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Laki
eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § 

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan hissiturvallisuuslain (1134/2016), mittauslaitelain (707/2011),
pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015), räjähdys-
vaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaati-
mustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016), painelaitelain (1144/2016), sähköturval-
lisuuslain (1135/2016) ja räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain
(1140/2016) soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvontaan, jollei mainituissa
laeissa toisin säädetä.

Lakia sovelletaan lisäksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja mark-
kinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008,
jäljempänä NLF-asetus, 27–29 artiklassa tarkoitettuihin 1 momentissa mainittujen lakien
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskeviin valvontaviranomaisten toimenpiteisiin, jollei
mainituissa laeissa toisin säädetä. 

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) asettamisella saataville markkinoilla tuotteen toimittamista unionin markkinoille

liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai
maksutta; 
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2) ilmoitetulla laitoksella Euroopan unionin jäsenvaltion nimeämää ja Euroopan ko-
missiolle ilmoitettua laitosta, jolla on oikeus tehdä vaatimustenmukaisuuden arviointeja;

3) markkinavalvonnalla NLF-asetuksen 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitettua viran-
omaisten toimintaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi;

4) markkinoilta poistamisella kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toi-
mitusketjussa olevan tuotteen asettaminen saataville markkinoilla;

5) markkinoille saattamisella tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unio-
nin markkinoilla;

6) palautusmenettelyllä kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada tuote ta-
kaisin markkinoilta ja loppukäyttäjiltä tai vaatimusten mukaiseksi;

7) riskin aiheuttavalla tuotteella tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti henkilöiden
terveyteen ja turvallisuuteen yleensä, ja yleiseen turvallisuuteen sekä muihin yleisiin etui-
hin kohtuuden ja hyväksyttävyyden ylittävällä tavalla kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai
kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen käyttöikä ja tarvit-
taessa tuotteen käyttöönotto, asennus ja huoltotarpeet;

8) riskinarvioinnilla vaikutusten tunnistamista sekä riskien suuruuden määrittämistä ja
niiden merkityksen arvioimista; 

9) talouden toimijalla 1 §:n 1 momentissa mainituissa laeissa tarkoitettuja talouden
toimijoita; 

10) ulkorajatarkastuksella Tullin tekemiä tarkastuksia Euroopan unionin markkinoille
saatettaville tuotteille NLF-asetuksen 27–29 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa;

11) vaatimustenvastaisella tuotteella tuotetta, joka ei täytä sille 1 §:n 1 momentissa
mainituissa laeissa säädettyjä vaatimuksia;

12) vakavalla riskillä riskin aiheuttavaa tilannetta, joka edellyttää nopeita toimenpitei-
tä ja jatkotoimia, myös tapauksissa, joissa vaikutukset eivät ilmene välittömästi. 

2 luku

Valvonnan järjestäminen 

3 §

Valvonnan ylin ohjaus

Tämän lain säännösten noudattamista koskevan valvonnan ylin ohjaus kuuluu työ- ja
elinkeinoministeriölle.

4 §

Valvontaviranomaiset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tässä laissa tarkoitettu markkinavalvontaviran-
omainen. 

Tulli toimii NLF-asetuksen 27–29 artiklassa tarkoitettuna ulkorajatarkastuksista vas-
taavana viranomaisena sekä valvoo 23 §:ssä tarkoitetun maastavientikiellon ja 25 §:ssä
tarkoitetun hävittämismääräyksen noudattamista ulkorajalla.

5 § 

Yhteistyömenettely unionin markkinoille tuotavien tuotteiden valvonnassa

Markkinavalvontaviranomaisen ja Tullin yhteistyömenettelystä ja määräajoista unionin
markkinoille tuotavien tuotteiden valvonnassa säädetään NLF-asetuksen 27–29 artiklassa
ja jäljempänä tässä laissa.
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6 §

Tehtävien hoito ja tärkeysjärjestys

Markkinavalvontaviranomaisen on hoidettava tehtävänsä tehokkaalla ja riskinarvioin-
tiin perustuen mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Olosuhteiden vaatiessa
tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.

7 §

Valvontasuunnitelma

Markkinavalvontaviranomaisen on laadittava 1 §:n 1 momentissa mainittujen lakien
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvonnasta valvontasuunnitelma, jossa
on otettava huomioon, mitä NLF-asetuksen 18 artiklan 5 kohdassa säädetään.

3 luku

Valvonnan toimenpiteet

8 §

Viranomaisen oikeus saada tietoja talouden toimijalta 

Markkinavalvontaviranomaisella ja Tullilla on oikeus saada valvontaa varten välttä-
mättömät tiedot talouden toimijalta. Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia valvonnan
kannalta välttämättömiä tietoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimintaa, yksityisen ta-
loudellista asemaa tai terveydentilaa koskevina taikka muutoin ovat viranomaisen hallus-
sa ollessaan salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) nojalla.

9 §

Oikeus tehdä tarkastuksia

Markkinavalvontaviranomaisella ja Tullilla on oikeus valvontaa varten päästä kaikkiin
tiloihin, joissa harjoitetaan 1 §:n 1 momentissa mainituissa laeissa tarkoitettua toimintaa
tai säilytetään valvonnan kannalta merkityksellisiä tietoja, ja tehdä valvonnassa tarvittavia
tarkastuksia. Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin tarkastuksia ei kuiten-
kaan saa ulottaa. Tarkastuksissa noudatetaan, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä sääde-
tään. 

Markkinavalvontaviranomaisen oikeudesta ulottaa tarkastus pysyväisluonteiseen asu-
miseen käytettäviin tiloihin säädetään tarvittaessa erikseen 1 §:n 1 momentissa mainituis-
sa laeissa. 

10 §

Oikeus ottaa tuotteita tutkittavaksi 

Markkinavalvontaviranomaisella ja Tullilla on oikeus ottaa tuotteita tutkittavaksi, jos
se on tuotteen vaatimustenmukaisuuden valvonnan kannalta tarpeellista. Mitä tässä pykä-
lässä säädetään tuotteista, sovelletaan myös tuotteista otettaviin näytteisiin ja niiden osiin.

Markkinavalvontaviranomaisen on talouden toimijan vaatimuksesta korvattava 1 mo-
mentissa tarkoitettu tuote käyvän hinnan mukaan, jollei havaita, että tuote on vaatimusten-
vastainen. Jos Tulli perii näytteen tutkittavaksi ottamisesta maksun sen mukaan kuin siitä
erikseen säädetään, markkinavalvontaviranomaisen ei kuitenkaan tarvitse suorittaa korva-
usta näytteestä.
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Jos tuote on vaatimustenvastainen ja vaatimustenvastaisuus on merkittävä, markkina-
valvontaviranomainen voi velvoittaa talouden toimijan korvaamaan tuotteen hankinnasta,
testauksesta ja tutkimisesta aiheutuneet kustannukset. Korvaus on suoraan ulosottokelpoi-
nen. Sen perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007). 

11 §

Oikeus saada tietoja toisilta viranomaisilta ja käyttää toisen ottamia näytteitä

Markkinavalvontaviranomaisella ja Tullilla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä luovuttaa valvonnan kannalta välttämättö-
miä tietoja toisilleen ja saada niitä muilta valvontaviranomaisilta.

Markkinavalvontaviranomaisella ja Tullilla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä käyttää toisen hankkimia näytteitä tai tuot-
teita valvonnan kannalta tarpeellisiin tutkimuksiin.

12 § 

Oikeus saada tietoja ilmoitetulta laitokselta

Markkinavalvontaviranomaisella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä val-
vontaa varten välttämättömät tiedot ilmoitetulta laitokselta.

13 § 

Oikeus luovuttaa salassa pidettäviä tietoja

Markkinavalvontaviranomainen saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa valvon-
nassa saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammatti-
salaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista:

1) syyttäjälle syyteharkintaa varten ja poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ri-
koksen ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi;

2) pelastusviranomaiselle sekä työsuojelu-, ympäristönsuojelu-, kuluttajansuoja- ja po-
liisiviranomaiselle tai muulle markkinavalvontaviranomaiselle, joka valvoo tuotelainsää-
däntöä, jos tiedon luovuttaminen on välttämätöntä viranomaisen tehtävien suorittamisen
kannalta taikka näiden suorittaessa laissa säädettyä valvontaa;

3) toimivaltaiselle ulkomaan viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle Euroo-
pan unionin säädökseen tai Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen perustuvan
velvoitteen toteuttamiseksi.

14 §

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö

Markkinavalvontaviranomaisella on oikeus käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoi-
ta tuotteen vaatimustenmukaisuuden tutkinnassa, testaamisessa ja arvioimisessa. 

Ulkopuoliset asiantuntijat voivat markkinavalvontaviranomaisen apuna osallistua tä-
män lain mukaisiin tarkastuksiin.

Ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja päte-
vyys.

Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä silloin, kun hän hoitaa tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
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15 §

Poliisin virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua markkinavalvontaviranomaiselle tämän lain
ja 1 §:n 1 momentissa mainittujen lakien noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöön pane-
miseksi.

Poliisin antamasta virka-avusta säädetään poliisilaissa (872/2011).

16 §

Tuotteen vaatimustenmukaisuus

Tuotteen katsotaan olevan vaatimustenmukainen, jos se täyttää 1 §:n 1 momentissa
mainituissa laeissa tuotteelle säädetyt vaatimukset.

Vaikka tuote täyttää 1 §:n 1 momentissa mainituissa laeissa säädetyt vaatimukset,
markkinavalvontaviranomainen voi antaa 17–22 §:ssä tarkoitetun määräyksen tai kiellon,
jos osoittautuu, että tuote tästä huolimatta aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle,
turvallisuudelle, ympäristölle, omaisuudelle tai muulle 1 §:n 1 momentissa mainituissa
laeissa tarkoitetulle yleiselle edulle.  

17 §

Toimenpidemääräys

Markkinavalvontaviranomainen voi määräämällään tavalla ja asettamassaan kohtuulli-
sessa määräajassa määrätä talouden toimijan ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin tuot-
teen tai tuotetta koskevien asiakirjojen tai tuotetta koskevien tietojen saattamiseksi vaati-
musten mukaiseksi, jos:

1) tuote tai tuotetta koskevat asiakirjat tai tiedot eivät ole vaatimusten mukaiset tai niitä
ei pyynnöstä toimiteta markkinavalvontaviranomaiselle; taikka

2) tuote saattaa tavanomaisissa ja kohtuudella ennakoitavissa olevissa käyttöolosuh-
teissa aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, omaisuudelle
tai muulle 1 §:n 1 momentissa mainituissa laeissa tarkoitetulle yleiselle edulle.

18 §

Kielto

Markkinavalvontaviranomainen voi kieltää talouden toimijaa valmistamasta, saatta-
masta markkinoille, asettamasta saataville markkinoilla tai muuten luovuttamasta tuotetta,
jos:

1) talouden toimija ei 17 §:ssä tarkoitetusta määräyksestä huolimatta ryhdy korjaaviin
toimenpiteisiin tai 17 §:ssä tarkoitettua määräystä ei voida pitää riittävänä;

2) tuote tai tuotetta koskevat asiakirjat tai tiedot eivät ole vaatimusten mukaiset tai niitä
ei pyynnöstä toimiteta markkinavalvontaviranomaiselle ja puutteet ovat olennaisia; tai

3) tuote tai tuotetta koskevat asiakirjat tai tiedot eivät ole vaatimusten mukaiset ja tuote
saattaa tavanomaisissa ja kohtuudella ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa aiheut-
taa riskin ihmisten terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, omaisuudelle tai muulle
1 §:n 1 momentissa mainituissa laeissa tarkoitetulle yleiselle edulle.

Markkinavalvontaviranomainen voi 1 momentissa tarkoitetun kiellon lisäksi määrätä
talouden toimijaa poistamaan tuote markkinoilta sekä määrätä muista tuotteen markki-
noilla saataville asettamisen rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
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19 §

Palautusmenettely

Markkinavalvontaviranomainen voi määrätä talouden toimijan ottamaan markkinoilta
ja loppukäyttäjältä takaisin tuotteen, joka aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, turvalli-
suudelle, ympäristölle, omaisuudelle tai muulle 1 §:n 1 momentissa mainituissa laeissa
tarkoitetulle yleiselle edulle, sekä antamaan sen tilalle vastaava tai samankaltainen vaati-
mustenmukainen tuote taikka purkamaan kauppa, jos 17 §:ssä tarkoitettu määräys tai
18 §:ssä tarkoitettu kielto tai määräys ei ole riittävä.

Jos 17 §:ssä tarkoitettu määräys tai 18 §:ssä tarkoitettu kielto tai määräys ei ole riittävä
ja jos vaatimustenvastaisuus määräyksestä tai kiellosta huolimatta jatkuu, 1 momentissa
tarkoitettu määräys voidaan antaa myös, jos tuotetta koskevat asiakirjat tai tiedot eivät ole
vaatimusten mukaiset tai niitä ei pyynnöstä toimiteta markkinavalvontaviranomaiselle ja
puutteet ovat olennaisia.

Jos 1 momentissa tarkoitetun tuotteen aiheuttaman riskin torjumiseksi katsotaan riittä-
väksi, markkinavalvontaviranomainen voi loppukäyttäjän hallussa olevan tuotteen takai-
sin ottamisen sijasta määrätä talouden toimijan korjaamaan tai korjauttamaan tuote siten,
että sen rakenteessa tai koostumuksessa olevasta viasta tai puutteesta taikka siitä annetuis-
ta totuudenvastaisista, harhaanjohtavista tai puutteellisista tiedoista aiheutuva riski pois-
tuu.

20 §

Kieltoa ja määräyksiä täydentävät määräykset 

Talouden toimijan on annettava markkinavalvontaviranomaiselle tämän määräämässä
kohtuullisessa ajassa selvitys siitä, millä tavoin viranomaisen 17–19 tai 21–25 §:ssä tar-
koitettu määräys tai kielto on pantu toimeen.

Markkinavalvontaviranomainen voi määrätä talouden toimijan varmistamaan, että 1
momentissa tarkoitetun viranomaisen määräyksen tai kiellon johdosta tarvittavat toimen-
piteet toteutetaan myös niille tuotteille, jotka toimija on saattanut markkinoille tai asetta-
nut saataville markkinoilla muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai Euroopan talous-
alueella.

21 §

Väliaikainen kielto

Markkinavalvontaviranomainen voi määrätä 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon
väliaikaisena asian selvittämisen ajaksi, jos on ilmeistä, että tuote voi olla vaatimustenvas-
tainen taikka tuote saattaa tavanomaisissa ja kohtuudella ennakoitavissa olevissa käyttö-
olosuhteissa aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, omai-
suudelle tai muulle 1 §:n 1 momentissa mainituissa laeissa tarkoitetulle yleiselle edulle.

Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes markkinavalvontaviranomainen antaa asiassa
lopullisen ratkaisunsa. Markkinavalvontaviranomaisen on ratkaistava asia kiireellisesti.

22 §

Tiedottamisesta määrääminen

Jos markkinavalvontaviranomainen on antanut 17–21 tai 23–25 §:ssä tarkoitetun mää-
räyksen tai kiellon taikka tuotteeseen tai sen käyttämiseen liittyy riski ihmisten terveydel-
le, turvallisuudelle, ympäristölle, omaisuudelle tai muulle 1 §:n 1 momentissa mainituissa
laeissa tarkoitetulle yleiselle edulle, markkinavalvontaviranomainen voi velvoittaa talou-
den toimijan tiedottamaan asiasta määräajassa ja määräämällään tavalla. Lisäksi markki-
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navalvontaviranomainen voi käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi velvoittaa talou-
den toimijan toimittamaan loppukäyttäjille tarpeelliset tiedot ja ohjeet. 

Markkinavalvontaviranomainen voi talouden toimijan kustannuksella tiedottaa 1 mo-
mentissa tarkoitetuista asioista, jos toimija ei ole noudattanut viranomaisen antamaa tie-
dottamismääräystä tai jos asian kiireellisyyden vuoksi tiedottaminen on tarpeen ihmisten
terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan riskin johdosta.

23 §

Maastaviennin kieltäminen

Jos tuote on vaatimustenvastainen ja aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle tai
turvallisuudelle, markkinavalvontaviranomainen voi kieltää tuotteen maastaviennin tai
kuljettamisen Suomen kautta.

Markkinavalvontaviranomainen voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun kiellon myös
väliaikaisena asian selvittämisen ajaksi, jos on ilmeistä, että tuotteesta voi aiheutua väli-
töntä vaaraa ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, eikä vaaraa voida muutoin estää.
Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes markkinavalvontaviranomainen antaa asiassa lo-
pullisen ratkaisunsa. Markkinavalvontaviranomaisen on ratkaistava asia kiireellisesti.

24 §

Toimenpiteen teettäminen

Jos on ilmeistä, että tuote on vaatimustenvastainen ja aiheuttaa vakavan riskin ihmisten
terveydelle tai turvallisuudelle eikä riskiä voida muuten poistaa ja toimija ei ryhdy viran-
omaisen vaatimiin toimenpiteisiin, markkinavalvontaviranomaisella on oikeus teettää
vaaran poistamiseksi välttämättömät toimenpiteet talouden toimijan kustannuksella.

25 §

Hävittämismääräys 

Jos 17–23 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä ja kieltoja ei voida pitää riittävinä, markkina-
valvontaviranomainen voi määrätä talouden toimijan tai Tullin hallussa olevan tuotteen ja
19 §:n nojalla talouden toimijalle palautetun tuotteen hävitettäväksi tai, jos tätä ei katsota
tarkoituksenmukaiseksi, määrätä, miten tuotteen suhteen muutoin on meneteltävä.

26 §

Markkinavalvontaviranomaisen ilmoitus ilmoitetulle laitokselle

Markkinavalvontaviranomaisen on ilmoitettava asianomaiselle ilmoitetulle laitokselle
talouden toimijaan kohdistetuista toimenpiteistä, jotka koskevat vaatimustenvastaista tuo-
tetta.

4 luku

Erinäiset säännökset

27 § 

Ilmoittaminen Euroopan komissiolle

Markkinavalvontaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava 16–19 §:n nojalla tekemäs-
tään päätöksestä Euroopan komissiolle ja muille Euroopan unionin ja Euroopan talousalu-
een jäsenvaltioille, jos markkinavalvontaviranomainen katsoo, että tuotteen vaatimusten-
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vastaisuus ei rajoitu vain Suomen alueelle. Kansallisiin toimenpiteisiin sovelletaan muu-
toin, mitä suojalauseke- ja suojamenettelystä säädetään Euroopan unionin lainsäädännös-
sä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja.

Lisäksi on otettava huomioon, mitä viranomaisen velvollisuudesta ilmoittaa Euroopan
komissiolle säädetään eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvi-
en tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle annetussa laissa (1197/2009).

28 §

Uhkasakko ja teettämisuhka

Markkinavalvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai
määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän
kustannuksella.

29 §

Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valituslu-
van.

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämisuhan asettamista
ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen saa kuitenkin hakea muutos-
ta siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Markkinavalvontaviranomaisen päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
jollei valitusviranomainen toisin määrää.

30 §

Tullin suoritteiden maksuperusteet ja maksujen periminen 

Tullin maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista on voimassa, mitä niistä säädetään
valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla.

31 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lakia sovelletaan myös tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen tämän lain voi-

maantuloa ja joiden sallitaan olevan markkinoilla 1 §:n 1 momentissa mainittujen lakien
voimaan tullessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleet asiat käsitellään noudattaen lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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