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pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa py-
roteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuus
ja vapaa liikkuvuus. Lailla pannaan täytän-
töön pyroteknisten tuotteiden asettamista saa-
taville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2013/29/EU, jäljempänä pyrotekniikkadirek-
tiivi, sekä pyroteknisten tuotteiden jäljitettä-
vyysjärjestelmän perustamisesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2007/23/EY mukaisesti annettu komission
täytäntöönpanodirektiivi 2014/58/EU.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan pyroteknisiin tuot-
teisiin.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta:
1) pyroteknisiin tuotteisiin, jotka on tarkoi-

tettu puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen,
pelastuslaitoksen tai poliisin käyttöön;

2) räjähteisiin, joihin sovelletaan räjähdys-
vaarallisista aineista annetun lain (263/1953)
nojalla annettuja räjähteiden vaatimustenmu-
kaisuuden toteamisesta annettuja säännöksiä;

3) varusteisiin, joihin sovelletaan laivava-
rustelakia (1503/2011);

4) nalleihin, joihin sovelletaan lelujen tur-
vallisuudesta annettua lakia (1154/2011);

5) ampumatarvikkeisiin, joilla tarkoitetaan
kannettavissa ampuma-aseissa, muissa am-
puma-aseissa ja tykistöaseissa käytettäviä
ammuksia, ajopanoksia ja paukkupanoksia;

6) ilmailu- ja avaruusteollisuudessa käytet-
täviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin tuottei-
siin.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen pyro-
teknisten tuotteiden ja ampumatarvikkeiden
määrittämisessä noudatetaan siviilikäyttöön
tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markki-
noille saattamista ja valvontaa koskevien
säännösten yhdenmukaistamisesta annetussa
neuvoston direktiivissä 93/15/ETY tarkoitet-
tujen pyroteknisten tuotteiden ja tiettyjen am-
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pumatarvikkeiden määrittämisestä annettua
komission direktiiviä 2004/57/EY.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) pyroteknisellä tuotteella esinettä tai vä-

linettä, joka sisältää kemiallisten reaktioiden
seurauksena lämpöä, valoa, ääntä, kaasua, sa-
vua tai näiden yhdistelmiä tuottavia aineita
tai seoksia;

2) ilotulitteella viihdekäyttöön tarkoitettua
pyroteknistä tuotetta;

3) teattereissa käytettävillä pyroteknisillä
tuotteilla sisä- tai ulkoilmanäyttämöllä käy-
tettäväksi tarkoitettuja pyroteknisiä tuotteita,
mukaan lukien elokuva- ja televisiotuotanto
ja vastaavat käyttötarkoitukset;

4) ajoneuvoissa käytettävillä pyroteknisillä
tuotteilla ajoneuvojen turvalaitteissa olevia
pyroteknisiä aineita sisältäviä komponentteja,
joita käytetään kyseisten turvalaitteiden tai
muiden laitteiden aktivoimiseen;

5) asettamisella saataville markkinoilla
pyroteknisen tuotteen toimittamista unionin
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jake-
lua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua
vastaan tai veloituksetta;

6) markkinoille saattamisella pyroteknisen
tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saa-
taville unionin markkinoilla;

7) valmistajalla luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suun-
nitteluttaa tai valmistuttaa pyroteknistä tuo-
tetta ja markkinoi kyseistä pyroteknistä tuo-
tetta nimellään tai tavaramerkillään varustet-
tuna;

8) maahantuojalla unioniin sijoittautunutta
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka
saattaa kolmannesta maasta tuodun pyrotek-
nisen tuotteen unionin markkinoille;

9) jakelijalla muuta toimitusketjuun kuulu-
vaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä
kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka aset-
taa pyroteknisen tuotteen saataville markki-
noilla;

10) toiminnanharjoittajalla valmistajia,
maahantuojia ja jakelijoita;

11) teknisillä asiakirjoilla asiakirjoja, jotka

valmistajan on laadittava pyroteknisen tuot-
teen ominaisuuksista tuotteen vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi;

12) teknisellä eritelmällä asiakirjaa, jossa
määrätään tekniset vaatimukset, jotka pyro-
teknisen tuotteen on täytettävä;

13) yhdenmukaistetulla standardilla eu-
rooppalaista standardia, joka on vahvistettu
Euroopan komission esittämän pyynnön pe-
rusteella unionin yhdenmukaistamislainsää-
dännön soveltamiseksi;

14) akkreditoinnilla kansallisen akkredi-
tointielimen antamaa todistusta siitä, että vaa-
timustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää
tiettyä vaatimustenmukaisuuden arviointia
koskevat, yhdenmukaistetuilla standardeilla
vahvistetut vaatimukset ja tarvittaessa muut
vaatimukset, mukaan luettuna ne, jotka on
vahvistettu asiaa koskevissa alakohtaisissa
ohjelmissa;

15) kansallisella akkreditointielimellä jä-
senvaltion ainoaa elintä, joka suorittaa akkre-
ditointia käyttäen valtiolle kuuluvaa julkista
valtaa;

16) vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla
prosessia, jossa selvitetään, ovatko pyrotekni-
seen tuotteeseen liittyvät pyrotekniikkadirek-
tiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyt-
tyneet;

17) vaatimustenmukaisuuden arviointilai-
toksella elintä, joka suorittaa kalibrointia, tes-
tausta, sertifiointia ja tarkastusta sekä muita
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia;

18) ilmoitetulla laitoksella Euroopan unio-
nin jäsenvaltion nimeämää ja Euroopan ko-
missiolle ilmoitettua laitosta, jolla on oikeus
tehdä vaatimustenmukaisuuden arviointeja;

19) palautusmenettelyllä kaikkia toimenpi-
teitä, joiden tarkoituksena on saada loppu-
käyttäjien saataville jo asetetut pyrotekniset
tuotteet takaisin;

20) markkinoilta poistamisella kaikkia toi-
menpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toi-
mitusketjussa olevan pyroteknisen tuotteen
asettaminen saataville markkinoilla;

21) CE-merkinnällä merkintää, jolla val-
mistaja osoittaa pyroteknisen tuotteen olevan
merkinnän kiinnittämistä koskevassa unionin
yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettu-
jen sovellettavien vaatimusten mukainen;

22) unionin yhdenmukaistamislainsäädän-
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nöllä mitä tahansa unionin lainsäädäntöä,
jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden kaupan
pitämisen ehtoja.

4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos-
ten akkreditoinnille, markkinavalvonnalle ja
kolmannesta maasta tuotavien tuotteiden ul-
korajavalvonnalle sekä tuotteiden CE-mer-
kinnälle asetettavista vähimmäisvaatimuk-
sista säädetään tuotteiden kaupan pitämiseen
liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa
koskevista vaatimuksista ja neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 765/2008, jäljempänä
NLF-asetus.

Pyroteknisten tuotteiden turvallisesta val-
mistuksesta ja varastoinnista sekä niiden lu-
vanvaraisuudesta, käytöstä ja luovutukselle
asetettavista rajoituksista säädetään vaarallis-
ten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn tur-
vallisuudesta annetussa laissa (390/2005).

Kemikaalien ja räjähtävien esineiden luo-
kituksesta, merkinnöistä sekä käyttöturvalli-
suustiedotteesta säädetään Euroopan unionin
kemikaalilainsäädännössä ja näitä koskevista
kielivaatimuksista kemikaalilaissa
(599/2013).

Vaarallisten aineiden vaarallisuusluokituk-
sesta säädetään vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta annetussa laissa (719/1994).

Tuotteiden CE-merkinnän käyttöä koske-
vista rikkomuksista säädetään CE-merkintä
rikkomuksesta annetussa laissa (187/2010).

2 luku

Vaatimustenmukaisuus ja valmistajan
velvollisuudet

5 §

Pyroteknisiä tuotteita koskevat olennaiset
turvallisuusvaatimukset

Pyroteknisen tuotteen on täytettävä tässä
laissa säädetyt olennaiset turvallisuusvaati-
mukset, jotta tuote voidaan saattaa markki-
noille.

Markkinoille saatettava pyrotekninen tuote
on suunniteltava ja valmistettava siten, että
sen aiheuttama vaara ihmisten terveydelle,
turvallisuudelle, ympäristölle ja omaisuudelle
on mahdollisimman vähäinen normaaleissa ja
ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa.

Pyroteknisen tuotteen tulee olla tarkoituk-
seensa sopiva, ja sen on toimittava oikealla
tavalla, kun sitä käytetään aiottuun tarkoituk-
seen. Pyrotekninen tuote on valmistettava ja
suunniteltava siten, että se voidaan hävittää
turvallisesti. Pyroteknisen tuotteen tahatto-
man syttymisen tulee olla tuotteen käyttötar-
koitus huomioon ottaen niin epätodennä-
köistä kuin se kohtuudella on mahdollista.

Pyroteknisen tuotteen tulee olla asianmu-
kaisesti pakattu, ja se tulee varustaa turvalli-
sen käytön edellyttämillä merkinnöillä. Tuot-
teen mukana on oltava turvallista varastointia
ja käyttöä koskevat ohjeet ja tiedot.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin pyroteknisen tuotteen olennaisista
turvallisuusvaatimuksista.

6 §

Vaatimustenmukaisuusolettama

Pyroteknisen tuotteen katsotaan täyttävän
olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos se on
sitä koskevan yhdenmukaistetun standardin
mukainen.

Pyrotekninen tuote voi täyttää olennaiset
turvallisuusvaatimukset, vaikkei se olekaan
yhdenmukaistetun standardin mukainen, jos
sen vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa
luotettavasti.

7 §

Pyroteknisen tuotteen luokitus

Valmistajan on luokiteltava pyrotekninen
tuote sen käytön taikka käyttötarkoituksen ja
vaara- ja melutason mukaan. Jäljempänä
18 §:ssä tarkoitettujen ilmoitettujen laitosten
on vahvistettava luokitus osana 27 §:n mu-
kaisia vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettelyjä. Pyrotekninen tuote luokitellaan
ominaisuuksiensa perusteella ilotulitteisiin,
teattereissa käytettäviin pyroteknisiin tuottei-
siin sekä muihin pyroteknisiin tuotteisiin.
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Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin pyroteknisen tuotteen luokituksesta.

8 §

Valmistajan velvollisuus varmistaa pyrotek-
nisen tuotteen vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on ennen pyroteknisen tuot-
teen markkinoille saattamista varmistettava ja
voitava osoittaa, että pyrotekninen tuote on
suunniteltu ja valmistettu tässä laissa säädet-
tyjen vaatimusten mukaisesti.

Valmistajan on suoritettava pyrotekniselle
tuotteelle soveltuva vaatimustenmukaisuuden
arviointi käyttämällä valmistajan valitsemia
vaatimustenmukaisuuden arviointimenette-
lyjä. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa
on käytettävä ilmoitettua laitosta.

Valmistajan on laadittava tuotteen vaati-
mustenmukaisuuden osoittamiseksi tekniset
asiakirjat. Valmistajan on laadittava EU-vaa-
timustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä
tuotteeseen CE-merkintä 11 §:n mukaisesti,
kun pyroteknisen tuotteen vaatimustenmukai-
suus on sovellettavien vaatimusten suhteen
osoitettu.

Valmistajan on säilytettävä tekniset asia-
kirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun py-
rotekninen tuote on saatettu markkinoille.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin vaatimustenmukaisuuden arviointi-
menettelyistä, teknisistä asiakirjoista sekä
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

9 §

Valmistajan velvollisuus varmistaa sarjatuo-
tannon jatkuva vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on huolehdittava siitä, että
sarjatuotannossa valmistettu pyrotekninen
tuote on vaatimusten mukainen. Valmistajan
on otettava huomioon muutokset pyrotekni-
sen tuotteen suunnittelussa tai ominaisuuk-
sissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa stan-
dardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä,
joiden mukaiset vaatimukset pyroteknisen
tuotteen on täytettävä.

10 §

Pyroteknisen tuotteen merkintä rekisteröinti-
numerolla ja kirjanpito

Valmistajan on merkittävä pyrotekninen
tuote rekisteröintinumerolla, jonka antaa
18 §:ssä tarkoitettu ilmoitettu laitos. Tuottei-
den numeroinnissa on käytettävä Euroopan
komission määrittämää yhtenäistä järjestel-
mää.

Valmistajien ja maahantuojien on pidet-
tävä kirjaa markkinoilla saataville asettami-
ensa pyroteknisten tuotteiden rekisteröintinu-
meroista. Tiedot on säilytettävä vähintään
kymmenen vuoden ajan siitä, kun tuote on
saatettu markkinoille. Tiedot on pidettävä
valvontaviranomaisen saatavilla.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin Euroopan komission rekisteröintijär-
jestelmästä ja säilytettävistä tiedoista.

11 §

CE-merkintä ja muiden merkintöjen
kiinnittäminen

Valmistajan on kiinnitettävä tämän lain
vaatimukset täyttävään pyrotekniseen tuot-
teeseen CE-merkintä ennen tuotteen markki-
noille saattamista. Merkintä on kiinnitettävä
näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi.
Jos ilmoitettu laitos on mukana tuotannon
tarkastusvaiheessa, CE-merkinnän jälkeen on
merkittävä ilmoitetun laitoksen tunnusnu-
mero. Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron
kiinnittää laitos itse tai sen ohjeiden mukai-
sesti valmistaja. CE-merkintään ja ilmoitetun
laitoksen tunnusnumeroon voidaan liittää
muuta tietoa, joka liittyy tuotteen erityisvaa-
raan tai -käyttöön. Jos CE-merkintää ei ole
mahdollista tai perusteltua kiinnittää tuottee-
seen, se on kiinnitettävä tuotteen pakkauk-
seen ja mukana oleviin asiakirjoihin.

CE-merkintää koskevista yleisistä periaat-
teista säädetään NLF-asetuksen 30 artiklassa.

12 §

Tuotteen merkinnät, yhteystiedot, mukana
seuraavat asiakirjat ja kielivaatimukset

Valmistajan on varmistettava, että markki-
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noille saatetussa pyroteknisessä tuotteessa on
tässä laissa vaaditut merkinnät ja tuotteeseen
liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot.

Valmistajan on ilmoitettava nimensä, re-
kisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tava-
ramerkkinsä ja postiosoitteensa. Tiedot on
oltava pyroteknisessä tuotteessa tai, mikäli se
ei ole mahdollista, pyroteknisen tuotteen pak-
kauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa
asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi
yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yh-
teyden.

Pyroteknisen tuotteen merkintöjen, turval-
lisuustietojen ja ohjeiden sekä tuotteen mu-
kana toimitettavien asiakirjojen tulee olla
suomen ja ruotsin kielellä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin pyroteknisen tuotteen merkinnöille
asetettavista vaatimuksista ja niitä koskevista
poikkeuksista.

3 luku

Maahantuojan ja jakelijan velvollisuudet

13 §

Maahantuojan velvollisuudet pyroteknisen
tuotteen markkinoille saattamisen yhteydessä

Maahantuojan on saatettava markkinoille
ainoastaan vaatimukset täyttäviä pyroteknisiä
tuotteita.

Maahantuojan on ennen pyroteknisen tuot-
teen markkinoille saattamista varmistettava,
että:

1) valmistaja on suorittanut 8 §:ssä tarkoi-
tetun vaatimustenmukaisuuden arvioinnin;

2) valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat;
3) pyrotekniseen tuotteeseen on kiinnitetty

CE -merkintä;
4) tuotteen mukana on vaaditut asiakirjat;
5) tuotteessa on vaaditut merkinnät ja tie-

dot;
6) tuotteeseen liitetään ohjeet ja turvalli-

suustiedot suomeksi ja ruotsiksi.
Jos maahantuojalla on syytä epäillä, että

pyrotekninen tuote ei täytä olennaisia turval-
lisuusvaatimuksia, maahantuoja ei saa saattaa
pyroteknistä tuotetta markkinoille ennen kuin

se täyttää mainitut vaatimukset. Jos pyrotek-
nisestä tuotteesta aiheutuu vaaraa, maahan-
tuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle ja
valvontaviranomaiselle.

Maahantuojan on varmistettava, että sinä
aikana, jona pyrotekninen tuote on sen vas-
tuulla, pyroteknisen tuotteen varastointi- tai
kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaati-
mustenmukaisuutta.

Maahantuojan on ilmoitettava nimensä, re-
kisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tava-
ramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta maa-
hantuojan tavoittaa. Tiedot on oltava pyrotek-
nisessä tuotteessa tai, mikäli se ei ole mah-
dollista, pyroteknisen tuotteen pakkauksessa
tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.
Yhteystiedot on ilmoitettava suomeksi ja
ruotsiksi.

Maahantuojan on pidettävä EU-vaatimus-
tenmukaisuusvakuutuksen jäljennös valvon-
taviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden
ajan siitä, kun pyrotekninen tuote on saatettu
markkinoille ja varmistettava, että tekniset
asiakirjat ovat viranomaisten saatavilla.

14 §

Jakelijan velvollisuudet asetettaessa pyrotek-
ninen tuote saataville markkinoilla

Jakelijan on ennen pyroteknisen tuotteen
asettamista saataville markkinoilla tarkistet-
tava, että tuotteessa on vaaditut merkinnät ja
tiedot ja tuotteen mukana on vaaditut asiakir-
jat sekä ohjeet ja turvallisuustiedot suomeksi
ja ruotsiksi.

Jakelijan on huolehdittava, että sinä ai-
kana, jolloin pyrotekninen tuote on sen vas-
tuulla, tuotteen varastointi- tai kuljetusolo-
suhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmu-
kaisuutta.

Jos jakelijalla on syytä epäillä, että pyro-
tekninen tuote ei ole olennaisten turvallisuus-
vaatimusten mukainen, jakelija saa asettaa
pyroteknisen tuotteen saataville markkinoilla
vasta, kun tuote on tämän lain vaatimusten
mukainen. Jos tuotteesta aiheutuu vaaraa, ja-
kelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai
maahantuojalle ja valvontaviranomaiselle.
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15 §

Valmistajan velvollisuuksien soveltaminen
maahantuojaan ja jakelijaan

Maahantuojalla ja jakelijalla on samat vel-
vollisuudet kuin valmistajalla, jos ne saatta-
vat pyroteknisen tuotteen markkinoille
omalla nimellään tai tavaramerkillään taikka
muuttavat markkinoille jo saatettua tuotetta
tavalla, joka voi vaikuttaa tämän lain vaati-
musten täyttymiseen.

16 §

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
vaatimustenvastaisuustilanteissa

Jos valmistajalla tai maahantuojalla on
syytä epäillä, että sen markkinoille saattama
pyrotekninen tuote ei täytä tämän lain vaati-
muksia, valmistajan taikka maahantuojan on
ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin pyro-
teknisen tuotteen saattamiseksi vaatimusten
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta
tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestä-
miseksi. Myös jakelijan tulee tarvittaessa
ryhtyä mainittuihin toimenpiteisiin.

Toiminnanharjoittajan on välittömästi il-
moitettava valvontaviranomaiselle ja annet-
tava yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvas-
taisuudesta ja kaikista toteutetuista toimenpi-
teistä.

Valmistajan ja maahantuojan on silloin,
kun se katsotaan kuluttajien terveyden ja tur-
vallisuuden suojelemiseksi tarpeelliseksi, val-
vontaviranomaisen pyynnöstä tehtävä näyt-
teisiin perustuvia testejä markkinoilla saata-
ville asetetuille pyroteknisille tuotteille ja tut-
kittava valitukset, vaatimustenvastaiset pyro-
tekniset tuotteet ja pyroteknisten tuotteiden
palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kir-
jaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta täl-
laisesta valvonnasta.

17 §

Pyrotekninen tuote markkinointi-,kehittämis-,
testaus- tai tutkimustarkoituksiin

Toiminnanharjoittaja saa asettaa pyrotekni-
sen tuotteen näytteille tai käyttää tuotetta
markkinointitarkoituksiin, vaikka sen vaati-

mustenmukaisuutta ei ole osoitettu 8 §:n mu-
kaisesti. Tällöin tuotteessa on oltava näkyvä
merkintä, josta ilmenee messun, esittelytilai-
suuden tai näyttelyn nimi ja päivämäärä. Li-
säksi tuotteen merkinnästä on käytävä sel-
västi ilmi, että tuote ei ole vaatimusten mu-
kainen eikä myytävänä ennen kuin valmistaja
tai maahantuoja on saattanut sen vaatimusten
mukaiseksi.

Tutkimusta, kehittämistä tai testausta var-
ten valmistetun pyroteknisen tuotteen ei tar-
vitse olla tämän lain mukainen. Tällöin tuot-
teessa on oltava näkyvä merkintä, josta ilme-
nee selvästi, että tuote ei ole saatavilla muu-
hun tarkoitukseen kuin kehittämiseen, testa-
ukseen tai tutkimukseen.

Valvontaviranomainen voi antaa tarpeelli-
sia määräyksiä turvallisuuden varmistami-
seksi 1 momentissa tarkoitetuissa tilaisuuk-
sissa.

4 luku

Ilmoitettua laitosta koskevat säännökset

18 §

Ilmoitetun laitoksen hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy ja
ilmoittaa Euroopan komissiolle ilmoitetut lai-
tokset. Ministeriön on ilmoitettava Euroopan
komissiolle myös ilmoitetuissa tiedoissa ta-
pahtuneet merkittävät muutokset.

Hyväksymistä on haettava työ- ja elinkein-
oministeriölle osoitetulla hakemuksella, josta
ilmenee tiedot arviointilaitokselta edellytettä-
vien vaatimusten täyttämisestä. Vaatimusten-
mukaisuuden arviointilaitos voi osoittaa täyt-
tävänsä sitä koskevat vaatimukset akkredi-
toinnilla, jonka on myöntänyt NLF-asetuksen
vaatimukset täyttävä akkreditointielin, jona
Suomessa toimii Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston akkreditointiyksikkö (FINAS-akkre-
ditointipalvelu).

Hyväksymispäätöksessä määritellään il-
moitetun laitoksen pätevyysalue, vahviste-
taan laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt
sekä asetetaan tarvittaessa laitoksen toimintaa
koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja,
joilla varmistetaan tehtävien asianmukainen
suorittaminen. Päätös voidaan antaa määrä-
ajaksi.
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Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-
tion hyväksymä ja Euroopan komissiolle il-
moitettu vaatimustenmukaisuuden arviointi-
laitos vastaa ilmoitettua laitosta.

Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevasta
hakemuksesta ja sen sisällöstä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

19 §

Ilmoitettua laitosta koskevat yleiset
vaatimukset

Ilmoitetun laitoksen on täytettävä seuraa-
vat vaatimukset:

1) laitoksen on oltava Suomessa rekiste-
röity oikeushenkilö;

2) laitoksen on oltava arvioimastaan orga-
nisaatiosta ja pyroteknisestä tuotteesta riippu-
maton ulkopuolinen asiantuntijataho;

3) laitos, sen ylin johto ja vaatimusten
arviointitehtävistä vastaava henkilöstö eivät
saa olla arvioimiensa pyroteknisten tuottei-
den tai räjähtävien aineiden suunnittelija, val-
mistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja,
käyttäjä tai ylläpitäjä eikä minkään tällaisen
osapuolen valtuutettu edustaja; tämä ei kui-
tenkaan koske sellaisten pyroteknisten tuot-
teiden tai räjähtävien aineiden käyttöä, jotka
ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilai-
toksen toimien kannalta tarpeellisia, taikka
pyroteknisten tuotteiden käyttöä henkilökoh-
taisiin tarkoituksiin;

4) laitoksella ja sen henkilöstöllä on oltava
kyseisellä erityisalalla vaadittava tekninen
pätevyys;

5) laitoksen on kyettävä suorittamaan
kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointiteh-
tävät, jotka tällaiselle laitokselle on osoitettu
ja joita varten se on ilmoitettu, riippumatta
siitä, suorittaako laitos kyseiset tehtävät itse
vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vas-
tuulla.

20 §

Ilmoitetun laitoksen toimintaa koskevat
vaatimukset

Ilmoitetulla laitoksella on kaikissa tapauk-
sissa ja kunkin sellaisen vaatimustenmukai-
suuden arviointimenettelyn ja pyroteknisen

tuotteen tyypin tai luokan osalta, jota varten
se on ilmoitettu, oltava käytössään:

1) riittävä henkilöstö, jolla on tekninen
tietämys sekä riittävä ja soveltuva kokemus
vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien
suorittamiseksi;

2) kuvaukset menettelyistä, joiden mukai-
sesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suo-
ritetaan siten, että varmistetaan menettelyn
avoimuus ja toistettavuus;

3) asianmukaiset toimintalinjat ja menette-
lyt, joiden perusteella ilmoitettuna laitoksena
suoritetut vaatimustenmukaisuuden arviointi-
tehtävät erotetaan laitoksen muista toimin-
noista;

4) menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa
tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala
ja rakenne, pyroteknisissä tuotteissa käytettä-
vän teknologian monimutkaisuus sekä se,
onko kyse massa- tai sarjatuotannosta, ote-
taan asianmukaisesti huomioon.

Ilmoitetulla laitoksella on oltava tarvittavat
edellytykset niiden teknisten ja hallinnollis-
ten tehtävien suorittamiseen, joita arviointi-
tehtävien asianmukainen hoitaminen edellyt-
tää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää
kaikkia tarvittavia laitteita ja välineitä.

21 §

Ilmoitetun laitoksen vastaavaa henkilöstöä
koskevat vaatimukset

Ilmoitetun laitoksen vastaavalla henkilös-
töllä on oltava:

1) vankka tekninen ja ammatillinen koulu-
tus, joka kattaa vaatimustenmukaisuuden ar-
vioinnin sillä alalla, jolle ilmoitettu laitos on
ilmoitettu;

2) riittävät tiedot arviointeja koskevista
vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisiin
arviointeihin;

3) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys olen-
naisista vaatimuksista, sovellettavista yhden-
mukaistetuista standardeista ja asiaankuulu-
vista Euroopan unionin lainsäädännön sään-
nöksistä ja toimeenpanosäännöistä;

4) kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja
selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit
on suoritettu.
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22 §

Ilmoitetun laitoksen puolueettomuus ja
vastuuvakuutus

Ilmoitetun laitoksen, sen ylimmän johdon
ja arviointihenkilöstön on oltava puolueetto-
mia. Ilmoitetun laitoksen ylimmän johdon ja
arviointihenkilöstön palkkiot eivät saa olla
riippuvaisia suoritettujen arviointien määrästä
eivätkä tuloksista.

Ilmoitetulla laitoksella on oltava vastuuva-
kuutus.

23 §

Ilmoitetun laitoksen toimintaan liittyvien
tietojen antaminen viranomaisille

Ilmoitetun laitoksen on sen estämättä, mitä
tietojen salassapidosta säädetään, annettava
tietoja laitoksen toiminnasta työ- ja elinkein-
oministeriölle ja Turvallisuus- ja kemikaali-
virastolle.

24 §

Ilmoitetun laitoksen velvollisuus osallistua
standardointitoimiin ja ilmoitettujen laitosten

koordinaatioryhmän työhön

Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava asi-
aankuuluviin standardointitoimiin ja unionin
yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla pe-
rustetun ilmoitettujen laitosten koordinointi-
työryhmän työhön. Jollei tämä ole mahdol-
lista, laitoksen on varmistettava, että sen arvi-
ointihenkilöstö saa tiedon standardoinnista ja
koordinaatiotyöryhmän työstä.

25 §

Ilmoitettua laitosta koskeva olettama

Jos ilmoitettu laitos osoittaa olevansa
asianmukaisissa yhdenmukaistetuissa stan-
dardeissa tai niiden osissa, joiden viitetiedot
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä, vahvistettujen edellytysten mukai-
nen, sen oletetaan täyttävän tässä laissa il-
moitetulle laitokselle säädetyt vaatimukset,
mikäli sovellettavat standardit kattavat nämä
vaatimukset.

26 §

Tehtävien teettäminen alihankintana tai
tytäryhtiöllä

Jos ilmoitettu laitos teettää alihankintana
tietyt vaatimustenmukaisuuden arviointiin
liittyvät tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä, sen
on varmistettava, että alihankkija tai tytäryh-
tiö täyttää 19—24 §:ssä säädetyt vaatimukset,
ja ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministe-
riölle.

Ilmoitettu laitos vastaa alihankkijan tai ty-
täryhtiön suorittamista tehtävistä riippumatta
näiden sijaintipaikasta.

Ilmoitettu laitos voi teettää alihankintana
tai tytäryhtiöllä tehtäviä ainoastaan, jos siitä
on sovittu asiakkaan kanssa.

Ilmoitetun laitoksen on pidettävä työ- ja
elinkeinoministeriön saatavilla asiakirjat,
jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön
pätevyyden arviointia sekä vaatimustenmu-
kaisuuden arviointitehtäviä.

27 §

Ilmoitetun laitoksen, sen tytäryhtiön ja
alihankkijan yleiset velvollisuudet

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava pyrotek-
nisen tuotteen vaatimustenmukaisuus vaati-
mustenmukaisuuden arviointimenettelyjen
mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuuden arviointi on suo-
ritettava oikeasuhtaisesti ja välttäen tarpeetto-
man rasitteen aiheuttamista toiminnanharjoit-
tajille. Ilmoitetun laitoksen on otettava huo-
mioon asianomaisen yrityksen koko, toimi-
ala, rakenne, tuotteissa käytettävän teknolo-
gian monimutkaisuus sekä se, onko kyse
massa- tai sarjatuotannosta. Vaatimustenmu-
kaisuutta arvioitaessa on noudatettava riittä-
vää huolellisuutta sen varmistamiseksi, että
pyrotekninen tuote on tämän lain vaatimusten
mukainen.

Ilmoitetun laitoksen tai sen käyttämän tytä-
ryhtiön tai alihankkijan on tässä laissa tarkoi-
tettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan
noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999),
sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetussa laissa (13/2003), hallinto-
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laissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003)
säädetään. Ilmoitetun laitoksen tai sen käyttä-
män tytäryhtiön tai alihankkijan henkilöstöön
sovelletaan lisäksi rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä tässä pykälässä
tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin ilmoitetun laitoksen tehtävistä vaati-
mustenmukaisuuden arvioinnissa.

28 §

Todistukset vaatimustenmukaisuudesta

Ilmoitetun laitoksen on annettava valmista-
jalle EU-tyyppitarkastustodistus tai vaatimus-
tenmukaisuustodistus, jos pyrotekninen tuote
täyttää tämän lain vaatimukset.

Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljen-
nökset 1 momentissa tarkoitetuista todistuk-
sista ja niiden lisäyksistä sekä teknisistä asia-
kirjoista, valmistajan toimittamat asiakirjat
mukaan luettuina, kyseisen todistuksen voi-
massaolon päättymiseen saakka.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin EU-tyyppitarkastustodistuksesta,
vaatimustenmukaisuustodistuksesta ja niiden
sisällöstä.

29 §

Todistuksen antamatta jättäminen tai sen
peruuttaminen

Jos ilmoitettu laitos havaitsee, että pyro-
tekninen tuote ei täytä sitä koskevia olennai-
sia turvallisuusvaatimuksia, sen on vaadittava
valmistajaa korjaamaan puute, eikä se saa
antaa valmistajalle todistusta vaatimustenmu-
kaisuudesta.

Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen an-
tamisen jälkeen, ettei pyrotekninen tuote enää
ole vaatimusten mukainen, sen on vaadittava
valmistajaa korjaamaan puute ja tarvittaessa
peruutettava todistus väliaikaisesti tai pysy-
västi.

Jos puutetta ei korjata tai toimenpiteillä ei
ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen
on tarpeen mukaan peruutettava todistus väli-
aikaisesti tai pysyvästi tai myönnettävä ne
rajoitettuna.

30 §

Pyroteknisten tuotteiden rekisteri

Ilmoitetun laitoksen on pidettävä rekisteriä
niistä pyroteknisistä tuotteista, joille se on
myöntänyt EU-tyyppitarkastustodistuksen tai
vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Rekisterissä olevat tiedot on säilytettävä 10
vuotta. Rekisteri on pidettävä ajan tasalla
sekä julkaistava internetissä.

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilai-
toksen hyväksyminen ilmoitetuksi laitokseksi
peruutetaan, sen on siirrettävä rekisteri toi-
selle ilmoitetulle laitokselle tai toimivaltai-
selle viranomaiselle.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin rekisteröinnistä.

31 §

Ilmoitetun laitoksen velvollisuus antaa tietoja

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava työ- ja
elinkeinoministeriölle seuraavista seikoista:

1) 28 §:ssä tarkoitetun todistuksen epäämi-
nen tai rajoittaminen taikka peruuttaminen
väliaikaisesti tai pysyvästi;

2) muutokset, jotka vaikuttavat ilmoitetun
laitoksen pätevyyteen vaatimustenmukaisuu-
den arviointitoiminnassa;

3) vaatimustenmukaisuuden arviointitoi-
mia koskevat tietopyynnöt, jotka laitos on
saanut tämän lain noudattamisen valvonnasta
vastaavalta valvontaviranomaiselta;

4) pyynnöstä vaatimustenmukaisuuden ar-
viointitoimet, jotka on suoritettu ilmoitetun
laitoksen toimialalla ja mahdollisesti suorite-
tut muut toimet, mukaan luettuna rajat ylittä-
vät toimet ja alihankinta.

Ilmoitetun laitoksen on toimitettava muille
ilmoitetuille laitoksille, jotka suorittavat sa-
manlaisia vaatimustenmukaisuuden arviointi-
toimia ja kattavat samat pyrotekniset tuotteet,
asiankuuluvat tiedot vaatimustenmukaisuu-
den arvioinnin kielteisistä tuloksista ja pyyn-
nöstä myös myönteisistä tuloksista.

32 §

Ilmoitetun laitoksen hyväksymisen
peruuttaminen

Jos ilmoitettu laitos ei enää täytä
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19—24 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai ei
noudata 18 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä
asetettuja ehtoja taikka toimii muuten olen-
naisesti säännösten vastaisesti, työ- ja elin-
keinoministeriön on asetettava ilmoitetulle
laitokselle riittävä määräaika asian korjaami-
seksi. Työ- ja elinkeinoministeriön on peruu-
tettava antamansa hyväksyminen, jos ilmoi-
tettu laitos ei ole korjannut epäkohtaa anne-
tussa määräajassa.

5 luku

Valvonta

33 §

Valvonnan ylin johto ja ohjaus

Tämän lain säännösten noudattamista kos-
kevan valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluu
työ- ja elinkeinoministeriölle. Lisäksi työ- ja
elinkeinoministeriö valvoo hyväksymiään il-
moitettuja laitoksia.

34 §

Valvontaviranomaiset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo
tämän lain noudattamista.

Tulli valvoo pyroteknisen tuotteen maa-
hantuontia Euroopan unionin ulkopuolelta.
Lisäksi Tulli voi valvoa pyroteknisen tuot-
teen jakelua toimitettaessa pyroteknisiä tuot-
teita Suomeen Euroopan unionin jäsenmaista
Suomessa tapahtuvan tavaraerän purkamisen
ja siihen liittyvän varastoinnin yhteydessä.

35 §

Valvontaviranomaisen oikeus saada tietoja

Valvontaviranomaisella on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada nähtäväk-
seen tämän lain noudattamisen valvontaa var-
ten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajalta,
jota tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten velvoitteet koskevat.

36 §

Tietojen luovuttaminen ja velvollisuus tehdä
yhteistyötä

Toiminnanharjoittajan on pyynnöstä luo-
vutettava valvontaviranomaiselle tämän lain
noudattamisen valvontaa ja täytäntöönpanoa
varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat suo-
meksi tai ruotsiksi taikka muulla valvontavi-
ranomaisen hyväksymällä kielellä sekä muu-
toinkin tehtävä valvontaviranomaisen kanssa
yhteistyötä pyroteknisten tuotteiden vaati-
mustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Toiminnanharjoittajan on pyynnöstä esitet-
tävä valvontaviranomaisille tunnistetiedot:

1) kaikista toiminnanharjoittajista, jotka
ovat toimittaneet sille pyroteknisen tuotteen;

2) kaikista toiminnanharjoittajista, joille se
on toimittanut pyroteknisen tuotteen.

Toiminnanharjoittajan on voitava esittää 2
momentissa tarkoitetut tiedot kymmenen
vuoden ajan sen jälkeen, kun sille on toimi-
tettu pyrotekninen tuote, ja kymmenen vuo-
den ajan sen jälkeen, kun se on toimittanut
pyroteknisen tuotteen edelleen.

37 §

Oikeus tehdä tarkastuksia

Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä
tämän lain noudattamisen valvomiseksi tar-
vittavia tarkastuksia. Tarkastuksissa noudate-
taan, mitä hallintolain 39 §:ssä säädetään.

Valvontatoimenpiteet voidaan ulottaa py-
syväisluonteiseen asumiseen käytettyihin ti-
loihin vain, jos tarkastus on välttämätön tar-
kastuksen kohteena olevien seikkojen selvit-
tämiseksi ja on syytä epäillä, että on tehty
rikoslain (39/1889) 44 luvun 11 §:ssä tarkoi-
tettu rikos.

38 §

Oikeus ottaa näytteitä ja tehdä tutkimuksia

Valvontaviranomaisella on oikeus ottaa
näytteitä tutkittavaksi, jos se on tämän lain
noudattamisen valvonnan kannalta tarpeel-
lista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu näyte on
toiminnanharjoittajan vaatimuksesta korvat-
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tava käyvän hinnan mukaan, jollei havaita,
että näyte on tämän lain vastainen.

Jos näyte ei täytä tässä laissa säädettyjä
vaatimuksia, valvontaviranomainen voi vel-
voittaa toiminnanharjoittajan korvaamaan
näytteen hankinnasta, testauksesta ja tutkimi-
sesta aiheutuneet kustannukset. Korvaus on
suoraan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä
säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpa-
nosta annetussa laissa (706/2007).

Näytteiden ottamiseen sovelletaan, mitä
37 §:ssä säädetään valvontatoimien ulottami-
sesta pysyväisluonteiseen asumiseen käytet-
tyihin tiloihin.

39 §

Oikeus saada tietoja toisilta viranomaisilta
sekä luovuttaa salassa pidettäviä tietoja

Valvontaviranomaisella on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedonsaantia kos-
kevien rajoitusten estämättä saada esitutkin-
nan tai valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja
toiselta viranomaiselta ja käyttää toisen hank-
kimia näytteitä valvonnan kannalta tarpeelli-
siin tutkimuksiin.

Valvontaviranomainen saa salassapito-
säännösten estämättä luovuttaa valvonnassa
saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön talou-
dellisesta asemasta, liike- tai ammattisalai-
suudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista
oloista:

1) syyttäjälle syyteharkintaa varten ja esi-
tutkintaviranomaiselle rikoksen ehkäisemi-
seksi tai selvittämiseksi;

2) Tullille sekä pelastusviranomaiselle,
ympäristönsuojelu- ja kuluttajansuojaviran-
omaiselle, jos tiedon luovuttaminen on viran-
omaisen tehtävien suorittamisen kannalta
välttämätöntä;

3) toimivaltaiselle ulkomaan viranomai-
selle ja kansainväliselle toimielimelle Euroo-
pan unionin säädökseen tai Suomea sitovaan
kansainväliseen sopimukseen perustuvan vel-
voitteen toteuttamiseksi.

40 §

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö

Valvontaviranomaisella on oikeus käyttää

ulkopuolisia asiantuntijoita pyroteknisen
tuotteen vaatimustenmukaisuuden tutkin-
nassa, testaamisessa ja arvioimisessa. Ulko-
puoliset asiantuntijat voivat valvonta-viran-
omaisen tai sen määräämän viranhaltijan
apuna osallistua tämän lain mukaisiin tarkas-
tuksiin sekä tutkia ja testata pyroteknisiä
tuotteita.

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

Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä silloin, kun hän hoitaa tässä pykä-
lässä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingon-korva-
usvastuusta säädetään vahingon-korvaus-
laissa (412/1974).

Ulkopuoliselle asiantuntijalle ei voida an-
taa 37 §:n mukaista oikeutta ulottaa valvonta-
toimia pysyväisluonteiseen asumiseen käytet-
tyihin tiloihin.

41 §

Virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten noudattamisen valvomi-
seksi ja täytäntöön panemiseksi. Poliisin an-
tamasta virka-avusta säädetään poliisilaissa
(872/2011).

42 §

Vaatimusten vastaista pyroteknistä tuotetta
koskevat valvontaviranomaisen toimenpiteet

Jos pyrotekninen tuote tai tuotetta koske-
vat asiakirjat ja tiedot eivät ole tämän lain
vaatimusten mukaisia tai niitä ei pyynnöstä
toimiteta valvontaviranomaiselle taikka pyro-
tekninen tuote saattaa tavanomaisissa ja en-
nakoitavissa käyttöolosuhteissa vaarantaa ih-
misten turvallisuutta tai aiheuttaa vaaraa ym-
päristölle tai omaisuudelle, valvontaviran-
omainen voi:

1) määrätä toiminnanharjoittajan ryhty-
mään korjaaviin toimenpiteisiin markkinoille
saatetun tuotteen, tuotteen merkintöjen tai
tuotetta koskevien asiakirjojen ja tietojen
saattamiseksi tämän lain vaatimusten mukai-
siksi;
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2) kieltää toiminnanharjoittajaa pysyvästi
valmistamasta, saattamasta markkinoille,
asettamasta saataville markkinoilla tai muu-
ten luovuttamasta tuotetta, jos tuotteessa tai
sen tiedoissa ilmenee olennaisia puutteita
sekä määrätä poistamaan tuote markkinoilta;

3) määrätä toiminnanharjoittajan ottamaan
takaisin loppukäyttäjältä tuote, joka aiheuttaa
vakavan riskin ihmisten terveydelle tai tur-
vallisuudelle taikka ympäristölle sekä anta-
maan sen tilalle vastaava vaatimustenmukai-
nen tuote tai samankaltainen tuote, joka ei ole
vaarallinen, taikka purkamaan kauppa, jos 1
kohdassa tarkoitettu määräys tai 2 kohdassa
tarkoitettu kielto tai määräys ei ole riittävä;

4) määrätä, jos 1—3 kohdassa tarkoitettuja
toimenpiteitä ei voida pitää riittävinä, toimin-
nanharjoittajan hallussa olevan pyroteknisen
tuotteen taikka toiminnanharjoittajalle palau-
tetun pyroteknisen tuotteen hävitettäväksi tai,
jollei tätä katsota tarkoituksenmukaiseksi,
määrätä, miten pyroteknisen tuotteen suhteen
muutoin on meneteltävä.

Toiminnanharjoittajan on annettava val-
vontaviranomaiselle tämän määräämässä
kohtuullisessa ajassa selvitys siitä, millä ta-
voin 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitettu
määräys tai kielto on pantu toimeen.

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava
asianomaiselle ilmoitetulle laitokselle toimin-
nanharjoittajaan kohdistetuista toimenpi-
teistä, jotka koskevat vaatimustenvastaista
tuotetta.

43 §

Väliaikainen kielto

Valvontaviranomainen voi määrätä 42 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kiellon
väliaikaisena asian selvittämisen ajaksi, jos
on syytä epäillä, että pyrotekninen tuote voi
olla vaatimustenvastainen tai että tuote saat-
taa tavanomaisissa ja ennakoitavissa käyttö-
olosuhteissa vaarantaa ihmisten turvallisuutta
tai terveyttä tai saattaa aiheuttaa vaaraa ym-
päristölle ja omaisuudelle.

Väliaikainen kielto on voimassa kunnes
asia lopullisesti ratkaistaan 42 §:n 1 momen-
tin 2 kohdan nojalla. Valvontaviranomaisen
on toimittava asiassa kiireellisesti.

44 §

Tiedottamisesta määrääminen

Jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on
antanut 42 §:ssä tarkoitetun määräyksen tai
kiellon taikka pyrotekniseen tuotteeseen tai
sen käyttämiseen liittyy vaara ihmisten ter-
veydelle tai yleiselle turvallisuudelle, Turval-
lisuus- ja kemikaalivirasto voi velvoittaa toi-
minnanharjoittajan tiedottamaan asiasta mää-
räajassa julkisesti ja määräämällään tavalla.
Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi
velvoittaa toiminnan-harjoittajan toimitta-
maan loppukäyttäjille tarpeelliset tiedot ja
ohjeet.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi toi-
minnanharjoittajan kustannuksella tiedottaa 1
momentissa tarkoitetuista asioista, jos toimin-
nanharjoittaja ei ole noudattanut viranomai-
sen antamaa tiedottamismääräystä tai jos
asian kiireellisyyden vuoksi tiedottaminen on
tarpeen ihmisten terveyteen tai yleiseen tur-
vallisuuteen kohdistuvan vaaran johdosta.

6 luku

Erinäiset säännökset

45 §

Uhkasakko ja teettämisuhka

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän
lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä
uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuk-
sella.

46 §

Rangaistussäännökset

Rangaistus räjähderikoksesta säädetään ri-
koslain 44 luvun 11 §:ssä.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo tämän lain 5 §:ssä säädettyä velvolli-
suutta, 7—12 §:ssä säädettyjä valmistajan
velvollisuuksia, 13 §:ssä säädettyjä maahan-
tuojan velvollisuuksia, 14 §:ssä säädettyjä ja-
kelijan velvollisuuksia tai 42—44 §:n nojalla
annettua kieltoa tai määräystä, on tuomittava,
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jollei teosta muualla laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta, pyroteknisiä tuotteita koske-
vien säännösten rikkomisesta sakkoon.

47 §

Muutoksenhaku

Viranomaisen tämän lain nojalla antamaan
päätökseen haetaan muutosta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, valvontaviranomaisen määräämään
43 §:ssä tarkoitettuun väliaikaiseen kieltoon
ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

Valvontaviranomaisen päätöstä on muu-
toksenhausta huolimatta noudatettava, jollei
valitusviranomainen toisin määrää.

48 §

Oikaisuvaatimus

Ilmoitetun laitoksen vaatimustenmukai-
suustodistusta koskevaan päätökseen saa vaa-
tia oikaisua päätöksen tehneeltä laitokselta

siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätök-
seen on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet.

Ilmoitetun laitoksen oikaisuvaatimuksen
johdosta antamaan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

49 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2015. Lain 10 § tulee kuitenkin voi-
maan vasta 17 päivänä lokakuuta 2016.

50 §

Siirtymäsäännös

Ennen tämän lain voimaantuloa markki-
noille saatetut pyrotekniset tuotteet, joiden
vaatimustenmukaisuus on varmistettu tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleiden sään-
nösten mukaisesti, saavat olla markkinoilla
tämän lain voimaan tullessa. Näihin tuottei-
siin liittyvät todistukset vaatimustenmukai-
suudesta jäävät edelleen voimaan.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Työministeri Lauri Ihalainen

13180/2015

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1455-8904


