja 
helposti todennettavissa, esimerkiksi puute 
kohdistuu mittalaitteen kalibroitiin, ei puut-
teen vielä tarvitse johtaa hyväksynnän pe-
ruuttamiseen. Vaikka tyyppihyväksyntä voi-
daan myöntää vain valmistajalle, ennen 
tyyppihyväksynnän peruuttamista on koh-
tuullista antaa rakennustuotteen maahan-
tuojalle, valmistajalle tai tämän valtuuttamal-
le edustajalle tilaisuus korjata puutteet. Näin 

valmistajan lisäksi myös maahantuojalla tai 
valmistajan valtuuttamalla edustajalla on 
mahdollisuus puutteiden korjaamiseen. Koh-
tuullisena aikana voidaan pitää rakennustuot-
teesta riippuen 2–6 kuukautta. Eräiden ra-
kennustuotteiden tuotehyväksynnästä anne-
tun asetuksen 3 §:ssä on jo säädetty, että tuo-
telaadun tai turvallisuuden heikkenemisestä 
on huomautettava kirjallisesti.  

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella 
HE ( /2014) Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
ton tehtäväksi on säädetty muun ohella tyyp-
pihyväksynnällä, varmennustodistuksella ja 
valmistuksen laadunvalvonnasta annetulla 
sertifikaatilla kansallisesti hyväksyttyjen ra-
kennustuotteiden markkinavalvonta. Jos Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto on maankäyttö- 
ja rakennuslain 181 §:n nojalla kieltänyt ra-
kennustuotteen käyttämisen tai määrännyt 
maahantuojan tai valmistajan tai tämän val-
tuuttaman edustajan ryhtymään toimenpitei-
siin rakennustuotteen poistamiseksi markki-
noilta, on tyyppihyväksyntälaitoksen tai ym-
päristöministeriön myöntämänsä tyyppihy-
väksynnän osalta peruutettava tyyppihyväk-
syntä viipymättä.  

12 §. Varmennustodistuksen käyttäminen. 
Varmennustodistuksia myöntävän hyväksy-
tyn toimielimen olisi peruutettava varmen-
nustodistus, jos maahantuoja tai valmistaja 
tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laa-
dunvalvonnan varmentamisessa havaittuja 
puutteita. Peruuttamisvelvollisuus koskee 
puutteita, joilla on vaikutusta olennaisten 
teknisten vaatimusten täyttymisen tai tuot-
teen turvallisuuden kannalta. Jos puute on 
vähäinen tai sen korjaaminen on nopeaa ja 
helposti todennettavissa, esimerkiksi puute 
kohdistuu mittalaitteen kalibroitiin, ei puut-
teen vielä tarvitse johtaa hyväksynnän pe-
ruuttamiseen. Vaikka varmennustodistus 
voidaan myöntää vain valmistajalle, ennen 
varmennustodistuksen peruuttamista on koh-
tuullista antaa rakennustuotteen maahan-
tuojalle, valmistajalle tai tämän valtuuttamal-
le edustajalle tilaisuus korjata puutteet. Näin 
valmistajan lisäksi myös maahantuojalla tai 
valmistajan valtuuttamalla edustajalla on 
mahdollisuus puutteiden korjaamiseen. Koh-
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tuullisena aikana voidaan pitää rakennustuot-
teesta riippuen 2–6 kuukautta. Eräiden ra-
kennustuotteiden tuotehyväksynnästä anne-
tun asetuksen 8 §:ssä on jo säädetty, että tuo-
telaadun tai turvallisuuden heikkenemisestä 
on huomautettava kirjallisesti.  

Jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on 
maankäyttö- ja rakennuslain 181 §:n nojalla 
kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai 
määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai 
tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään 
toimenpiteisiin rakennustuotteen poistami-
seksi markkinoilta, on hyväksytyn toimieli-
men peruutettava varmennustodistus viipy-
mättä.  

14 §. Varmennustodistuksen myöntäminen. 
Pykälän ensimmäisen momentin ensimmäi-
sestä kohdasta poistetaan maininta hakijan 
nimestä ja sana valmistaja muutetaan gene-
tiivimuotoon. Kohta on ollut omiaan aiheut-
tamaan sekaannusta, sillä vain rakennustuot-
teen valmistaja voi olla varmennustodistuk-
sen hakija.  

Pykälän ensimmäiseen momenttiin lisättäi-
siin kohta 5) hyväksynnän voimassaolo. Py-
kälässä säädetään jo, että hyväksyntä voidaan 
myöntää enintään viideksi vuodeksi, joten 
tämä olisi syytä kirjata selkeästi päätökseen. 
Tämän lisäyksen johdosta 12 §:ssä olevan 
asetuksenantovaltuuden nojalla olisi lisäksi 
mahdollista antaa varmennustodistuksen 
voimassaoloon liittyviä ehtoja.  

Pykälän toiseen momenttiin lisättäisiin 
maininta varmennustodistuksen päättymises-
tä silloin, kun rakennustuote siirtyy CE-
merkinnän soveltamisalaan. Rakennus-
tuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaan 
rakennustuotteet, jotka kuuluvat harmonisoi-
dun tuotestandardin soveltamisalaan, on CE-
merkittävä. Tällöin kansallinen hyväksyntä ei 
voi enää olla voimassa. Siitä, että laki koskee 
niitä rakennustuotteita, joille ei ole harmoni-
soitua tuotestandardia tai eurooppalaista tek-
nistä arviointia, on mainittu lain 2 §:ssä, mut-
ta kansallisen hyväksynnän päättymisestä ei 
varmennustodistuksen osalta ole mainittu 
suoraan tässä pykälässä. Jo myönnettyä var-
mennustodistusta voidaan käyttää harmoni-
soidun tuotestandardin siirtymäaikana. Uutta 
varmennustodistusta ei kuitenkaan voida 
enää myöntää sen jälkeen, kun harmonisoitu 

tuotestandardi on julkaistu ja sen siirtymäai-
ka on alkanut.  

Pykälän toiseen momenttiin lisättäisiin 
myös vaatimus varmennustodistuksen pe-
ruuttamisesta, jos rakennustuote ei täytä 
olennaisia teknisiä vaatimuksia.  Varmennus-
todistuksen tarkoituksena on osoittaa, että ra-
kennustuote on sitä koskevien maankäyttö- ja 
rakennuslain tai sen nojalla annettujen olen-
naisten teknisten vaatimusten mukainen. Ra-
kennustuote, joka ei täytä olennaisia teknisiä 
vaatimuksia, ei ole kelpoinen käyttäväksi ra-
kennuskohteessa. Rakennustuotteen tuote-
laadun tai turvallisuuden heikkenemisen 
vuoksi varmennustodistus on peruutettava. 
Ympäristöministeriö voi eräiden rakennus-
tuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 
26 §:n mukaisesti kumota varmennustodis-
tuksen, jos rakennustuote ei ole olennaisten 
teknisten vaatimusten mukainen. Tämän 
säännöksen taustalla on ministeriön valvonta-
tehtävä liittyen siihen, että ala luo varmen-
nustodistusten arviointiperusteet eikä niitä 
anneta ympäristöministeriön asetuksina. Siitä 
huolimatta, että viime kädessä ympäristömi-
nisteriö voi kumota väärin perustein myönne-
tyn varmennustodistuksen, tulisi varmennus-
todistuksia myöntävällä hyväksytyllä toimie-
limellä olla mahdollisuus peruuttaa itse 
myöntämänsä varmennustodistus.  

16 §. Valmistuksen laadunvalvonnan sisäl-
tö. Pykälän ensimmäiseen momenttiin sää-
dettäisiin velvoite peruuttaa valmistuksen 
laadunvalvonnasta annettu sertifikaatti, jos 
rakennustuote ei täytä olennaisia teknisiä 
vaatimuksia.  Sertifikaatin tarkoituksena on 
osoittaa, että rakennustuote on sitä koskevien 
maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla 
annettujen olennaisten teknisten vaatimusten 
mukainen. Rakennustuote, joka ei täytä olen-
naisia teknisiä vaatimuksia, ei ole kelpoinen 
käyttäväksi rakennuskohteessa. Rakennus-
tuotteen tuotelaadun tai turvallisuuden heik-
kenemisen vuoksi valmistuksen laadunval-
vontaa koskeva sertifikaatti on peruutettava.  

 Laadunvalvonnan varmentajan olisi peruu-
tettava sertifikaatti, jos maahantuoja tai val-
mistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei kor-
jaa laadunvalvonnan varmentamisessa ha-
vaittuja puutteita. Peruuttamisvelvollisuus 
koskee puutteita, joilla on vaikutusta olen-
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naisten teknisten vaatimusten täyttymisen tai 
tuotteen turvallisuuden kannalta. Jos puute 
on vähäinen tai sen korjaaminen on nopeaa ja 
helposti todennettavissa, esimerkiksi puute 
kohdistuu mittalaitteen kalibroitiin, ei puut-
teen vielä tarvitse johtaa hyväksynnän pe-
ruuttamiseen.  Vaikka sertifikaatti valmistuk-
sen laadunvalvonnasta  voidaan myöntää 
vain valmistajalle, ennen sertifikaatin peruut-
tamista on kohtuullista antaa rakennustuot-
teen maahantuojalle, valmistajalle tai tämän 
valtuuttamalle edustajalle tilaisuus korjata 
puutteet. Näin valmistajan lisäksi myös maa-
hantuojalla tai valmistajan valtuuttamalla 
edustajalla on mahdollisuus puutteiden kor-
jaamiseen. Kohtuullisena aikana voidaan pi-
tää rakennustuotteesta riippuen 2–6 kuukaut-
ta. Eräiden rakennustuotteiden tuotehyväk-
synnästä annetun asetuksen 11 §:ssä on jo 
säädetty, että tuotelaadun tai turvallisuuden 
heikkenemisestä on huomautettava kirjalli-
sesti. 

Jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on 
maankäyttö- ja rakennuslain 181 §:n nojalla 
kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai 
määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai 
tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään 
toimenpiteisiin rakennustuotteen poistami-
seksi markkinoilta, on laadunvalvonnan var-
mentajan peruutettava sertifikaatti viipymät-
tä.  

Pykälään lisättäisiin maininta valmistuksen 
laadunvalvonnasta annetun sertifikaatin päät-
tymisestä silloin, kun rakennustuote siirtyy 
CE-merkinnän soveltamisalaan. Rakennus-
tuoteasetuksen mukaan rakennustuotteet, jot-
ka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin 
soveltamisalaan, on CE-merkittävä. Tällöin 
kansallinen hyväksyntä ei voi enää olla voi-
massa. Asiasta on mainittu lain 2 §:ssä, mutta 
asiaa ei varmennustodistuksen osalta ole 
mainittu suoraan tässä pykälässä. Jo myön-
nettyä sertifikaattia voidaan käyttää harmoni-
soidun tuotestandardin siirtymäaikana. Uutta 
sertifikaattia ei kuitenkaan voida enää myön-
tää sen jälkeen, kun harmonisoitu tuotestan-
dardi on julkaistu ja sen siirtymäaika on al-
kanut. 

36 §. Muutoksenhaku. Oikeusministeriön 
hallituksen esityksessä eräiden hallintoasioi-
den muutoksenhakusäännösten tarkistamises-

ta kerrottujen perustelujen mukaan pykälän 
otsikkoa muutettaisiin, koska pykälässä sää-
dettäisiin muutoksenhausta sekä toimielimen 
että ministeriön päätökseen. 

Oikaisuvaatimusmenettelyä koskeva 1 
momentti vastaisi sisällöltään voimassa ole-
vaa lakia, mutta sen sanamuotoa tarkistettai-
siin. 

Pykälän 2 momentti muutoksenhausta hal-
linto-oikeuteen vastaisi sisällöltään voimassa 
olevaa lakia, mutta sen sanamuotoa tarkistet-
taisiin. Momentissa säädettäisiin myös muu-
toksenhausta ministeriön päätökseen.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Voimassa olevassa valituslupa-
säännös koskee muutoksenhakua kaikissa 
asioissa, joissa hallintopäätöksen on tehnyt 
toimielin. Ehdotetun 3 momentin mukaan 
hallinto-oikeuden päätökseen saisi hakea 
muutosta valittamalla pääsääntöisesti vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. Valituslupasääntelyn piiriin tulisivat 
siten myös hallinto-oikeuden päätökset asi-
oissa, joissa hallintopäätöksen on tehnyt ym-
päristöministeriö. Valituslupasääntelyn ulko-
puolelle jäisivät toimielimen toiminnan kes-
keyttämistä sekä toimielimen valtuutuksen ja 
hyväksymisen peruuttamista koskevat asiat. 
Ne ovat asianosaisen oikeusturvan ja elinkei-
non harjoittamisen kannalta erityisen merkit-
täviä. 

Oikeusministeriön hallituksen esityksen 
toiseen momenttiin lisättäisiin vaatimus siitä, 
että tyyppihyväksynnän, varmennustodistuk-
sen ja valmistuksen laadunvalvonnasta anne-
tun sertifikaatin peruuttamista koskevaa pää-
töstä olisi noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta. Jos kansallisen hyväksynnän pe-
ruuttamispäätöksestä tehty muutoksenhaku 
estäisi päätöksen toimeenpanon, ei päätöksen 
peruuttamisella olisi toivottuja oikeusvaiku-
tuksia. Voimassa oleva kansallinen tuotehy-
väksyntä velvoittaa rakennusvalvontaviran-
omaista. Jos rakennustuote ei ominaisuuksil-
taan tosiasiassa ole tuotehyväksynnän mu-
kainen, on tuotehyväksyntä voitava peruut-
taa. Jos kansallinen tuotehyväksyntä ei pe-
ruuttamisen johdosta lakkaa viipymättä, ei 
peruuttamisella ole merkitystä. Muutoin tuo-
te olisi hyväksyttynä markkinoilla koko vali-



 HE 281/2014 vp  
  

 

9 

tusprosessin keston ajan, pahimmillaan jopa 
vuosia.   

 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä helmikuuta 2015. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 

Laki  

eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 8 §:n 1 

ja 2 momentti, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 14 §, 16 §:n 1 momentti ja 36 § seuraa-
vasti: 

 
8 § 

Tyyppihyväksyntäpäätös 

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liit-
teessä on oltava seuraavat tiedot: 

1) valmistajan nimi ja kotipaikka; 
2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta; 
3) tuotteen suunniteltu käyttö; 
4) hyväksynnän ehdot; 
5) laadunvalvonnan varmentajan nimi ja 

kotipaikka sekä laadunvalvontasopimuksen 
päiväys; 

6) tuotteen merkitseminen; 
7) tarvittavat suunnittelutiedot, asennusoh-

jeet, käyttö- ja huolto-ohjeet, varastointioh-
jeet;  

8) hyväksynnän voimassaolo. 
Tyyppihyväksyntä annetaan määräajaksi, 

enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tyyp-
pihyväksyntälaitoksen tai ympäristöministe-
riön tyyppihyväksynnän myöntäjänä on pe-
ruutettava tyyppihyväksyntä, jos rakennus-
tuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai 
sen nojalla annettujen säännösten mukaisia 
olennaisia teknisiä vaatimuksia. Jos tuote 
siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyp-
pihyväksynnän voimassaolo päättyy. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Tyyppihyväksyntään liittyvä valvonta 

Tyyppihyväksytyn rakennustuotteen laa-
dunvalvonnan varmentamisella on varmistet-

tava, että tuote on tyyppihyväksynnän vaati-
musten mukainen ja täyttää lisäksi tyyppihy-
väksyntää koskevassa päätöksessä asetetut 
ehdot. Tyyppihyväksyntälaitoksen tai ympä-
ristöministeriön tyyppihyväksynnän myöntä-
jänä on peruutettava tyyppihyväksyntä, jos 
maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuut-
tama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan 
varmentamisessa havaittuja puutteita. Tyyp-
pihyväksyntäpäätös on peruutettava viipy-
mättä, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai 
määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai 
tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään 
toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi mark-
kinoilta.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Varmennustodistuksen käyttäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Varmennustodistuksen käyttämisen edelly-

tyksenä on lisäksi valmistajan ylläpitämä 
tuotannon sisäinen laadunvalvonta ja testaus. 
Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa si-
säisen laadunvalvonnan tekemällä sitä kos-
kevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jat-
kuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä 
sen. Varmennustodistuksia myöntävän hy-
väksytyn toimielimen on peruutettava var-
mennustodistus, jos maahantuoja tai valmis-
taja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa 
laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja 
puutteita. Varmennustodistus on peruutettava 
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viipymättä, jos Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämi-
sen tai määrännyt maahantuojan tai valmista-
jan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhty-
mään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi 
markkinoilta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
14 § 

Varmennustodistuksen myöntäminen 

Varmennustodistuksessa tai sen liitteessä 
on oltava seuraavat tiedot: 

1) valmistajan nimi ja kotipaikka; 
2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta; 
3) tarpeelliset tiedot tuotteen ominaisuuk-

sista, käyttötavoista sekä muista tuotteen 
käyttöön liittyvistä seikoista; 

4) tiedot arviointimenetelmistä;  
5) hyväksynnän voimassaolo. 
Varmennustodistus annetaan määräajaksi, 

enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hy-
väksytty toimielin voi tarvittaessa edellyttää 
määräaikaisarviointia sen varmistamiseksi, 
että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmis-
tajan ilmoittamia ominaisuuksia. Toimi-
tuseräkohtaisesti tarkastetut tuotteet saadaan 
ottaa käyttöön vasta, kun hyväksytty toimie-
lin on antanut kyseistä erää koskevan var-
mennustodistuksen. Varmennustodistus on 
peruutettava, jos rakennustuote ei täytä 
maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla 
annettujen säännösten mukaisia olennaisia 
teknisiä vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE-
merkinnän soveltamisalan, varmennustodis-
tuksen voimassaolo päättyy. 

 
16 § 

Valmistuksen laadunvalvonnan sisältö 

Laadunvalvonnassa valmistaja ylläpitää 
tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja testaus-
ta. Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa 
sisäisen laadunvalvonnan tekemällä sitä kos-
kevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jat-
kuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä 
sen. Laadunvalvontaan voi kuulua tuotanto-
laitoksesta otettujen ja markkinoilta hankittu-

jen tuotteiden testauksia. Valmistuksen laa-
dunvalvonnasta annettu sertifikaatti on pe-
ruutettava, jos rakennustuote ei täytä maan-
käyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten mukaisia olennaisia teknisiä 
vaatimuksia. Laadunvalvonnan varmentajan 
on peruutettava sertifikaatti, jos maahantuoja 
tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja 
ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa 
havaittuja puutteita. Sertifikaatti on peruutet-
tava viipymättä, jos Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen 
käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai 
valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan 
ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistami-
seksi markkinoilta. Jos tuote siirtyy CE-
merkinnän soveltamisalaan, sertifikaatin 
voimassaolo päättyy. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

36 § 

Muutoksenhaku 

Hakemuksesta annettuun toimielimen pää-
tökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallin-
tolaissa (434/2003) säädetään. 

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätök-
seen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Tyyppi-
hyväksynnän, varmennustodistuksen ja val-
mistuksen laadunvalvonnasta annetun sertifi-
kaatin peruuttamista koskevaa päätöstä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta.  

Hallinto-oikeuden päätökseen toiminnan 
keskeyttämistä sekä valtuutuksen ja hyväk-
symisen peruuttamista koskevassa asiassa saa 
hakea muutosta valittamalla siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

———— 
 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
 

————— 
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Helsingissä 27 päivänä  marraskuuta 2014 

 
 
 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

ANTTI RINNE 

 
 
 

 

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 

Laki  

eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 8 §:n 1 

ja 2 momentti, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 14 §, 16 §:n 1 momentti ja 36 § seuraa-
vasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

8 § 

Tyyppihyväksyntäpäätös 

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liit-
teessä on oltava seuraavat tiedot: 

1) valmistajan ja hakijan nimi ja kotipaik-
ka; 

2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta; 
3) tuotteen suunniteltu käyttö; 
4) hyväksynnän ehdot; 
5) laadunvalvonnan varmentajan nimi ja 

kotipaikka sekä laadunvalvontasopimuksen 
päiväys; 

6) tuotteen merkitseminen; 
7) tarvittavat suunnittelutiedot, asennusoh-

jeet, käyttö- ja huolto-ohjeet, varastointioh-
jeet;  

8) hyväksynnän voimassaolo. 
Tyyppihyväksyntä annetaan määräajaksi, 

enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Jos 
tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, 
tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 

Ehdotus 
 

8 § 

Tyyppihyväksyntäpäätös 

Tyyppihyväksyntäpäätöksessä tai sen liit-
teessä on oltava seuraavat tiedot: 

1) valmistajan nimi ja kotipaikka; 
2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta; 
3) tuotteen suunniteltu käyttö; 
4) hyväksynnän ehdot; 
5) laadunvalvonnan varmentajan nimi ja 

kotipaikka sekä laadunvalvontasopimuksen 
päiväys; 

6) tuotteen merkitseminen; 
7) tarvittavat suunnittelutiedot, asennusoh-

jeet, käyttö- ja huolto-ohjeet, varastointioh-
jeet;  

8) hyväksynnän voimassaolo. 
Tyyppihyväksyntä annetaan määräajaksi, 

enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tyyp-
pihyväksyntälaitoksen tai ympäristöministe-
riön tyyppihyväksynnän myöntäjänä on pe-
ruutettava tyyppihyväksyntä, jos rakennus-
tuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai 
sen nojalla annettujen säännösten mukaisia 
olennaisia teknisiä vaatimuksia. Jos tuote 
siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tyyp-
pihyväksynnän voimassaolo päättyy. 

— — — — — — — — — — — — — —  
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10 § 

Tyyppihyväksyntään liittyvä valvonta 

Tyyppihyväksytyn rakennustuotteen laa-
dunvalvonnan varmistuksella on varmistetta-
va, että tuote on tyyppihyväksynnän vaati-
musten mukainen ja täyttää lisäksi tyyppihy-
väksyntää koskevassa päätöksessä asetetut 
ehdot. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 § 

Varmennustodistuksen käyttäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Varmennustodistuksen käyttämisen edelly-

tyksenä on lisäksi valmistajan ylläpitämä tuo-
tannon sisäinen laadunvalvonta ja testaus. 
Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa si-
säisen laadunvalvonnan tekemällä sitä koske-
van alkutarkastuksen, valvomalla sitä jatku-
vasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä sen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 § 

Tyyppihyväksyntään liittyvä valvonta 

Tyyppihyväksytyn rakennustuotteen laa-
dunvalvonnan varmentamisella on varmistet-
tava, että tuote on tyyppihyväksynnän vaati-
musten mukainen ja täyttää lisäksi tyyppihy-
väksyntää koskevassa päätöksessä asetetut 
ehdot. Tyyppihyväksyntälaitoksen tai ympä-
ristöministeriön tyyppihyväksynnän myöntä-
jänä on peruutettava tyyppihyväksyntä, jos 
maahantuoja tai valmistaja tai tämän val-
tuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan 
varmentamisessa havaittuja puutteita. Tyyp-
pihyväksyntäpäätös on peruutettava viipy-
mättä, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai 
määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai 
tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään 
toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi mark-
kinoilta.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Varmennustodistuksen käyttäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Varmennustodistuksen käyttämisen edelly-

tyksenä on lisäksi valmistajan ylläpitämä tuo-
tannon sisäinen laadunvalvonta ja testaus. 
Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa si-
säisen laadunvalvonnan tekemällä sitä kos-
kevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jat-
kuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä 
sen. Varmennustodistuksia myöntävän hy-
väksytyn toimielimen on peruutettava var-
mennustodistus, jos maahantuoja tai valmis-
taja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa 
laadunvalvonnan varmentamisessa havaittu-
ja puutteita. Varmennustodistus on peruutet-
tava viipymättä, jos Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen 
käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai 
valmistajan tai tämän valtuuttaman edusta-
jan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen pois-
tamiseksi markkinoilta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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14 § 

Varmennustodistuksen myöntäminen 

Varmennustodistuksessa tai sen liitteessä 
on oltava seuraavat tiedot: 

1) valmistaja ja hakijan nimi ja kotipaikka; 
2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta; 
3) tarpeelliset tiedot tuotteen ominaisuuk-

sista, käyttötavoista sekä muista tuotteen 
käyttöön liittyvistä seikoista; 

4) tiedot arviointimenetelmistä. 
Varmennustodistus annetaan määräajaksi, 

enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hyväk-
sytty toimielin voi tarvittaessa edellyttää mää-
räaikaisarviointia sen varmistamiseksi, että 
tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan 
ilmoittamia ominaisuuksia. Toimituseräkoh-
taisesti tarkastetut tuotteet saadaan ottaa käyt-
töön vasta, kun hyväksytty toimielin on anta-
nut kyseistä erää koskevan varmennustodis-
tuksen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

16 § 

Valmistuksen laadunvalvonnan sisältö 

Laadunvalvonnassa valmistaja ylläpitää 
tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja testaus-
ta. Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa 
sisäisen laadunvalvonnan tekemällä sitä kos-
kevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jat-
kuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä sen. 
Laadunvalvontaan voi kuulua tuotantolaitok-
sesta otettujen ja markkinoilta hankittujen 
tuotteiden testauksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

14 § 

Varmennustodistuksen myöntäminen 

Varmennustodistuksessa tai sen liitteessä 
on oltava seuraavat tiedot: 

1) valmistajan nimi ja kotipaikka; 
2) tuotteen nimi ja kuvaus tuotteesta; 
3) tarpeelliset tiedot tuotteen ominaisuuk-

sista, käyttötavoista sekä muista tuotteen 
käyttöön liittyvistä seikoista; 

4) tiedot arviointimenetelmistä;  
5) hyväksynnän voimassaolo. 
Varmennustodistus annetaan määräajaksi, 

enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hy-
väksytty toimielin voi tarvittaessa edellyttää 
määräaikaisarviointia sen varmistamiseksi, 
että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmis-
tajan ilmoittamia ominaisuuksia. Toimi-
tuseräkohtaisesti tarkastetut tuotteet saadaan 
ottaa käyttöön vasta, kun hyväksytty toimie-
lin on antanut kyseistä erää koskevan var-
mennustodistuksen. Varmennustodistus on 
peruutettava, jos rakennustuote ei täytä 
maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla 
annettujen säännösten mukaisia olennaisia 
teknisiä vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE-
merkinnän soveltamialaan, varmennustodis-
tuksen voimassaolo päättyy. 

 
16 § 

Valmistuksen laadunvalvonnan sisältö 

Laadunvalvonnassa valmistaja ylläpitää 
tuotannon sisäistä laadunvalvontaa ja testaus-
ta. Laadunvalvonnan varmentaja varmentaa 
sisäisen laadunvalvonnan tekemällä sitä kos-
kevan alkutarkastuksen, valvomalla sitä jat-
kuvasti sekä arvioimalla ja hyväksymällä 
sen. Laadunvalvontaan voi kuulua tuotanto-
laitoksesta otettujen ja markkinoilta hankittu-
jen tuotteiden testauksia. Valmistuksen laa-
dunvalvonnasta annettu sertifikaatti on pe-
ruutettava, jos rakennustuote ei täytä maan-
käyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten mukaisia olennaisia tekni-
siä vaatimuksia. Laadunvalvonnan varmen-
tajan on peruutettava sertifikaatti, jos maa-
hantuoja tai valmistaja tai tämän valtuutta-
ma edustaja ei korjaa laadunvalvonnan var-
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36 § 

Muutoksenhaku toimielimen päätökseen 

Hakemuksesta annettuun toimielimen pää-
tökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tekijäl-
tä siten kuin hallintolaissa (434/2003) sääde-
tään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. 

mentamisessa havaittuja puutteita. Sertifi-
kaatti on peruutettava viipymättä, jos Turval-
lisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt ra-
kennustuotteen käyttämisen tai määrännyt 
maahantuojan tai valmistajan tai tämän val-
tuuttaman edustajan ryhtymään toimenpitei-
siin tuotteen poistamiseksi markkinoilta. Jos 
tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, 
sertifikaatin voimassaolo päättyy. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

36 § 

Muutoksenhaku 

Hakemuksesta annettuun toimielimen pää-
tökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallin-
tolaissa (434/2003) säädetään. 

Muuhun tämän lain nojalla tehtyyn päätök-
seen sekä oikaisuvaatimukseen annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Tyyppihyväk-
synnän, varmennustodistuksen ja valmistuk-
sen laadunvalvonnasta annetun sertifikaatin 
peruuttamista koskevaa päätöstä on nouda-
tettava muutoksenhausta huolimatta.  

Hallinto-oikeuden päätökseen toiminnan 
keskeyttämistä sekä valtuutuksen ja hyväk-
symisen peruuttamista koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

———— 
 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
 

  
  

  
  
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


