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L a k i

N:o 8

kuluttajariitalautakunnasta

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Lautakunnan toimivalta ja tehtävät

1 §

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on riippumaton ja
puolueeton kuluttajariita-asioita käsittelevä
oikeussuojaelin.

2 §

Lautakunnan toimivalta

Lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisu-
suosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin:

1) elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien
välisissä kulutushyödykesopimuksia koske-
vissa tai muissa kulutushyödykkeen hankin-
taan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saat-
tavat lautakunnan käsiteltäviksi;

2) asunnon kauppaan liittyvissä asioissa,
joita kuluttajat, asuntoyhteisöt taikka asunnon
myyjinä tai tarjoajina olevat yksityishenkilöt
saattavat lautakunnan käsiteltäviksi;

3) asumisoikeuden luovutukseen liittyvissä
asioissa, joita kuluttajat taikka asumisoikeu-
den myyjinä tai tarjoajina olevat yksityishen-
kilöt saattavat lautakunnan käsiteltäviksi;

4) asuinhuoneiston vuokraukseen liitty-
vissä asioissa, joita kuluttajat taikka vuok-
ranantajina olevat yksityishenkilöt saattavat
lautakunnan käsiteltäviksi;

5) asuntokauppalain (843/1994) 2 luvun
17, 18 b ja 19 §:ssä sekä 4 luvun 3 ja 3 a §:ssä
tarkoitetun vakuuden käyttöönottoa samoin
kuin 2 luvun 17 §:ssä ja 4 luvun 3 §:ssä
tarkoitetun vakuuden vapauttamista koske-
vissa asioissa riippumatta siitä, kuka riidan
osapuolista saattaa asian lautakunnan käsitel-
täväksi;

6) asuntokauppalain 7 luvun 1 §:ssä tar-
koitettua takautumisoikeutta koskevissa asi-
oissa, joita asunnon myyjinä olevat yksityis-
henkilöt saattavat lautakunnan käsiteltäviksi;

7) asioissa, jotka koskevat yksityistakaajien
tai yksityisten pantinantajien sitoumuksia luo-
tonantajille ja joita sitoumusten antajat saat-
tavat lautakunnan käsiteltäviksi;

8) korkolain (633/1982) 11 §:ssä tarkoitet-
tua viivästyskoron sovittelua koskevissa asi-
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oissa, joita velalliset saattavat lautakunnan
käsiteltäviksi, jos velallisen sovitteluvaati-
mukseen sisältyy ainakin yksi kuluttajasaa-
tava.

3 §

Toimivallan rajoitukset

Lautakunnan toimivaltaan eivät kuitenkaan
kuulu:

1) asiat, jotka koskevat lakisääteistä va-
kuutusta taikka työntekijän ryhmähenkiva-
kuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläke-
laitoksen myöntämää etuutta;

2) arvopaperimarkkinalaissa (495/1989)
tarkoitetun arvopaperin luovutusta koskevat
asiat, tällaisen arvopaperin liikkeeseenlaski-
jan, julkisen ostotarjouksen tekijän tai lunas-
tusvelvollisen osakkeenomistajan menettelyä
koskevat asiat eivätkä tällaisen arvopaperin
välittäjän, omaisuudenhoitajan tai sijoitusneu-
vojan suoritusta koskevat asiat;

3) sellaiset asumisoikeuteen liittyvät asiat,
joita koskevaan kunnan viranomaisen pää-
tökseen voidaan hakea oikaisua ja muutosta
siten kuin asumisoikeusasunnoista annetussa
laissa (650/1990) säädetään;

4) sellaiset asuinhuoneiston vuokraukseen
liittyvät asiat, jotka koskevat:

a) huoneiston luovutusta väliaikaisesti toi-
sen käytettäväksi;

b) vuokraoikeuden siirtoa perheenjäse-
nelle;

c) vuokrasuhteen jatkumista vuokralaisen
kuoltua;

d) irtisanomisen julistamista tehottomaksi;
e) muuttopäivän siirtämistä; tai
f) jälleenvuokralaisen oikeutta jatkaa vuok-

rasuhdetta.

4 §

Asian käsittely ryhmävalituksena

Lautakunta voi käsitellä toimivaltaansa
kuuluvan asian ryhmävalituksena, jos useilla
kuluttajilla taikka useilla yksityistakaajilla tai
yksityisillä pantinantajilla on tai voidaan
olettaa olevan samaa elinkeinonharjoittajaa
kohtaan sellaisia vaatimuksia, jotka voidaan
ratkaista yhdellä lautakunnan päätöksellä.

Ryhmävalituksen saattaa vireille kuluttaja-
asiamies. Hänellä on myös oikeus käyttää
siinä asianosaisena puhevaltaa.

5 §

Muut tehtävät

Lautakunta voi antaa tuomioistuimille lau-
suntoja niiden käsitellessä lautakunnan toi-
mivaltaan kuuluvia asioita.

Lautakunnan henkilökunnan on annettava
kuluttajariita-asian asianosaisille tietoja ja
neuvoja asian vireille saattamisesta ja lauta-
kunnan menettelytavoista. Kunnallisille ku-
luttajaneuvojille on annettava oikeudellista
neuvontaa ja muuta opastusta lautakunnan
toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

2 luku

Lautakunnan kokoonpano

6 §

Jäsenet

Lautakunnassa on päätoiminen puheenjoh-
taja ja päätoiminen varapuheenjohtaja sekä
vähintään kymmenen sivutoimista lakimies-
jäsentä ja sivutoimisia asiantuntijajäseniä.

Lautakuntaa johtaa ja sen tuloksellisuu-
desta vastaa puheenjohtaja.

7 §

Jäsenten ja esittelijöiden kelpoisuus

Puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta
vaaditaan yleinen kelpoisuus tuomarinvirkaan
ja hyvä perehtyneisyys lautakunnan ratkaisu-
toiminnassa keskeisiin oikeudenaloihin. Pu-
heenjohtajalta edellytetään lisäksi johtamis-
taitoa.

Lakimiesjäseneltä vaaditaan oikeustieteen
ylempi korkeakoulututkinto. Asiantuntijajäse-
neltä vaaditaan perehtyneisyyttä kuluttajan-
suojaan tai elinkeinoelämään taikka kulutus-
hyödykkeiden ominaisuuksiin.

Esittelijän tehtävään määrätyltä vaaditaan
oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto tai
muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakou-
lututkinto.
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8 §

Jäsenten nimittäminen tai määrääminen

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ni-
mittää valtioneuvosto.

Jäsenet ja kullekin jäsenelle varajäsenen
määrää oikeusministeriö viideksi vuodeksi
kerrallaan. Jäsenten toimikausi jatkuu, kunnes
uudet jäsenet on määrätty. Jos lautakuntaan
tarvitaan lisäjäsen, tämä määrätään jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

9 §

Virkavastuu ja esteellisyys

Jäsenet ja ne, joille on annettu määräys
toimia lautakunnan sivutoimisina esitteli-
jöinä, toimivat virkavastuulla.

Jäsenen ja esittelijän esteellisyyteen sovel-
letaan tuomarin esteellisyyttä koskevia sään-
nöksiä lukuun ottamatta oikeudenkäymiskaa-
ren 13 luvun 7 §:n 2 momenttia.

10 §

Jaostot

Lautakunta toimii jakautuneena asiaryh-
mittäin jaostoihin siten kuin oikeusministeriö
tarkemmin määrää. Jaostoon kuuluu viisi
jäsentä, joista yksi määrätään toimimaan
jaoston puheenjohtajana. Jäsenet määrää oi-
keusministeriö jaostossa käsiteltävien asioi-
den oikeudellisen ja muun laadun perusteella
siten, että jaostossa on edustettuina oikeudel-
lisiin kysymyksiin, kuluttajansuojaan, elin-
keinoelämään ja jaostossa käsiteltäviin kulu-
tushyödykkeisiin perehtyneitä jäseniä.

11 §

Täysistunto

Lautakunnassa on täysistunto, jonka pu-
heenjohtajana toimii lautakunnan puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja sen mukaan kuin
lautakunnan työjärjestyksessä määrätään. Li-
säksi täysistuntoon kuuluu kahdeksan jäsentä,
jotka oikeusministeriö määrää siten, että
täysistunnossa on edustettuina oikeudellisiin
kysymyksiin, kuluttajansuojaan ja elinkeino-

elämään perehtyneitä jäseniä. Oikeusministe-
riö voi määrätä täysistunnolle asiaryhmittäin
useampia ratkaisukokoonpanoja.

3 luku

Kuluttajariita-asian käsittely ja ratkaise-
minen

12 §

Asian vireilletulo ja valmistelu

Asia tulee lautakunnassa vireille kirjalli-
sella tai sähköisellä hakemuksella. Ryhmä-
valitusta koskevassa hakemuksessa kuluttaja-
asiamiehen on määriteltävä se kuluttaja-
ryhmä, jonka puolesta ryhmävalitus tehdään.

Hakijan vastapuolta on pyydettävä vastaa-
maan hakemukseen. Tämä ei kuitenkaan ole
tarpeen asiassa, jonka valmistelussa hakemus
havaitaan ilmeisen perusteettomaksi.

Lautakunta voi ratkaista asian, vaikka
2 momentissa tarkoitettua vastausta ei ole
annettu.

Asian valmistelussa on pyrittävä sovintoon
ja tehtävä tarvittaessa sitä edistävä ehdotus.
Asian valmistelussa voidaan tehdä hakijalle
myös ehdotus luopua asian käsittelystä, jos
sovellettavan lainsäädännön, oikeuskäytän-
nön tai lautakunnan ratkaisukäytännön perus-
teella on ilmeistä, että asian ratkaisu olisi
hakijalle vastainen.

13 §

Asian selvittäminen

Lautakunnalla on asian selvittämiseksi oi-
keus kuulla asiantuntijoita, hankkia lausun-
toja ja muita selvityksiä sekä toimittaa tar-
kastuksia ja katselmuksia.

Asiantuntijana ei saa käyttää henkilöä, joka
on sellaisessa suhteessa asianosaiseen tai
asiaan, että hänen luotettavuutensa voi tästä
syystä vaarantua.

Katselmus ei ole julkinen. Kotirauhan
piiriin kuuluvissa tiloissa katselmuksen saa
toimittaa vain, jos se katselmuksen kohteena
olevan asian selvittämiseksi on välttämätöntä.
Katselmukseen sovelletaan muutoin, mitä
hallintolain (434/2003) 38 §:ssä säädetään.
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14 §

Asian jättäminen ratkaisematta tai käsittele-
mättä

Lautakunta ei saa ratkaista asiaa, jonka
tiedetään olevan vireillä tai ratkaistu tuomio-
istuimessa.

Lautakunta voi jättää asian käsittelemättä,
jos:

1) asian ratkaiseminen edellyttää suullisten
todistuskeinojen käyttämistä;

2) asia on vireillä tai ratkaistu muussa
tuomioistuimen ulkopuolisessa riidanratkai-
suelimessä;

3) sama asia on lautakunnassa vireillä tai
ratkaistu ryhmävalituksena;

4) hakijan vastapuoli on konkurssissa;
taikka

5) asian käsittely lautakunnassa ei ole
tarkoituksenmukaista asian poikkeuksellisen
monimutkaisuuden ja vaikean selvitettävyy-
den takia.

Päätöksen asian käsittelemättä jättämisestä
tekee puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
esittelijän tehtävään määrätty lautakunnan
virkamies sen mukaan kuin lautakunnan
työjärjestyksessä määrätään.

15 §

Asian ratkaiseminen täysistunnossa ja jaos-
ton istunnossa sekä istuntojen päätösvaltai-

suus

Asiat ratkaistaan lautakunnan täysistun-
nossa ja jaoston istunnossa esittelystä kirjal-
lisen aineiston perusteella. Esittelijänä toimii
tehtävään määrätty lautakunnan virkamies tai
henkilö, jolle on annettu määräys toimia
lautakunnan sivutoimisena esittelijänä.

Täysistunnossa ratkaistaan periaatteelli-
sesti tärkeät asiat sekä asiat, jotka on tarpeen
käsitellä täysistunnossa lautakunnan ratkaisu-
käytännön yhdenmukaistamiseksi. Asian kä-
sittelemisestä täysistunnossa päättää puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja sen mukaan
kuin lautakunnan työjärjestyksessä määrä-
tään.

Täysistunto on päätösvaltainen, kun siihen
osallistuu puheenjohtaja ja vähintään neljä

muuta jäsentä. Jaoston istunto on päätösval-
tainen, kun siihen osallistuu puheenjohtaja ja
vähintään kaksi muuta jäsentä.

16 §

Asian muu ratkaiseminen

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jaos-
ton puheenjohtajaksi määrätty jäsen voivat
kukin esittelystä ratkaista yksin asian, jos
ratkaisija ja esittelijä ovat päätöksestä yksi-
mieliset ja:

1) lautakunnan ratkaisukäytäntö samankal-
taisissa asioissa on vakiintunut; taikka

2) sama riitakysymys on ratkaistu täysis-
tunnon tai jaoston aiemmalla päätöksellä.

Esittelijän tehtävään määrätty lautakunnan
virkamies voi yksin ratkaista asian, joka on:

1) ilmeisen perusteeton;
2) merkitykseltään vähäinen; tai
3) tosiseikoiltaan selvä ja oikeudellisesti

yksinkertainen.

17 §

Äänestys

Äänestykseen täysistunnossa ja jaoston
istunnossa sovelletaan, mitä oikeudenkäymis-
kaaren 23 luvun 1, 3—6 ja 8 §:ssä säädetään.

18 §

Selvittelykustannusten korvaaminen valtiolle

Jos lautakunnan ratkaisusuositus on kes-
keisiltä osiltaan vastainen elinkeinonharjoit-
tajalle, lautakunnan on suosituksessaan mai-
nittava, paljonko kustannuksia valtiolle on
aiheutunut asiaan liittyvien lausuntojen ja
selvitysten hankkimisesta sekä katselmusten
järjestämisestä.

Jos itselleen vastaisen ratkaisusuosituksen
saanut elinkeinonharjoittaja ei ole noudattanut
suositusta ja hän häviää samaa asiaa koskevan
oikeudenkäynnin, suosituksesta tiedon saa-
neen tuomioistuimen on velvoitettava hänet
korvaamaan valtiolle 1 momentissa tarkoite-
tut kustannukset. Korvaus voidaan jättää
tuomitsematta tai sen määrää alentaa, jos
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korvausvelvollisuus muodostuisi asiassa esiin
tulleisiin seikkoihin nähden kohtuuttomaksi
tai jos oikeudenkäyntiin on ollut perusteltua
syytä.

19 §

Asianosaisen kulut

Asian selvittämisestä ja käsittelemisestä
lautakunnassa ei peritä maksuja. Omista
kustannuksistaan asianosaiset vastaavat itse.
Jos asianosainen on omalla kustannuksellaan
hankkinut asian ratkaisemiseksi tarpeellisia
asiantuntijalausuntoja tai muita selvityksiä,
lautakunta voi kuitenkin suosittaa niistä ai-
heutuneiden kustannusten korvaamista asian-
osaiselle.

Lautakunnan suosittamat 1 momentissa
tarkoitetut korvaukset on asiaa tuomiois-
tuimessa käsiteltäessä rinnastettava oikeuden-
käymiskaaren 21 luvussa tarkoitettuihin oi-
keudenkäyntikuluihin.

20 §

Päätöksen luonne ja valituskielto

Kuluttajariita-asiassa annettu lautakunnan
päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen, eikä
sillä ole tuomion oikeusvaikutuksia. Päätök-
seen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Lautakuntakäsittely ei estä asian viemistä
yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

21 §

Päätöksessä olevan virheen korjaaminen

Jos lautakunnan päätös perustuu selvästi
virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen
taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen
taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut me-
nettelyvirhe, lautakunta voi poistaa virheel-
lisen päätöksen ja ratkaista asian uudelleen.
Päätöksen korjaamisesta päätetään kokoon-
panoltaan sitä vastaavassa täysistunnossa tai
jaostossa, jossa virheellinen päätös on tehty.
Jos asia on ratkaistu 16 §:n nojalla, päätöksen
korjaamisesta päättää puheenjohtaja tai vara-

puheenjohtaja sen mukaan kuin työjärjestyk-
sessä määrätään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun asiavir-
heen korjaaminen ei edellytä asianosaisten
suostumusta. Asianosaisille on kuitenkin il-
moitettava päätöksessä olevasta virheestä ja
siitä, että asia aiotaan ratkaista uudelleen.

Lautakunnan on korjattava päätöksessään
oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka
muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei
kuitenkaan tarvitse korjata, jos päätöksen
antamisesta on kulunut yli kaksi vuotta.

22 §

Päätöksen tiedoksianto

Lautakunnan päätöksen tiedoksiantoon so-
velletaan, mitä hallintolaissa säädetään, ei
kuitenkaan yleistiedoksiantoa koskevia sään-
nöksiä.

23 §

Eräät määräajat ja ilmoitukset

Asian vireilletulo kuluttajariitalautakun-
nassa katkaisee maakaaren (540/1995) 2
luvun 2 §:n 2 momentissa, 4 §:n 2 momen-
tissa ja 34 §:n 3 momentissa säädetyn mää-
räajan kulumisen. Asia saadaan panna vireille
tuomioistuimessa kolmen kuukauden kulu-
essa lautakunnan päätöksen antamisesta,
vaikka sanottu määräaika päättyisi tätä aikai-
semmin.

Lautakunnan on ilmoitettava kiinteistön
sijaintipaikkakunnan kirjaamisviranomai-
selle, kun sen käsiteltäväksi on tullut kiin-
teistön kauppaa koskeva asia, jossa vaaditaan
kaupan purkua tai kiinteistön palauttamista
myyjälle, sekä antamastaan ratkaisusuosituk-
sesta.

24 §

Hallintolain soveltaminen

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä,
menettelyyn lautakunnassa sovelletaan hal-
lintolakia.
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4 luku

Erinäiset säännökset

25 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Lautakunnan organisaatiosta, henkilös-
töstä, hallinnosta ja hallintoasian ratkaisemi-
sesta säädetään tarkemmin oikeusministeriön
asetuksella.

Työskentelyn järjestämisestä lautakun-
nassa määrätään tarkemmin lautakunnan työ-
järjestyksessä, jonka puheenjohtaja vahvistaa
täysistuntoa kuultuaan.

26 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2007.

Tällä lailla kumotaan kuluttajavalituslauta-
kunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 an-
nettu laki (42/1978) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen.

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään
kuluttajavalituslautakunnasta, koskee tämän

lain voimaan tultua kuluttajariitalautakun-
taa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

27 §

Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa kuluttajava-
lituslautakunnassa vireillä oleva asia käsitel-
lään tämän lain säännösten mukaan. Mitä
14 §:n 2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan
sovelleta.

Kuluttajavalituslautakunnan sivutoimiset
jäsenet ja varajäsenet jatkavat toimikautensa
loppuun kuluttajariitalautakunnan sivutoimi-
sina jäseninä ja varajäseninä. Jaostojen pu-
heenjohtajiksi määrätyt jäsenet jatkavat toi-
mikautensa loppuun kuluttajariitalautakunnan
jaostojen puheenjohtajina. Varapuheenjohta-
jiksi määrättyjen jäsenten tehtävät varapu-
heenjohtajina lakkaavat tämän lain voimaan
tullessa.

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtaja
ja muu päätoiminen henkilöstö jatkavat ny-
kyisissä viroissaan ja tehtävissään kuluttaja-
riitalautakunnassa.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kari Rajamäki

30 N:o 8



L a k i

N:o 9

Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Kuluttajavirastosta 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1056/1998) 2, 10

ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 10 § laissa 1534/2001, sekä
lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

2 §

Hallinnollinen asema

Kuluttajaviraston ohjaus ja valvonta kuu-
luu kauppa- ja teollisuusministeriölle, joka
voi myös antaa Kuluttajavirastolle toimeksi-
antoja viraston toimialaan kuuluvissa asi-
oissa.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen toi-
mintaa lainvalvontaviranomaisena eikä kulut-
taja-asiamiehen toimintaa 9 §:ssä tarkoite-
tuissa avustusasioissa tai 9 a §:ssä tarkoite-
tuissa ryhmävalitusasioissa.

9 a §

Ryhmävalitus

Kuluttaja-asiamies voi omasta aloitteestaan
saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltä-
väksi ryhmävalituksena riita-asian, joka
kuuluu lautakunnan toimivaltaan ja voi-

daan käsitellä ryhmävalituksena siten kuin
kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa
(8/2007) säädetään.

10 §

Muutoksenhaku

Kuluttaja-asiamiehen päätökseen asiassa,
joka kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan
tai joka koskee 9 §:ssä tarkoitettua kuluttajan
avustamista taikka 9 a §:ssä tarkoitetun
ryhmävalituksen tekemistä, ei saa hakea
muutosta valittamalla. Muutoksenhausta on
muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) tai muussa laissa säädetään.

11 §

Hallintopalvelut

Kuluttajavirasto voi hoitaa kuluttajatutki-
muskeskuksen hallintopalvelut siten kuin Ku-
luttajavirasto ja kuluttajatutkimuskeskus so-
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pivat tai kauppa- ja teollisuusministeriö mää-
rää.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2007.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kari Rajamäki
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L a k i

N:o 10

pelastustoimen laitteista

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa, että
pelastustoimen laitteet ovat turvallisia ja
tarkoitukseensa sopivia sekä että ne vaati-
mustenmukaisina voidaan esteettä luovuttaa
markkinoille ja käyttöön.

Lain tarkoituksena on myös varmistaa, että
pelastustoimen laitteiden oikealla asennuk-
sella, huollolla ja tarkastuksella turvataan
laitteiden tehokas ja luotettava toiminta niiden
käyttötarkoituksen mukaisesti.

2 §

Soveltamisala

Lakia sovelletaan pelastustoimen laitteisiin
samoin kuin niiden valmistajiin, maahan-
tuojiin ja myyjiin sekä muihin, jotka luovut-
tavat pelastustoimen laitteita Suomessa mark-
kinoille tai käyttöön. Lakia sovelletaan myös
palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoja asenta-
viin ja huoltaviin liikkeisiin, käsisammuttimia
huoltaviin ja tarkastaviin liikkeisiin, vaati-
mustenmukaisuuden arviointia suorittaviin
arviointilaitoksiin sekä palonilmaisulaitteisto-
jen ja automaattisten sammutuslaitteistojen
tarkastuksia suorittaviin tarkastuslaitoksiin.

Lakia sovelletaan lisäksi pelastustoimen
laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoitta-
misessa noudatettavaan menettelyyn ja lait-
teiden merkitsemiseen.

3 §

Muun lainsäädännön soveltaminen

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia
säännöksiä pelastustoimen laitteiden markki-
noille tai käyttöön luovuttamisesta, niitä
sovelletaan tämän lain asemesta.

Jos pelastustoimen laite on rakennusalan
tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädän-
nön lähentämisestä annetun neuvoston direk-
tiivin 89/106/ETY (rakennustuotedirektiivi)
soveltamisalaan kuuluva rakennustuote, sen
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen so-
velletaan, mitä rakennustuotteiden hyväksyn-
nästä annetun lain (230/2003) 2, 3 ja 7—11
luvussa säädetään.

4 §

Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) pelastustoimen laitteilla:
a) rakennukseen asennettavia palonilmai-

sulaitteita, muun onnettomuuden vaaran il-
maisulaitteita sekä hälyttämiseen ja varoitta-
miseen käytettäviä laitteita;

b) rakennukseen kiinteästi asennettavia
sammutus- ja savunpoistolaitteita;

c) alkusammutusvälineitä, kuten käsisam-
muttimia ja sammutuspeitteitä;

d) rakennusten poistumisreittien merkitse-
miseen ja valaisemiseen käytettäviä tuotteita;
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e) tehdasvalmisteisia hormiin kiinteästi
liitettäviä tulisijoja, kuten takkoja ja kiukaita,
joissa on tarkoitettu käytettäväksi kiinteää
polttoainetta;

f) väestönsuojien rakentamisessa ja varus-
tamisessa käytettäviä laitteita ja tuotteita;

2) asennusliikkeellä palonilmaisu- ja sam-
mutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä te-
keviä liikkeitä;

3) käsisammutinliikkeellä käsisammutti-
mien huolto- ja tarkastustöitä tekeviä liik-
keitä;

4) arviointilaitoksella yhteisöä, laitosta tai
muuta elintä, jonka tehtävänä on suorittaa
säädetyissä tapauksissa vaatimustenmukai-
suuden arviointipalveluja pelastustoimen lait-
teen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi
ennen sen markkinoille tai käyttöön saatta-
mista;

5) tarkastuslaitoksella yhteisöä, laitosta tai
muuta elintä, joka suorittaa määrävälein pa-
lonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sam-
mutuslaitteistojen tarkastuksia.

5 §

Pelastustoimen laitteiden yleiset vaatimukset

Pelastustoimen laitteiden tulee olla käyttö-
tarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja.
Laitteiden tulee lisäksi olla ominaisuuksiltaan
sellaisia, että niitä voidaan käyttää turvalli-
sesti ja ilman vaaraa ihmisille, omaisuudelle
tai ympäristölle.

Laite on varustettava tuotteen vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi tarpeellisilla
merkinnöillä sekä, ellei se muuten ole il-
meistä, tunnistamismerkinnällä valmistajan
tai markkinoille luovuttajan todentamiseksi.

Laitteen mukana tulee toimittaa sen asian-
mukaisessa asentamisessa, käytössä ja kun-
nossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet.
Käyttö-, huolto- ja asennusohjeissa tulee
antaa riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista,
käyttötarkoituksesta ja turvallisesta käsittely-
tavasta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkemmat säännökset pelastustoimen lait-
teille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin
tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mu-
kana toimitettavista tiedoista ja ohjeista.

6 §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa
toiselle pelastustoimen laitteen, on varmistet-
tava ja voitava luotettavasti osoittaa, että
laitteet täyttävät niille säädetyt vaatimukset.

Pelastustoimen laitteen katsotaan olevan
sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos
valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuu-
desta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt
laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai jos
laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu
arviointilaitoksen suorittamassa varmenta-
mismenettelyssä. Arviointilaitoksen käyttä-
misestä voidaan säätää laitteille asetettavien
vaatimusten yhteydessä. Varmentamismenet-
telyn tulee sisältää ne tarpeelliset toimenpi-
teet, joilla laitteiden vaatimuksenmukaisuus
voidaan varmistaa. Vaatimuksenmukaisuu-
teen kuuluu, mitä 5 §:ssä säädetään laitteiden
yleisistä vaatimuksista. Valmistajan tulee säi-
lyttää vaatimustenmukaisuuden osoittamista
ja valvontaa varten asianomaiset tekniset ja
muut asiakirjat.

Jos pelastustoimen laite kuuluu CE-mer-
kinnän kiinnittämistä edellyttävien säädösten
soveltamisalaan, CE-merkinnällä siihen liit-
tyvine valmistajalle säädettyine velvollisuuk-
sineen osoitetaan, että laite on näiden sää-
dösten mukainen.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkemmat säännökset vaatimustenmukaisuu-
den osoittamisessa noudatettavasta varmen-
tamismenettelystä ja muusta menettelystä
sekä velvollisuudesta käyttää arviointilaitosta
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

7 §

Eräät suunnittelu-, asennus-, huolto- ja
tarkastustyöt

Rakennukseen tai muuhun vastaavaan kiin-
teästi asennettavat palonilmaisulaitteistot ja
vastaavat järjestelmät, jotka lain tai sen
nojalla annetun säännöksen taikka viranomai-
sen päätöksen mukaan on asennettava taikka
jotka liitetään tiedonsiirtoyhteydellä hätäkes-
kukseen, sekä automaattiset sammutuslaitteis-
tot on suunniteltava ja asennettava niin, että
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ne toimivat asianmukaisesti ja luotettavasti,
eivätkä aiheuta vaaraa ihmisille, omaisuudelle
tai ympäristölle. Laitteiston suunnittelussa ja
asennuksessa on otettava huomioon laitteis-
ton ja asennuskohteen käyttötarkoitus sekä
niiden yhteensopivuus laitteiston toimintaan
mahdollisesti vaikuttavien muiden järjestel-
mien kanssa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut palonil-
maisulaitteistot ja niitä vastaavat järjestelmät
sekä automaattiset sammutuslaitteistot on
huollettava ja tarkastettava siten, että laitteis-
tot täyttävät niille säädetyt vaatimukset käyt-
töikänsä ajan.

Käsisammuttimet on huollettava ja tarkas-
tettava sammuttimien turvallisuuden ja toi-
mintavarmuuden varmistavalla tavalla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkemmat säännökset tässä pykälässä sääde-
tystä suunnittelusta, asennuksesta, huollosta
ja tarkastuksesta.

8 §

Asennusliikkeet ja käsisammutinliikkeet

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja töitä tekevän
asennusliikkeen ja käsisammutinliikkeen on
ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus
valvontaa varten turvatekniikan keskukselle.
Ilmoituksen tulee sisältää tiedot toiminnan
harjoittajasta ja vastuuhenkilöstä sekä toimin-
nasta ja työvälineistä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkemmat säännökset asennusliikettä ja kä-
sisammutinliikettä koskevan ilmoituksen te-
kemisestä ja siinä esitettävistä tiedoista.

9 §

Vastuuhenkilö

Edellä 8 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön
tehtävänä on huolehtia siitä, että liike toimii
sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Vastuuhenkilönä voi toimia toiminnanhar-
joittaja itse tai liikkeen päätoimisessa palve-
luksessa oleva henkilö. Vastuuhenkilöllä tu-
lee olla koulutuksen ja työkokemuksen kautta
saavutettu tehtävien edellyttämä erityisosaa-
minen. Vastuuhenkilön tulee osoittaa päte-
vyytensä turvatekniikan keskuksen tai sen

hyväksymän muun, riittävän asiantuntevan
tahon järjestämässä kokeessa. Pätevyysvaati-
mukset täyttävälle turvatekniikan keskus an-
taa määräajan voimassa olevan pätevyysto-
distuksen. Turvatekniikan keskus voi peruut-
taa pätevyystodistuksen, jos asianomainen ei
enää täytä pätevyysvaatimuksia tai laiminlyö
oleellisesti 1 momentissa säädetyn huolehti-
misvelvollisuutensa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkemmat säännökset vastuuhenkilön tehtä-
vistä, pätevyysvaatimuksista ja pätevyyden
osoittamisesta.

10 §

Asennusliikkeen ja käsisammutinliikkeen
toiminta

Asennusliikkeiden ja käsisammutinliikkei-
den on suoritettava saamansa asennus-,
huolto- ja tarkastustyöt asiantuntevasti ja
huolellisesti noudattaen hyvää asennus- ja
huoltokäytäntöä sekä ottaen huomioon toi-
mintaa koskevat säännökset ja yleisesti hy-
väksytyt suositukset.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkemmat säännökset asennus-, huolto- ja
tarkastustöiden tekemisestä, töissä käytettä-
vistä välineistä ja töiden kirjaamisesta sekä
annettavista asennustodistuksista.

11 §

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen
hyväksyminen

Turvatekniikan keskus hyväksyy hakemuk-
sesta pelastustoimen laitteiden vaatimusten-
mukaisuuden arviointipalveluja suorittavat
arviointilaitokset sekä palonilmaisulaitteisto-
jen ja automaattisten sammutuslaitteistojen
tarkastuksia suorittavat tarkastuslaitokset lu-
kuun ottamatta rakennustuotedirektiivin so-
veltamisalaan kuuluvia arviointilaitoksia.

Hyväksymispäätöksessä määritellään arvi-
ointi- tai tarkastuslaitoksen pätevyysalue sekä
tarkastuslaitoksen tehtävät ja toimiala, vah-
vistetaan laitoksen valvontaan liittyvät järjes-
telyt sekä asetetaan tarvittaessa muitakin
laitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia,
rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan teh-
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tävien asianmukainen suorittaminen. Päätös
voidaan antaa määräajaksi.

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
tai Turkin hyväksymä arviointi- tai tarkas-
tuslaitos vastaa 1 momentissa tarkoitettua
laitosta, jos sen hyväksymisessä on nouda-
tettu tässä laissa säädettyjä vastaavia vaati-
muksia.

12 §

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen
hyväksymisen edellytykset

Arviointilaitos ja tarkastuslaitos hyväksy-
tään, jos:

1) laitos on arviointi- ja tarkastuslaitosteh-
täviä koskevassa toiminnassaan taloudelli-
sesti ja muutenkin riippumaton;

2) laitoksella on käytössään riittävästi
ammattitaitoista henkilöstöä, jonka riippu-
mattomuus arviointi- ja tarkastuslaitostehtä-
vissä on varmistettu;

3) laitoksella on toiminnan edellyttämät
laitteet, välineet ja järjestelmät;

4) laitoksella on toiminnan laatu ja laajuus
huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai
muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely;
sekä

5) laitos on Suomessa rekisteröity oikeus-
henkilö tai osa Suomessa rekisteröityä oi-
keushenkilöä.

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen on
osoitettava riippumattoman asiantuntijan ar-
vioinnilla täyttävänsä 1 momentissa säädetyt
edellytykset.

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen on
ilmoitettava turvatekniikan keskukselle toi-
minnassaan tapahtuneista sellaisista muutok-
sista, joilla voi olla vaikutusta hyväksymisen
edellytysten täyttymiseen.

13 §

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen
tehtävät

Arviointilaitos suorittaa 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja vaatimustenmukaisuuden
osoittamiseen liittyviä arviointitehtäviä, joi-
den tarkoituksena on varmistaa, että markki-
noille tai käyttöön luovutettavat pelastustoi-
men laitteet täyttävät niille tässä laissa sää-
detyt vaatimukset.

Tarkastuslaitos suorittaa 7 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettujen laitteistojen käyttöönotto-
ja määräaikaistarkastuksia.

Tarkastustoiminnassaan havaitsemistaan
vakavista puutteista, jotka koskevat palonil-
maisulaitteistoa tai automaattista sammutus-
laitteistoa, tulee tarkastuslaitoksen ilmoittaa
alueen pelastusviranomaiselle.

14 §

Tehtävien hoitaminen

Arviointilaitos ja tarkastuslaitos toimivat
tehtävässään virkavastuulla. Tehtävää hoita-
essaan laitoksen tulee ottaa huomioon tuotetta
koskevat säännökset ja yleisesti hyväksytyt
suositukset.

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen tu-
lee seurata toimialansa säännösten ja stan-
dardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä
toimialansa muiden laitosten kanssa siten
kuin toimenpiteiden yhdenmukaisuuden var-
mistamiseksi on tarpeen.

Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen on
tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintoteh-
täviä hoitaessaan noudatettava, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003), hallintolaissa (434/2003) ja kieli-
laissa (423/2003) säädetään.

Arviointilaitos ja tarkastuslaitos voivat
käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja
muita palveluja laitosten itse vastatessa ko-
konaisarvioinnista. Ulkopuolisen palvelun
tuottajan tulee täyttää 12 §:n 1 momentissa
säädetyt edellytykset ja noudattaa, mitä tässä
laissa säädetään arviointi- ja tarkastuslaitos-
tehtävien suorittamisesta. Mitä tämän pykälän
1 ja 3 momentissa säädetään arviointilaitok-
sesta ja tarkastuslaitoksesta, sovelletaan myös
tässä momentissa tarkoitettuun ulkopuoliseen
palvelun tuottajaan.

15 §

Tarkemmat säännökset arviointi- ja tarkas-
tuslaitoksista

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset 11 ja 12 §:ssä säädetyistä
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arviointi- ja tarkastuslaitoksen hyväksymis-
menettelystä, hyväksymisen edellytyksistä ja
edellytysten arvioinnista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan li-
säksi antaa tarkemmat säännökset 13 ja
14 §:ssä säädetyistä arviointi- ja tarkastuslai-
toksen tehtävistä ja niiden suorittamisesta
sekä tarkastuslaitoksen suorittamien tarkas-
tusten sisällöstä ja niissä noudatettavista
menettelytavoista.

16 §

Viranomaisen rekisterit

Turvatekniikan keskus pitää sille tässä
laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten
rekisteriä tämän lain nojalla ilmoituksen
tehneistä asennusliikkeistä ja käsisammutin-
liikkeistä sekä hyväksymistään arviointi- ja
tarkastuslaitoksista. Lisäksi turvatekniikan
keskus pitää rekisteriä tämän lain nojalla
annetuista pätevyystodistuksista sekä 9 §:ssä
tarkoitetuista vastuuhenkilöistä.

Rekisteriin merkitään rekisteröitävän hen-
kilön, liikkeen tai laitoksen nimi sekä tar-
peelliset yhteystiedot. Pätevyystodistuksesta
ja hyväksymisestä rekisteriin merkitään myös
sen peruste ja voimassaoloaika sekä erityis-
osaamisen ala. Rekisteriin merkityt tiedot
säilytetään viisi vuotta hyväksymisen tai
pätevyystodistuksen voimassaoloajan päätty-
misestä tai liiketoiminnan päättymisestä.

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen
salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia sekä muuhun henkilötietojen käsit-
telyyn henkilötietolakia (523/1999). Rekiste-
ristä saa antaa tietoja jäljennöksinä ja säh-
köisesti myös yleisen tietoverkon kautta.

17 §

Valvonta

Tämän lain noudattamista sekä arviointi- ja
tarkastuslaitosten toimintaa valvoo turvatek-
niikan keskus.

Alueen pelastusviranomaisen tulee ilmoit-
taa palotarkastuksessa tai muussa toiminnas-
saan havaitsemistaan pelastustoimen laitteita
taikka asennusliikkeiden tai tarkastuslaitosten

toimintaa koskevista vakavista puutteista tur-
vatekniikan keskukselle.

18 §

Kiellot ja pakkokeinot

Jos 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettu pelastus-
toimen laite ei täytä sille tässä laissa tai sen
nojalla säädettyjä vaatimuksia ja tästä aiheu-
tuu ilmeinen turvallisuusriski, turvatekniikan
keskus voi:

1) kieltää laitteen myynnin ja muun luo-
vuttamisen kokonaan tai määräajaksi;

2) vaatia muutosten tekemistä laitteeseen
niin, että laite täyttää vaatimukset; sekä

3) velvoittaa laitteen valmistajan, maahan-
tuojan, myyjän tai muun 2 §:n 1 momentissa
tarkoitetun luovuttajan ilmoittamaan määrä-
ajassa julkisesti laitteeseen liittyvästä vaa-
rasta, taikka antaa itse tällaisen ilmoituksen
valmistajan tai maahantuojan kustannuksella.

Jos 2 §:ssä tarkoitettu asennus- tai käsi-
sammutinliike ei enää täytä toiminnalle
8—10 §:ssä säädettyjä ehtoja tai vaatimuksia
taikka toimii velvoittavien päätösten vastai-
sesti, turvatekniikan keskuksen on asetettava
sille riittävä määräaika puutteen korjaami-
seksi. Jos puutetta ei korjata annetussa mää-
räajassa, turvatekniikan keskus voi, jos rik-
komus on olennainen, kieltää asennus- tai
käsisammutinliikettä jatkamasta tässä laissa
tarkoitettua toimintaansa.

Jos arviointi- tai tarkastuslaitos ei enää
täytä 12 §:ssä säädettyjä edellytyksiä taikka ei
noudata 11 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä
asetettuja ehtoja taikka toimii muuten olen-
naisesti säädösten vastaisesti, turvatekniikan
keskuksen on asetettava laitokselle riittävä
määräaika asian korjaamiseksi. Turvateknii-
kan keskus voi peruuttaa antamansa hyväk-
symisen, jos laitos ei ole korjannut epäkohtaa
annetussa määräajassa.

19 §

Valvontaviranomaisen toimivaltuudet

Turvatekniikan keskuksella on oikeus tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten noudattamisen valvontaa varten
päästä 4 §:n 1 kohdassa tarkoitetun pelastus-
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toimen laitteen valmistus-, varastointi-,
myynti- ja käyttöpaikkaan sekä paikkaan,
johon 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut laitteis-
tot on asennettu tai jossa niitä huolletaan.
Valvontatoimenpiteitä ei voida kuitenkaan
ulottaa kotirauhan suojaamaan paikkaan eikä
sellaiseen puolustusvoimien hallinnassa ole-
vaan kohteeseen, joka valtakunnan turvalli-
suuden vuoksi on pidettävä salassa.

Turvatekniikan keskuksella on oikeus sa-
lassapitosäännösten estämättä saada 2 §:n 1
momentissa tarkoitetulta valmistajalta, maa-
hantuojalta, myyjältä tai muulta luovuttajalta
sekä pelastustoimen laitteen haltijalta, tulli-,
työsuojelu-, pelastus- ja kuluttajansuojaviran-
omaiselta samoin kuin 4 §:ssä tarkoitetulta
asennus- ja käsisammutinliikkeeltä sekä ar-
viointi- ja tarkastuslaitokselta tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten noudattamisen valvontaa varten välttä-
mättömät tiedot. Tiedonsaantioikeus ei kui-
tenkaan koske valtakunnan turvallisuuden
vuoksi salassa pidettäviä puolustusvoimien
tietoja.

Jos 2 momentissa tarkoitettu valmistaja,
maahantuoja, myyjä tai muu luovuttaja ke-
hotuksesta huolimatta laiminlyö toimittaa
tietoja turvatekniikan keskukselle tai toimittaa
tietoja, joissa on merkittäviä puutteita, eikä
tietoja voida muualtakaan välittömästi saada,
turvatekniikan keskuksella on oikeus kieltää
laitteen valmistus, pitäminen kaupan, myynti
ja muu luovuttaminen, kunnes laitteen vaa-
timuksenmukaisuus voidaan varmistaa.

Turvatekniikan keskuksella on oikeus käy-
västä hinnasta saada tarpeellinen määrä kau-
pan pidettäviä laitteita koekappaleiksi. Jos
laite ei täytä tämän lain tai sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten mukai-
sia vaatimuksia, turvatekniikan keskuksella
on oikeus periä laitteen hankintahinta sekä
laitteen testauksesta ja tutkimuksesta aiheu-
tuneet kulut laitteen suomalaiselta valmista-
jalta tai maahantuojalta, joka saattaa laitteen
Suomen markkinoille, tai jos sitä ei löydy,
siltä elinkeinonharjoittajalta, jolta turvateknii-
kan keskus on laitteen hankkinut.

20 §

Vastavuoroinen tunnustaminen

Muista Euroopan talousalueeseen kuulu-

vista maista tai Turkista tuodut pelastustoi-
men laitteet katsotaan tämän lain mukaisiksi,
jos ne ovat kyseisessä maassa voimassa
olevien sellaisten säännösten ja määräysten
mukaisia, joilla taataan tässä laissa säädettyä
vastaava turvallisuustaso.

Ulkomaisten arviointilaitosten vaatimus-
tenmukaisuuden osoittamiseksi tekemät
13 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään,
jos Suomea velvoittavissa kansainvälisissä
sopimuksissa niin edellytetään tai määrätään.

Edellä 9 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön
pätevyys voidaan osoittaa myös ulkomaisella
pätevyystodistuksella tai vastaavalla asiakir-
jalla, jos sen saamisen perustana olevat
vaatimukset vastaavat, mitä tässä laissa tai
sen nojalla säädetään.

21 §

Muutoksenhaku

Turvatekniikan keskuksen tämän lain no-
jalla tekemään hallintopäätökseen haetaan
muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätöstä
on muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Arviointilaitoksen päätökseen vaatimuk-
senmukaisuustodistuksesta ja tarkastuslaitok-
sen päätökseen tarkastustodistuksesta saa vaa-
tia oikaisua päätöksen tehneeltä laitokselta 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Laitoksen velvollisuudesta liittää päätökseen
oikaisuvaatimusohjeet säädetään hallinto-
laissa. Arviointilaitoksen ja tarkastuslaitoksen
oikaisumenettelyssä antamaan päätökseen
haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

22 §

Salassapitovelvollisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden estämättä tämän lain mukaisia tehtä-
viä suoritettaessa saatuja salassapitovelvolli-
suuden piiriin kuuluvia tietoja saadaan luo-
vuttaa valvontaviranomaiselle valvontatehtä-
vää varten sekä esitutkinta- ja syyttäjäviran-
omaiselle rikoksen selvittämiseksi.
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Turvatekniikan keskuksella sekä arviointi-
ja tarkastuslaitoksella on salassapitosäännös-
ten estämättä oikeus antaa tietoja myös
ulkomaisille tuotteiden turvallisuutta valvo-
ville virallisille toimielimille, jos se on
tarpeen tuotteista aiheutuvan vaaran välttä-
miseksi.

23 §

Uhkasakko ja virka-apu

Turvatekniikan keskus voi tehostaa tämän
lain nojalla antamaansa kieltoa ja määräystä
asettamalla uhkasakon. Uhkasakosta on voi-
massa, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990)
säädetään.

Poliisin ja, jos asia koskee Euroopan
unionin ulkopuolelta maahan tuotavaa pelas-
tustoimen laitetta, tullivalvontaa suorittavan
viranomaisen tulee tarvittaessa antaa virka-
apua tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten noudattamisen val-
vontaa ja täytäntöönpanoa varten.

24 §

Tarkemmat säännökset ja ohjeet

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneu-
voston asetuksella.

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän lain
ja sen nojalla annettujen säännösten sovelta-
mista sekä valvontaa yhtenäistäviä ohjeita.

25 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2007.

Tällä lailla kumotaan pelastustoimen lait-
teiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden
paloturvallisuudesta 30 päivänä huhtikuuta
1999 annettu laki (562/1999). Lain nojalla
annetut sisäasiainministeriön asetukset ja
määräykset jäävät kuitenkin edelleen voi-
maan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

26 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksytty
tarkastuslaitos voi ilman erillistä hyväksy-
mistä jatkaa toimintaansa tässä laissa tarkoi-
tettuna tarkastuslaitoksena hyväksymispää-
töksessä mainitun määräajan.

Ennen tämän lain voimaantuloa 25 §:n 2
momentissa tarkoitettujen säädösten nojalla
annetut hyväksymiset ja tehdyt päätökset
jäävät voimaan niissä mainituilla ehdoilla.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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