
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvkuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista Julkaistu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2018

218/2018

Laki
kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen tai olennaisessa määrin
yksityisessä kulutuksessa käytettävien henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuudesta ja
sen valvonnasta.

Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan tässä laissa henkilönsuojaimia, joista säädetään hen-
kilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/425, jäljempänä henkilönsuojainasetus.

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista ja velvollisuudesta noudattaa näitä vaati-
muksia säädetään tämän lain lisäksi henkilönsuojainasetuksessa.

Markkinavalvonnalle ja kolmannesta maasta tuotavien tuotteiden ulkorajavalvonnalle
sekä tuotteiden CE-merkinnälle asetettavista vähimmäisvaatimuksista säädetään tuottei-
den kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaati-
muksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008, jäljempänä NLF-asetus.

Markkinavalvonnasta, NLF-asetuksen 27–29 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta,
valvontaviranomaisista ja muutoksenhausta säädetään eräiden tuotteiden markkinaval-
vonnasta annetussa laissa (1137/2016), jäljempänä markkinavalvontalaki.

Henkilönsuojainasetuksen V luvussa tarkoitettujen vaatimustenmukaisuuden arviointi-
laitosten hyväksymisen edellytyksistä, laitosten valvonnasta ja muutoksenhausta sääde-
tään työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetussa laissa (1053/2010).

3 §

Henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset

Henkilönsuojainasetuksen I–IV luvuissa säädetään henkilönsuojaimia koskevista vaa-
timuksista ja velvollisuudesta noudattaa näitä vaatimuksia.
HE 194/2017
TyVM 1/2018
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4 §

Kielivaatimukset

Henkilönsuojainasetuksen 8 artiklan 7 kohdassa, 10 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan
2 kohdassa, 15 artiklan 2 kohdassa ja liitteen II kohdassa 2.12. tarkoitettujen ohjeiden,
merkintöjen ja tietojen sekä 15 artiklassa tarkoitetun EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuk-
sen on oltava suomen ja ruotsin kielellä.

5 §

Valvonnan ohjaus

Tämän lain säännösten noudattamista koskevan valvonnan ohjaus kuuluu työ- ja elin-
keinoministeriölle.

6 §

Valvonta

Tämän lain noudattamisen valvonnasta säädetään henkilönsuojainasetuksen VI luvus-
sa, NLF-asetuksessa ja markkinavalvontalaissa.

7 §

Markkinavalvontaviranomainen

Tämän lain ja henkilönsuojainasetuksen tarkoittamien kuluttajakäyttöön tarkoitettujen
henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto vastaa henkilönsuojainasetuksen VI luvussa markkina-
valvontaviranomaiselle ja jäsenvaltiolle säädetyistä tehtävistä.

8 §

Oikeus tehdä tarkastuksia

Valvontaviranomaisen oikeudesta tehdä tarkastuksia säädetään markkinavalvontalais-
sa.

Tarkastus voidaan ulottaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettyihin tiloihin vain, jos
tarkastus on välttämätön tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi ja on
syytä epäillä, että on tehty rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 §:ssä tarkoitettu rikos.

Markkinavalvontalain 14 §:ssä tarkoitetulle ulkopuoliselle asiantuntijalle ei voida antaa
oikeutta ulottaa tarkastusta edellä 2 momentissa tarkoitettuihin, pysyväisluonteiseen asu-
miseen käytettyihin tiloihin.

9 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo
1) henkilönsuojainasetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta

varmistaa tuotteen vaatimustenmukaisuus,
2) henkilönsuojainasetuksen 8 artiklan 2 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta

laatia tekniset asiakirjat, suorittaa tai suorituttaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenet-
tely, laatia EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä kiinnittää CE-merkintä,

3) henkilönsuojainasetuksen 8 artiklan 4 kohdassa säädettyä valmistajan velvollisuutta
varmistaa sarjatuotannossa valmistetun tuotteen vaatimustenmukaisuus,
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4) henkilönsuojainasetuksen 8 artiklan 7 ja 8 kohdassa säädettyä valmistajan velvolli-
suutta varmistaa, että tuotteen mukana tai saatavilla ovat asianmukaiset ohjeet, tiedot tai
asiakirjat,

5) henkilönsuojainasetuksen 10 artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa säädettyä maahantuojan vel-
vollisuutta saattaa markkinoille ainoastaan vaatimustenmukaisia tuotteita, varmistaa, että
valmistaja on huolehtinut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä, teknisten asia-
kirjojen laatimisesta ja asianmukaisten merkintöjen tekemisestä, että tuotteeseen on kiin-
nitetty CE-merkintä ja että mukana ovat asianmukaiset ohjeet, tiedot ja asiakirjat tai

6) henkilönsuojainasetuksen 11 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 asianmu-
kaisten merkintöjen tekemisestä,

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

CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa
(187/2010).

Rangaistus terveysrikoksesta säädetään rikoslain 44 luvun 1 §:ssä.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2018.
Tällä lailla kumotaan kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista

vaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus (1101/2009).
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.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
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