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Laki
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuk-

sista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista

vaatimuksista annetun lain (1005/2008) 15–18, 18 a, 19 ja 43 §, sellaisina kuin ne ovat,
15–18, 18 a sekä 19 § laissa 1009/2010 ja 43 § osaksi laissa 1009/2010, sekä

muutetaan 1, 2, 7, 8 ja 37 § sekä 41 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1, 2 ja 8 §
osaksi laissa 1009/2010 sekä 7 ja 37 § ja 41 §:n 2 momentti laissa 1009/2010, seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetet-
tavista vaatimuksista. Energiaan liittyvien tuotteiden energiamerkinnälle asetettavista
vaatimuksista noudatetaan sitä, mitä energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistami-
sesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EU) 2017/1369, jäljempänä energiamerkintäasetus, on säädetty.

Tämän lain tavoitteena on edistää kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta
ja ympäristönsuojelun tasoa sekä energiahuoltovarmuutta.

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan energiamerkintäasetuksen 1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin
ja energiaan liittyviin tuotteisiin, joista Euroopan unioni antaa tuoteryhmäkohtaisia vaati-
muksia.

Tätä lakia ei sovelleta liikennevälineisiin, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden
kuljetukseen.

7 §

Energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointi

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen energiaan liittyvän tuotteen
markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista huolehdittava siitä, että energiaan liittyväl-
le tuotteelle suoritetaan vaatimustenmukaisuuden arviointi sen varmistamiseksi, että tuote
täyttää kaikki tämän lain vaatimukset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin energiaan liittyvän tuotteen vaati-
muksenmukaisuuden arviointimenettelystä.
HE 187/2018
TaVM 20/2018
EV 149/2018
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8 §

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Ennen kuin energiaan liittyvä tuote saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, siitä on
annettava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa valmis-
taja tai tämän valtuutettu edustaja vakuuttaa, että energiaan liittyvä tuote on tämän lain
mukainen.

Teknisten asiakirjojen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tulee olla suomen tai ruot-
sin kielellä taikka muulla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymällä kielellä.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitettavista tiedoista säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

37 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo
1) 6 §:n 3 momentin nojalla säädettyä tuotteen suunnittelua koskevaa velvollisuutta,
2) 7 §:n velvollisuutta huolehtia vaatimustenmukaisuuden arvioinnista,
3) 8 §:ssä tai sen nojalla säädettyä velvollisuutta antaa vaatimustenmukaisuusvakuu-

tus,
4) valmistajan tai tämän edustajan 12 §:ssä säädettyä tiedonantovelvollisuutta,
5) 13 §:n 1 momentissa säädettyä saatavilla pitovelvollisuutta,
6) 14 §:ssä tarkoitettua velvollisuutta pitää saatavilla tiedot energiaan liittyvän tuotteen

kestävästä käytöstä, ekologisesta profiilista ja ekologisen suunnittelun eduista,
7) 28 §:ssä säädettyä tiedonantovelvollisuutta tai 33 §:ssä säädetyn tarkastuslaitoksen

tiedonantovelvollisuutta,
8) energiamerkintäasetuksen 3 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitettujen painettujen merk-

kien ja tuoteselosteen toimittamisvelvollisuutta tai velvollisuutta kiinnittää energiamerk-
ki, varmistaa merkkien ja tuoteselosteiden paikkansapitävyys, mallin yksikön ollessa käy-
tössä pyytää suostumusta kaikkiin muutoksiin, jotka heikentäisivät asiaan kuuluvan tuo-
teryhmäkohtaisen säädöksen mukaisia yksikön energiatehokkuusmerkinnän parametrejä
taikka estää sellaisten tuotteiden markkinoille saattamisen, jotka on suunniteltu niin, että
mallin suorituskyky muuttuu automaattisesti testausolosuhteissa,

9) energiamerkintäasetuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä jälleenmyy-
jän esillepanovelvollisuutta,

10) energiamerkintäasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä tavarantoi-
mittajan tai jälleenmyyjän viittaamisvelvollisuutta, b alakohdassa säädettyä tilanteen kor-
jaamisvelvollisuutta, c alakohdassa säädettyä kieltoa antaa tai esittää tuoteryhmäkohtais-
ten säädösten soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta muita merkintöjä, merkkejä,
tunnuksia tai tekstejä, d alakohdan mukaista kieltoa antaa tai esittää tuoteryhmäkohtaisten
säädösten soveltamisalaan kuulumattomien tuotteiden osalta jäljitteleviä merkkejä tai e
alakohdassa tarkoitettua kieltoa antaa tai esittää muiden kuin energiaa liittyvien tuotteiden
osalta jäljitteleviä merkkejä,

11) 20 §:ssä säädetyn velvollisuuden käyttää suomen ja ruotsin kieltä,
12) energiamerkintäasetuksen tuotetietokantaa koskevaa tavaratoimittajien velvoitetta

sisältävän 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyä velvoitetta ennen tuoteryhmäkohtaisen sää-
döksen soveltamisalaan kuuluvan uuden mallin yksikön saattamista markkinoille, syöttää
uusi mallin yksikkö tuotetietokannan julkiseen ja vaatimusten noudattamista koskevaan
osaan liitteen I mukaiset tiedot tai asettaa tekniset asiakirjat sähköisessä muodossa saata-
ville tarkastusta varten 10 päivän kuluessa markkinavalvontaviranomaisen tai komission
esittämän pyynnön vastaanottamisesta, 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tavarantoimitta-
jan velvollisuutta ilmoittaa tietokannassa, milloin se ei enää saata markkinoille mallin yk-
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siköitä, 4 artiklan 6 kohdan velvoitetta, kun mallin viimeinen yksikkö on saatettu markki-
noille, säilyttää kyseistä mallia koskevat tiedot tuotetietokannan vaatimusten noudatta-
mista koskevassa osassa 15 vuoden ajan tai muun säädetyn ajan ja säilyttää tiedot tieto-
kannan julkisessa osassa taikka

13) 34 §:ssä tarkoitettua rajoitusta, kieltoa tai määräystä,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tuotteiden

ekologista suunnittelua ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista koskevien sään-
nösten rikkomisesta sakkoon.

Joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta,
ei voida tuomita 1 momentin nojalla rangaistukseen samasta teosta.

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

41 §

Voimaantulo

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Energiamerkintää koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen energiaan liittyvään tuot-

teeseen, jonka tuotanto on päättynyt ja joka on saatettu markkinoille, ennen kuin kyseistä
tuoteryhmää koskevaa Euroopan komission energiamerkintäsäädöstä on sovellettava.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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