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Laki
eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain

(1016/2004) 1, 3–5, 9, 12 ja 13 §, sellaisena kuin niistä on 12 § laeissa 45/2006 ja
272/2013, ja

lisätään lakiin uusi 10 a § seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa, että kone, työväline tai muu tekninen laite (tek-
ninen laite) on vaatimusten mukainen eikä aiheuta valmistajan tarkoittamassa käytössä ta-
paturman vaaraa eikä terveyden haittaa. Lain tarkoituksena on myös varmistaa, että asian-
mukaisesti suunniteltu, valmistettu ja varustettu tekninen laite voidaan esteettä luovuttaa
markkinoille tai käyttöön.

3 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä teknisten laitteiden markkinoille
tai käyttöön luovuttamisesta, niitä sovelletaan tämän lain asemesta.

Tätä lakia ei sovelleta, lukuun ottamatta sen 10 a, 12 ja 13 §:ää, henkilönsuojaimiin,
joista säädetään henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/425, jäljempänä
henkilönsuojainasetus, eikä köysiratalaitteistoihin ja niihin tarkoitettuihin osajärjestel-
miin ja turvakomponentteihin, joista säädetään köysiratalaitteistoista ja direktiivin
2000/9/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) 2016/424, jäljempänä köysiratalaitteistoasetus.

4 §

Valmistajan yleinen huolehtimisvelvollisuus

Valmistajan tulee suunnitella ja valmistaa tekninen laite rakenteiltaan, varusteiltaan ja
muilta ominaisuuksiltaan sellaiseksi, että se soveltuu tarkoitettuun käyttöön eikä tällaises-
sa käytössä aiheuta tapaturman vaaraa eikä terveyden haittaa. Jos tapaturman vaaraa tai
terveyden haittaa ei voida muutoin riittävästi poistaa, on käytettävä tarkoituksenmukaisia
suojaustoimenpiteitä. Vaaroista ja haitoista on varoitettava tehokkaasti.
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Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset:
1) koneiden suunnitteluun ja rakenteeseen liittyvistä terveys- ja turvallisuusvaatimuk-

sista, hallintajärjestelmistä, mekaanisen ja muun vaaran torjunnasta, suojuksien ja turva-
laitteiden ominaisuuksista; sekä

2) muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten laitteiden suunnitteluun ja rakentee-
seen liittyvistä terveys- ja turvallisuusvaatimuksista.

5 §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Valmistajan tulee teknisen laitteen ominaisuuksien edellyttämällä tavalla:
1) luotettavasti osoittaa, että tekninen laite on vaatimusten mukainen; vaaralliset tekni-

set laitteet on asiantuntijalaitoksen tyyppitarkastettava tai varmistettava niiden vaatimus-
tenmukaisuus;

2) koota vaatimustenmukaisuuden osoittamista ja valvontaa varten tekniset asiakirjat;
3) laatia teknisen laitteen mukana toimitettavaksi asianmukaiset käyttö- ja muut ohjeet;

sekä
4) varustaa tekninen laite merkinnällä sen vaatimuksenmukaisuudesta ja, jollei sen tun-

nistaminen ole muuten ilmeistä, tarpeellisella tunnistamismerkinnällä.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset teknisistä laitteista, joille

on tehtävä tyyppitarkastus tai muu vaatimustenmukaisuuden varmentaminen, ja siihen
liittyvästä menettelystä sekä laitteen mukana toimitettavien ohjeiden sisällöstä ja laittee-
seen tehtävistä merkinnöistä.

9 §

Teknisen laitteen edelleen luovuttajan velvollisuudet

Markkinoille luovutetun teknisen laitteen edelleen luovuttajan on osaltaan varmistetta-
va, että laite on turvallisuuden kannalta siten vaatimustenmukainen kuin se oli markkinoil-
le luovutettaessa. Lisäksi tulee varmistaa, että asianmukaiset ohjeet ovat laitteen mukana.

10 a §

Kielivaatimukset

Teknisen laitteen mukana toimitettavien, turvallista käyttöä koskevien ohjeiden, tieto-
jen ja merkintöjen tulee olla suomen ja ruotsin kielellä. Lisäksi teknisen laitteen vaatimus-
tenmukaisuudesta annetun vakuutuksen on oltava suomen ja ruotsin kielellä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ohjeiden, tietojen ja
merkintöjen sekä vaatimustenmukaisuudesta annetun vakuutuksen kielestä sekä mahdol-
lisuudesta poiketa 1 momentissa säädetystä kielivaatimuksesta yksikielisissä kunnissa.

12 §

Lain valvonta

Tämän lain, henkilönsuojainasetuksen sekä köysiratalaitteistoasetuksen noudattamista
valvoo työsuojeluviranomainen.

Valvonnasta säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoimin-
nasta annetussa laissa (44/2006), henkilönsuojainasetuksen VI luvussa ja köysiratalaitteis-
toasetuksen V luvussa. Työsuojeluviranomainen vastaa mainituissa asetusten luvuissa
markkinavalvontaviranomaiselle ja jäsenvaltiolle säädetyistä tehtävistä.
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Yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen tai olennaisessa määrin yksityisessä kulutukses-
sa käytettävien teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja valvonnasta säädetään
erikseen.

13 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo
1) 4 §:n 1 momentissa tai 2 momentin nojalla säädettyä valmistajan velvollisuutta huo-

lehtia teknisen laitteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta,
2) 5 §:n 1 momentissa tai 2 momentin nojalla säädettyä valmistajan velvollisuutta

osoittaa teknisen laitteen vaatimustenmukaisuus, koota tekniset asiakirjat, laatia asianmu-
kaiset käyttö- ja muut ohjeet sekä varustaa tekninen laite vaaditulla merkinnällä,

3) 6 §:ssä säädettyä valmistajan velvollisuutta liittää vaarallisen aineen nimi, vaaditut
merkinnät ja käyttö- ja turvallisuusohjeet tekniseen laitteeseen,

4) 7 §:ssä säädettyä henkilön, joka luovuttaa teknisen laitteen omissa nimissään ensim-
mäistä kertaa markkinoille tai käyttöön Euroopan talousalueella, velvollisuutta huolehtia
teknisen laitteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta,

5) 7 §:ssä säädettyä henkilön, joka luovuttaa teknisen laitteen omissa nimissään ensim-
mäistä kertaa markkinoille tai käyttöön Euroopan talousalueella, velvollisuutta osoittaa
teknisen laitteen vaatimustenmukaisuus, koota tekniset asiakirjat, laatia asianmukaiset
käyttö- ja muut ohjeet sekä varustaa tekninen laite vaaditulla merkinnällä,

6) 7 §:ssä säädettyä henkilön, joka luovuttaa teknisen laitteen omissa nimissään ensim-
mäistä kertaa markkinoille tai käyttöön Euroopan talousalueella, velvollisuutta liittää vaa-
rallisen aineen nimi, vaaditut merkinnät ja käyttö- ja turvallisuusohjeet tekniseen laittee-
seen tai

7) 9 §:ssä säädettyä edelleen luovuttajan velvollisuutta varmistua teknisen laitteen vaa-
timustenmukaisuudesta ja siitä, että asianmukaiset ohjeet ovat laitteen mukana,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laiteturval-
lisuusrikkomuksesta sakkoon.

Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, laiteturvallisuusrikko-
muksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo

1) henkilönsuojainasetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tai köysiratalaitteistoasetuksen
11 artiklan 1 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta varmistaa tuotteen vaatimus-
tenmukaisuus,

2) henkilönsuojainasetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tai köysiratalaitteistoasetuksen
11 artiklan 2 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta laatia tekniset asiakirjat, suo-
rittaa tai suorituttaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, laatia EU-vaatimusten-
mukaisuusvakuutus sekä kiinnittää CE-merkintä,

3) henkilönsuojainasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tai köysiratalaitteistoasetuksen
11 artiklan 4 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta varmistaa sarjatuotannossa
valmistetun tuotteen vaatimustenmukaisuus,

4) henkilönsuojainasetuksen 8 artiklan 7 ja 8 kohdassa taikka köysiratalaitteistoasetuk-
sen 11 artiklan 7 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta varmistaa, että tuotteen
mukana tai saatavilla ovat asianmukaiset ohjeet, tiedot tai asiakirjat,

5) henkilönsuojainasetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa tai köysiratalaitteistoasetuk-
sen 13 artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa säädettyä maahantuojan velvollisuutta saattaa markki-
noille ainoastaan vaatimustenmukaisia tuotteita, varmistaa, että valmistaja on huolehtinut
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä, teknisten asiakirjojen laatimisesta ja
asianmukaisten merkintöjen tekemisestä, että tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä ja
että mukana ovat asianmukaiset ohjeet, tiedot ja asiakirjat tai
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6) henkilönsuojainasetuksen 11 artiklan 2 kohdassa tai köysiratalaitteistoasetuksen
14 artiklan 2 kohdassa säädettyä jakelijan velvollisuutta varmistaa, että tuotteeseen on
kiinnitetty CE-merkintä, mukana ovat asianmukaiset ohjeet, tiedot ja asiakirjat sekä siitä,
että valmistaja ja maahantuoja ovat huolehtineet asianmukaisten merkintöjen tekemisestä.

Rangaistus terveysrikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 §:ssä.
————

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2018.
Henkilönsuojaimet, jotka on saatettu markkinoille ennen 21 päivää huhtikuuta 2019 ja

jotka ovat tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia, saavat jää-
dä markkinoille 21 päivän huhtikuuta 2019 jälkeen. Näihin henkilönsuojaimiin myönne-
tyt EY-tyyppitarkastustodistukset ja annetut hyväksymispäätökset ovat voimassa
21 päivään huhtikuuta 2023 saakka, ellei niiden voimassaolo pääty sitä ennen.

Ennen tämän lain voimaantuloa markkinoille saatetut köysiratalaitteistojen osajärjes-
telmät tai turvakomponentit, jotka ovat tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten mukaisia, saavat jäädä markkinoille tämän lain tultua voimaan. Näille turva-
komponenteille myönnetyt todistukset ja annetut hyväksymispäätökset jäävät edelleen
voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa asennetut köysiratalaitteistot, jotka ovat tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia, saadaan ottaa käyttöön tämän lain
tultua voimaan.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
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