
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvveräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2021

88/2021

Laki
eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) 1 §:n

1 momentti ja 4 §, sellaisena kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa 796/2020 sekä 4 § osak-
si laeissa 864/2018 ja 537/2020, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan hissiturvallisuuslain (1134/2016), mittauslaitelain (707/2011),
pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015), räjähdys-
vaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaati-
mustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016), painelaitelain (1144/2016), sähköturval-
lisuuslain (1135/2016), räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016),
kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista annetun lain (218/2018), kaasulai-
telain (502/2018), säteilylain (859/2018), ilmailulain (864/2014), aerosolien vaatimusten-
mukaisuudesta annetun lain (794/2020) ja ajoneuvolain (82/2021) soveltamisalaan kuulu-
vien tuotteiden markkinavalvontaan, jollei mainituissa laeissa toisin säädetä.

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

4 §

Valvontaviranomaiset

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

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

Säteilyturvakeskus on tässä laissa tarkoitettu markkinavalvontaviranomainen sätei-
lylaissa tarkoitettujen tuotteiden osalta.

Liikenne- ja viestintävirasto on tässä laissa tarkoitettu markkinavalvontaviranomainen
ilmailulaissa tarkoitettujen ja ajoneuvolaissa tarkoitettujen tuotteiden osalta.
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