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Lag
om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gäl-

lande krav

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav

(1016/2004) 1, 3–5, 9, 12 och 13 §, av dem 12 § sådan den lyder i lagarna 45/2006 och
272/2013, och

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att maskiner, arbetsredskap eller andra tekniska
anordningar (tekniska anordningar) överensstämmer med gällande krav och inte orsakar
risk för olycksfall eller men för hälsan i sådan användning som tillverkaren avser. Syftet
med lagen är också att säkerställa att tekniska anordningar som planerats, tillverkats och
utrustats på behörigt sätt utan hinder kan släppas ut på marknaden eller överlåtas för an-
vändning.

3 §

Förhållande till annan lagstiftning

Om det i någon annan lag finns från denna lag avvikande bestämmelser om utsläppande
av tekniska anordningar på marknaden eller överlåtande av sådana för användning, tilläm-
pas de i stället för denna lag.

Denna lag tillämpas inte, med undantag av lagens 10 a, 12 och 13 §, på sådan personlig
skyddsutrustning om vilken det föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv
89/686/EEG, nedan förordningen om personlig skyddsutrustning, eller på sådana linba-
neanläggningar och delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar om vil-
ka det föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linba-
neanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG, nedan förordningen om lin-
baneanläggningar.
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4 §

Tillverkarens allmänna ombesörjningsskyldighet

Tillverkaren ska planera och tillverka en teknisk anordning så att den till sin konstruk-
tion, utrustning och andra egenskaper lämpar sig för den avsedda användningen och i så-
dan användning inte orsakar risk för olycksfall eller men för hälsan. Om risken för olycks-
fall eller men för hälsan inte annars kan elimineras i tillräcklig utsträckning, ska ändamål-
senliga skyddsåtgärder vidtas. Effektiva varningar ska utfärdas om risker och men.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om
1) hälso- och säkerhetskrav i anslutning till planeringen och konstruktionen av maski-

ner samt om manöversystem, avvärjandet av mekaniska risker och andra risker samt
skyddsutrustningars och säkerhetsanordningars egenskaper, samt

2) hälso- och säkerhetskrav i anslutning till planeringen och konstruktionen av andra
tekniska anordningar är de som avses i 1 punkten.

5 §

Påvisande av överensstämmelse

Tillverkaren ska på det sätt som en teknisk anordnings egenskaper förutsätter
1) på ett tillförlitligt sätt visa att den tekniska anordningen överensstämmer med kra-

ven; farliga tekniska anordningar ska typgranskas eller certifieras av en sakkunniginrätt-
ning för påvisande av överensstämmelse,

2) samla teknisk dokumentation med tanke på påvisandet och kontrollen av överens-
stämmelsen,

3) sammanställa adekvata bruksanvisningar och andra anvisningar som ska levereras
med den tekniska anordningen, samt

4) förse den tekniska anordningen med en märkning varav framgår att den överens-
stämmer med kraven och, om anordningen inte i övrigt uppenbart kan identifieras, med
behövlig identifikationsmärkning.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de tekniska anord-
ningar som ska typgranskas eller på annat sätt certifieras för påvisande av överensstäm-
melse med kraven och om förfarandet i anslutning härtill samt om innehållet i de anvis-
ningar som levereras med anordningen och om märkningen av anordningen.

9 §

Skyldigheter för den som vidareöverlåter en teknisk anordning

Den som vidareöverlåter en teknisk anordning som släppts ut på marknaden ska säker-
ställa att anordningen med tanke på säkerheten överensstämmer med kraven på samma
sätt som när den släpptes ut på marknaden. Det ska dessutom säkerställas att adekvata an-
visningar följer med anordningen.

10 a §

Språkkrav

De medföljande anvisningar, uppgifter och märkningar som gäller en säker användning
av en teknisk anordning ska vara på finska och svenska. Dessutom ska försäkran om över-
ensstämmelse i fråga om den tekniska anordningen finnas på finska och svenska.

Närmare bestämmelser om språket i anvisningarna, uppgifterna och märkningarna samt
i försäkran om överensstämmelse samt om möjligheten att avvika från det språkkrav som
föreskrivs i 1 mom. i enspråkiga kommuner får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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12 §

Tillsyn över efterlevnaden av lagen

Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag, förordning-
en om personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar.

Bestämmelser om tillsynen finns i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbe-
tarskyddssamarbete (44/2006), i kapitel VI i förordningen om personlig skyddsutrustning
och i kapitel V i förordningen om linbaneanläggningar. Arbetarskyddsmyndigheten svarar
för skötseln av de uppgifter som det i de nämnda kapitlen i förordningarna föreskrivs att
marknadstillsynsmyndigheten och medlemsstaten ska sköta.

Särskilda bestämmelser gäller för överensstämmelse med kraven och kontrollen i fråga
om tekniska anordningar som är avsedda att användas för eller i betydande omfattning an-
vänds för enskild konsumtion.

13 §

Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
1) tillverkarens i 4 § 1 mom. angivna eller med stöd av 4 § 2 mom. föreskrivna skyldig-

het att se till att den tekniska anordningen är säker och att den överensstämmer med kraven,
2) tillverkarens i 5 § 1 mom. angivna eller med stöd av 5 § 2 mom. föreskrivna skyldig-

het att visa att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven, samla den tekniska
dokumentationen, upprätta adekvata bruksanvisningar och andra anvisningar samt förse
den tekniska anordningen med krävda märkningar,

3) tillverkarens skyldighet enligt 6 § att förse den tekniska anordningen med namnet på
farliga ämnen, krävda märkningar och bruks- och säkerhetsanvisningar,

4) skyldigheten enligt 7 § för den som för första gången i sitt eget namn släpper ut den
tekniska anordningen på marknaden eller för användning inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet att se till att den tekniska anordningen är säker och att den överensstäm-
mer med kraven,

5) skyldigheten enligt 7 § för den som för första gången i sitt eget namn släpper ut den
tekniska anordningen på marknaden eller för användning inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet att visa att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven,
samla den tekniska dokumentationen, upprätta adekvata bruksanvisningar och andra an-
visningar samt förse den tekniska anordningen med krävda märkningar,

6) skyldigheten enligt 7 § för den som för första gången i sitt eget namn släpper ut den
tekniska anordningen på marknaden eller för användning inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet att förse den tekniska anordningen med namnet på farliga ämnen, kräv-
da märkningar och bruks- och säkerhetsanvisningar, eller

7) skyldigheten enligt 9 § för den som vidareöverlåter den tekniska anordningen att för-
säkra sig om att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven och att anordning-
en åtföljs av adekvata anvisningar,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
förseelse i fråga om anordningars säkerhet dömas till böter.

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för förse-
else i fråga om anordningars säkerhet också den dömas som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bryter mot

1) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.1 i förordningen om personlig skyddsutrust-
ning eller artikel 11.1 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att produkten
överensstämmer med kraven,

2) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.2 i förordningen om personlig skyddsutrust-
ning eller artikel 11.2 i förordningen om linbaneanläggningar att upprätta den tekniska do-
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kumentationen, utföra eller låta utföra bedömningen av överensstämmelse med kraven,
upprätta EU-försäkran om överensstämmelse samt förse produkten med CE-märkning,

3) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.4 i förordningen om personlig skyddsutrust-
ning eller artikel 11.4 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att produkter
i serietillverkning överensstämmer med kraven,

4) tillverkarens skyldighet enligt artiklarna 8.7 och 8.8. i förordningen om personlig
skyddsutrustning eller artikel 11.7 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa
att produkten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, uppgifter eller dokument eller att så-
dana finns tillgängliga,

5) importörens skyldighet enligt artiklarna 10.1, 10.2 och 10.4 i förordningen om per-
sonlig skyddsutrustning eller artiklarna 13.1, 13.2 och 13.4 i förordningen om linbanean-
läggningar att släppa endast produkter som överensstämmer med kraven ut på marknaden,
att försäkra sig om att tillverkaren har sörjt för bedömningen av överensstämmelse med
kraven, upprättandet av den tekniska dokumentationen och anbringandet av adekvata
märkningar, att produkten försetts med CE-märkning och att produkten åtföljs av adekvata
bruksanvisningar, uppgifter och dokument, eller

6) distributörens skyldighet enligt artikel 11.2 i förordningen om personlig skyddsut-
rustning eller artikel 14.2 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att pro-
dukten försetts med CE-märkning och att produkten åtföljs av adekvata bruksanvisningar,
uppgifter och dokument samt att tillverkaren och importören har sörjt för att adekvata
märkningar gjorts.

Bestämmelser om straff för hälsobrott finns i 44 kap. 1 § i strafflagen (39/1889).
————

Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.
Sådan personlig skyddsutrustning som släppts ut på marknaden före den 21 april 2019

och som överensstämmer med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna
lag får fortsätta att tillhandahållas på marknaden efter den 21 april 2019. De intyg över
EG-typkontroll och beslut om godkännande som utfärdats för den personliga skyddsut-
rustningen i fråga fortsätter att vara giltiga till och med den 21 april 2023, om de inte löper
ut före den dagen.

De delsystem eller säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar som släppts ut på
marknaden före ikraftträdandet av denna lag och som överensstämmer med de bestämmel-
ser som gällde vid ikraftträdandet, får fortsätta att tillhandahållas på marknaden efter det
att lagen trätt i kraft. De intyg och beslut som beviljats säkerhetskomponenterna i fråga
förblir alltjämt i kraft.

De linbaneanläggningar som installerats före ikraftträdandet av denna lag och som
överensstämmer med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får tas i bruk efter
det att lagen trätt i kraft.

Helsingfors den 6 april 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
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