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Laki
kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kosmeettisista valmisteista annetun lain (492/2013) 7–12, 14–18 ja 20 §, sel-

laisina kuin niistä ovat 16 § laissa 712/2020 ja 20 § osaksi laissa 712/2020, sekä 
muutetaan 2 §:n 2 momentti sekä 5 ja 13 §, sellaisena kuin niistä on 5 § osaksi laissa

318/2016, seuraavasti:

2 § 

Suhde muihin säädöksiin 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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 parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus. Mark-
kinavalvonnasta, markkinavalvonta-asetuksen 25–28 artiklassa tarkoitetusta ulkorajaval-
vonnasta, valvontaviranomaisista ja muutoksenhausta valvontaviranomaisten päätöksiin
säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016), jäljem-
pänä markkinavalvontalaki.

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

5 § 

Valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo tämän lain ja EU:n kosmetiikka-asetuksen
noudattamista, kun on kyse kosmeettisten valmisteiden valmistuksesta, markkinoille saat-
tamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla.

Tulli toimii markkinavalvonta-asetuksen 25–28 artiklassa tarkoitettuna markkinaval-
vontaviranomaisena kosmeettisten valmisteiden osalta.

Tulli valvoo tämän lain ja EU:n kosmetiikka-asetuksen noudattamista tuotaessa kos-
meettisia valmisteita maahan Euroopan unionin ulkopuolelta sekä markkinavalvontalain
23 §:ssä tarkoitetun maastavientikiellon noudattamista. 

Lisäksi Tulli valvoo markkinavalvontaviranomaisena EU:n kosmetiikka-asetuksen
noudattamista toimitettaessa kosmeettisia valmisteita Suomeen Euroopan unionin jäsen-
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maista Suomessa tapahtuvan tavaraerän purkamisen ja siihen liittyvän varastoinnin yhtey-
dessä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus vastaa EU:n kosmetiikka-asetuksen 10 ar-
tiklan 3 kohdassa tarkoitetun hyvän laboratoriokäytännön valvonnasta. Lääkealan turval-
lisuus- ja kehittämiskeskuksen toimivaltuuksiin turvallisuustestejä tekevien laboratorioi-
den hyväksymisessä ja tarkastamisessa sovelletaan, mitä markkinavalvontalain 12–14 §:ssä
säädetään tiedonsaannista ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta sekä ulkopuolisen
asiantuntijan käyttämisestä sekä mitä lääkelaissa säädetään laboratorioiden toiminnassa ta-
pahtuvista muutoksista ilmoittamisesta, laboratorioiden valvonnasta, ehtojen ja rajoitus-
ten asettamisesta hyväksymiselle, hyväksymisen peruuttamisesta, tarkastajan toimival-
tuuksista, määräysten antamisesta sekä määräystä koskevasta oikaisuvaatimusmenettelys-
tä.

13 § 

Oikeus tehdä tarkastuksia

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettyihin tiloihin valvontatoimenpiteet voidaan ulot-
taa vain, jos tarkastus on välttämätön tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittämi-
seksi ja on syytä epäillä, että on tehty rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 §:ssä tarkoitettu ter-
veysrikos. Ulkopuoliselle asiantuntijalle ei voida antaa tarkastusoikeutta pysyväisluontei-
seen asumiseen käytettyihin tiloihin.

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