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Laki
huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain

(1712/2015) 36 §:n 2 momentti sekä 37, 38, 40 ja 44–49 §, sellaisina kuin ne ovat laissa
963/2018, 

muutetaan 5 §:n 15, 29, 32 ja 35 kohta sekä 39, 41–43, 50, 52 ja 56 §, sellaisina kuin
niistä ovat 39, 41–43, 50 ja 52 § laissa 963/2018, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, 5 §:ään uusi 36 kohta ja lakiin uusi 35 a § seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tämän lain soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvonnasta säädetään eräi-

den tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016), jäljempänä markkina-
valvontalaki.

5 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15) asettamisella saataville markkinoilla tuotteen toimittamista Euroopan unionin
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua
vastaan tai maksutta; 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
29) ilmoitetulla laitoksella Euroopan unionin jäsenvaltion nimeämää ja Euroopan ko-

missiolle ilmoitettua laitosta, jolla on oikeus tehdä vaatimustenmukaisuuden arviointeja;
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

32) markkinavalvonnalla markkinavalvontaviranomaisten toimintaa ja niiden toteutta-
mia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat sovellettavassa lainsäädännössä
säädettyjen vaatimusten mukaisia, ja kyseisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien
yleisten etujen suojelun varmistamiseksi;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
35) akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksella tuotteiden kaupan pitämiseen liit-

tyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuk-
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sen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus-
ta (EY) N:o 765/2008;

36) markkinavalvonta-asetuksella markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimusten-
mukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja
(EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EU) 2019/1020.

5 luku

Markkinavalvonta

35 a § 

Markkinavalvonnan soveltamisala

Yksityiseen maahantuojaan kohdistuvaan markkinavalvontaan sovelletaan tämän lu-
vun säännöksiä ja markkinavalvontalain 3 luvun yleisiä säännöksiä.

Markkinavalvontalaissa tarkoitettuna talouden toimijana pidetään tätä lakia sovellet-
taessa toiminnanharjoittajaa.

39 § 

Oikeus ottaa tuotteita tutkittavaksi

Jos markkinavalvontalain 10 §:n 1 momentin mukaisesti Liikenne-ja viestintäviraston
tutkittavaksi ottama, tämän lain soveltamisalaan kuuluva tuote vahingoittuu, se on korjat-
tava. Jos korjaaminen ei ole mahdollista, sovelletaan markkinavalvontalain 10 §:n 2 mo-
mentin mukaista korvausvelvollisuutta sekä toiminnanharjoittajaan että yksityiseen maa-
hantuojaan. 

41 §

Toimenpidemääräys puutteellisuuden korjaamiseksi

Jos Liikenne- ja viestintävirasto valvontaa suorittaessaan toteaa, että yksityisen maa-
hantuojan omaan käyttöön maahantuoma vesikulkuneuvo, sitä koskevat asiakirjat tai siitä
annettavat tiedot eivät ole vaatimustenmukaisia, viraston on viipymättä ilmoitettava yksi-
tyiselle maahantuojalle toimenpiteistä, jotka on toteutettava vesikulkuneuvon saattami-
seksi vaatimustenmukaiseksi. Virasto voi määrätä yksityisen maahantuojan korjaamaan
vaatimustenvastaisuuden ennen tuotteen käyttöönottoa, jos tuote ei vastaa vaatimuksia.

42 § 

Toimenpidemääräykset vaaran torjumiseksi tai vähentämiseksi

Jos yksityisen maahantuojan tuoma tuote saattaa tavanomaisissa ja kohtuudella enna-
koitavissa olevissa käyttöolosuhteissa aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, turvallisuu-
delle, ympäristölle tai omaisuudelle, Liikenne- ja viestintävirasto voi asettamassaan koh-
tuullisessa määräajassa määrätä yksityisen maahantuojan ryhtymään toimenpiteisiin tuot-
teen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi.
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43 § 

Valmistuksen, maahantuonnin, asettamisen saataville markkinoilla, markkinoille 
saattamisen ja käyttöönottamisen kielto

Jos yksityinen maahantuoja ei toteuta 41 §:n nojalla määrättyjä toimenpiteitä, Liikenne-
ja viestintävirasto voi kieltää tuotteen käytön tai käyttöönoton. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto voidaan määrätä väliaikaisena asian selvittämi-
sen ajaksi, jos on ilmeistä, että tuote voi olla vaatimustenvastainen taikka tuote saattaa ta-
vanomaisissa ja kohtuudella ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa aiheuttaa riskin
ihmisten terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, tai omaisuudelle. Tällöin kielto on
voimassa, kunnes Liikenne- ja viestintävirasto antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Lii-
kenne- ja viestintäviraston on ratkaistava asia kiireellisesti. 

Sen lisäksi mitä markkinavalvontalain 18 §:ssä säädetään, Liikenne- ja viestintävirasto
voi kieltää toiminnanharjoittajalta tuotteen käyttöönottamisen.

Liikenne- ja viestintäviraston on viipymättä ilmoitettava tämän pykälän tai markkina-
valvontalain 21 §:n nojalla määräämästään väliaikaisesta kiellosta Euroopan komissiolle
ja muille Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioille. Väliaikaisen kiellon
katsotaan olevan oikeutettu, jos mikään jäsenvaltioista tai komissio ei esitä vastalausetta
kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Liikenne- ja viestintävirasto peruuttaa toiminnanharjoittajalle tai yksityiselle maahan-
tuojalle määräämänsä kiellon, kun asia on lopullisesti ratkaistu tai kun virasto saa riittävät
vakuudet siitä, että kiellon perusteena olleet seikat on saatu korjattua tai ratkaistua.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava havaituista vakavista puutteista
asianomaiselle ilmoitetulle laitokselle.

50 § 

Uhkasakko

Sen lisäksi mitä markkinavalvontalain 28 §:ssä säädetään uhkasakosta ja teettämis-
uhasta, Liikenne- ja viestintäviraston on tehostettava tämän lain 41–43 §:n tai markkina-
valvontalain 17–25 §:n nojalla määräämäänsä kieltoa tai antamaansa määräystä uhkasa-
kolla, jollei se erityisistä syistä ole tarpeetonta.

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 26 §:ssä tarkoitetun tietojen antamisvelvolli-
suuden, 6 §:n 6 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden sekä 37 §:ssä tai markki-
navalvontalain 8 §:ssä tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden noudattamisen tehosteeksi
uhkasakon.

52 § 

Oikeus saada tietoja toisilta viranomaisilta ja käyttää toisen ottamia näytteitä

Sen lisäksi, mitä markkinavalvontalain 11 ja 13 §:ssä säädetään, Liikenne- ja viestintä-
virasto ja Tulli saavat luovuttaa Onnettomuustutkintakeskukselle salassapitovelvollisuu-
den piiriin kuuluvia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille kuuluvien veneilyyn tai huvi-
veneisiin liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

56 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) asettaa tuotteen saataville markkinoilla, saattaa sen markkinoille tai ottaa sen käyt-

töön 6–9 §:n tai niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka akkreditointi-
ja markkinavalvonta-asetuksen 30 artiklan vastaisesti,
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2) rikkoo 26 §:ssä säädettyä markkinoinnissa annettavia tietoja koskevaa toiminnan-
harjoittajan tiedonantovelvollisuutta,

3) rikkoo markkinavalvontalain 17–22, 23 tai 25 §:n nojalla tuotteeseen liittyvän vaa-
timustenvastaisuuden tai riskin vuoksi valmistajalle, valtuutetulle edustajalle, maahan-
tuojalle tai jakelijalle asetettua määräystä tai kieltoa,

4) rikkoo 42 §:n nojalla yksityiselle maahantuojalle asetettua määräystä ryhtyä toi-
menpiteisiin tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi,

5) rikkoo 43 §:n 1 momentin nojalla yksityiselle maahantuojalle asetettua tuotteen
käyttöä tai käyttöön ottamista koskevaa kieltoa,

6) rikkoo markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tai tämän lain
10 §:n 3 momentissa, 15 §:n 2 momentin 1 kohdassa, 16 §:n 1 momentissa, 20 §:ssä,
21 §:n 2 momentissa tai 24 §:n 2 momentissa säädettyä EU-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tusta tai teknisiä asiakirjoja koskevaa valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan,
jakelijan, jakelupalveluiden tarjoajan tai yksityisen maahantuojan velvollisuutta,

7) rikkoo markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, tämän lain
14 §:n 3 momentissa, 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa, 19 §:n 3 momentissa, 22 §:n 3 mo-
mentissa tai 24 §:n 3 momentissa säädettyä tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevaa
valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan, jakelijan, jakelupalveluiden tarjoajan
tai yksityisen maahantuojan velvollisuutta,

8) rikkoo markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa, tämän lain
14 §:n 2 momentissa, 19 §:n 2 momentissa tai 22 §:n 2 momentissa säädettyä valmistajan,
valtuutetun edustajan, maahantuojan, jakelijan tai jakelupalveluiden tarjoajan ilmoitta-
misvelvollisuutta, tai

9) rikkoo markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa, tämän lain
14 §:n 1 momentissa, 19 §:n 1 momentissa, 22 §:n 1 momentissa säädettyä korjaaviin toi-
miin ryhtymistä ja riskien vähentämistä koskevaa valmistajan, valtuutetun edustajan,
maahantuojan, jakelijan tai jakelupalveluiden tarjoajan velvollisuutta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, huvivenei-
den turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain rikkomisesta sakkoon.

Joka rikkoo tämän lain 41–43 §:n tai markkinavalvontalain 17–22, 23 tai 25 §:n nojalla
määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa tai määräystä, voidaan jättää tuomitsematta ran-
gaistukseen samasta teosta.

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

Helsingissä 1.4.2022

Tasavallan Presidentti
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