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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) 28, 29, 31 ja 32 § sekä 37 §:n 1 momentin 3 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 28 ja 29 § laissa 1269/2010, 32 § laeissa 1009/2010 ja

1269/2010 sekä 37 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 1175/2018,
muutetaan 27 § ja 37 §:n 1 momentin 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 27 § laissa

1269/2010 ja 37 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 1175/2018, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a § ja 37 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1175/2018,

uusi 14–17 kohta seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 a §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Markkinavalvonnasta, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muut-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020, jäljem-
pänä markkinavalvonta-asetus, 25–28 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta ja muu-
toksenhausta valvontaviranomaisten päätöksiin säädetään eräiden tuotteiden markkina-
valvonnasta annetussa laissa (1137/2016). Mainitussa laissa tarkoitettuna talouden toimi-
jana pidetään tätä lakia sovellettaessa elinkeinonharjoittajaa sekä tuotteen maahantuojaa,
valtuutettua edustajaa ja valmistajaa.

Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin
markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonta-ase-
tuksessa.
HE 139/2021
TaVM 2/2022
EV 7/2022

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369 (32017R1369); EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY (32009L0125); EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10

1



256/2022  
27 §

Valvontaviranomainen

Energiaan liittyvien tuotteiden tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukai-
suutta valvovasta viranomaisesta säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta anne-
tun lain 4 §:n 1 momentissa.

37 §

Rangaistussäännökset

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

7) 33 §:ssä säädettyä tarkastuslaitoksen tiedonantovelvollisuutta,
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

14) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä valmista-
jan, maahantuojan, valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta var-
mentaa, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat on laadittu, pitää
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
saatavilla kymmenen vuoden ajan ja varmistaa, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyyn-
nöstä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston saataville,

15) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä valmista-
jan, maahantuojan, valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta toi-
mittaa markkinavalvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä tälle kaikki tiedot ja asia-
kirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi,

16) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä valmista-
jan, maahantuojan, valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta il-
moittaa riskin aiheuttavasta tuotteesta markkinavalvontaviranomaiselle,

17) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valmista-
jan, maahantuojan, valtuutetun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan velvollisuutta var-
mistaa, että ryhdytään viipymättä tarvittaviin korjaaviin toimiin, jos tuote ei vastaa sille
säädettyjä vaatimuksia, tai jos tämä ei ole mahdollista, vähentää kyseisestä tuotteesta ai-
heutuvia riskejä,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tuotteiden
ekologista suunnittelua ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista koskevien sään-
nösten rikkomisesta sakkoon.

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

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022.
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