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Laki
pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain

(180/2015) 4 §, 46 §:n 3 momentti ja 48 §, sellaisina kuin ne ovat, 4 § osaksi laissa
1141/2016 sekä 46 §:n 3 momentti ja 48 § laissa 1141/2016, sekä

lisätään 46 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1141/2016, uusi 15–17 kohta
sekä 46 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1141/2016, uusi 4 momentti seuraavasti:

4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnille ja tuotteiden CE-merkin-
nälle asetettavista vähimmäisvaatimuksista säädetään akkreditoinnin vaatimusten vahvis-
tamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008, jäljempänä NLF-asetus. 

Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin
markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonnasta ja
tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten
(EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus.

Pyroteknisten tuotteiden turvallisesta valmistuksesta ja varastoinnista sekä niiden lu-
vanvaraisuudesta, käytöstä ja luovutukselle asetettavista rajoituksista säädetään vaarallis-
ten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005).

Kemikaalien ja räjähtävien esineiden luokituksesta, merkinnöistä sekä käyttöturvalli-
suustiedotteesta säädetään Euroopan unionin kemikaalilainsäädännössä ja näitä koskevis-
ta kielivaatimuksista kemikaalilaissa (599/2013).

Vaarallisten aineiden vaarallisuusluokituksesta säädetään vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta annetussa laissa (719/1994).

Tuotteiden CE-merkinnän käyttöä koskevista rikkomuksista säädetään CE-merkintä-
rikkomuksesta annetussa laissa (187/2010).

Markkinavalvonnasta, markkinavalvonta-asetuksen 25–28 artiklan mukaisesta ulkora-
javalvonnasta, valvontaviranomaisista ja muutoksenhausta säädetään eräiden tuotteiden
markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016). 

Ilmoitetuille laitoksille asetetuista vaatimuksista, ilmoitettujen laitosten valvonnasta ja
muutoksenhausta säädetään eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista anne-
tussa laissa (278/2016).
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46 §

Rangaistussäännökset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
15) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä valmis-

tajan tai maahantuojan velvollisuutta pitää vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset
asiakirjat markkinavalvontaviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan ja varmistaa,
että tekniset asiakirjat voidaan pyynnöstä antaa markkinavalvontaviranomaisen saataville, 

16) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä valmis-
tajan tai maahantuojan tietojen ja asiakirjojen toimittamisvelvollisuutta,

17) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä valmis-
tajan ilmoittamisvelvollisuutta, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pyrotekni-
siä tuotteita koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon.

Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pyroteknisiä tuotteita kos-
kevien säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimat-
tomuudesta rikkoo

1) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä valtuute-
tun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja tek-
nisiä asiakirjoja koskevaa velvollisuutta,

2) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä valtuute-
tun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan tietojen ja asiakirjojen toimittamisvelvolli-
suutta, 

3) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä valtuute-
tun edustajan ja jakelupalvelujen tarjoajan ilmoittamisvelvollisuutta,

4) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valtuute-
tun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähen-
tämistä koskevaa velvollisuutta.

Joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta,
ei voida tuomita 2 ja 3 momentin nojalla rangaistukseen samasta teosta.

48 §

Muutoksenhaku

Ilmoitetun laitoksen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään
hallintolaissa (434/2003). 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019).

————
Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022.
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