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Lag
om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om överensstämmelse med kraven och tillsynen
över överensstämmelse med kraven i fråga om sådan personlig skyddsutrustning som är
avsedd för eller i betydande omfattning används inom enskild konsumtion.

Med personlig skyddsutrustning avses i denna lag personlig skyddsutrustning enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning
och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, nedan förordningen om personlig
skyddsutrustning.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om kraven på personlig skyddsutrustning och skyldigheten att iaktta
dessa krav finns förutom i denna lag även i förordningen om personlig skyddsutrustning.

Bestämmelser om minimikraven på marknadskontrollen och yttre gränskontrollen av
produkter som importeras från tredjeländer samt på CE-märkningen av produkter finns i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 765/2008 om krav för ackreditering
och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förord-
ning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen.

Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 27–29 i NLF-
förordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskon-
trollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen.

Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av sådana organ för bedömning
av överensstämmelse som avses i kapitel V i förordningen om personlig skyddsutrustning,
om tillsynen över organen och om ändringssökande finns i lagen om godkännande av be-
dömningsorgan inom arbetarskyddet (1053/2010).

3 §

Kraven på personlig skyddsutrustning

Bestämmelser om kraven på personlig skyddsutrustning och skyldigheten att iaktta
dessa krav finns i kapitel I–IV i förordningen om personlig skyddsutrustning.
RP 194/2017
AjUB 1/2018
RSv 9/2018

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 425/2016 (32016R0425); EUT L 81, 31.3.2016, s. 51

1



218/2018  
4 §

Språkkrav

De bruksanvisningar, anvisningar, märkningar och uppgifter som avses i artiklarna 8.7,
10.4, 11.2 och 15.2 i förordningen om personlig skyddsutrustning och i punkt 2.12 i bilaga
II till förordningen samt den EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i
förordningen ska finnas på finska och svenska.

5 §

Styrning av tillsynen

Styrningen av tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag hör till ar-
bets- och näringsministeriets uppgifter.

6 §

Tillsyn

Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av denna lag finns i kapitel VI i förord-
ningen om personlig skyddsutrustning, NLF-förordningen och marknadskontrollagen.

7 §

Marknadskontrollmyndighet

Säkerhets- och kemikalieverket utövar tillsyn över överensstämmelse med kraven i frå-
ga om sådan personlig skyddsutrustning enligt denna lag och förordningen om personlig
skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter. Säkerhets- och kemikalie-
verket svarar för de uppgifter som marknadstillsynsmyndigheten och medlemsstaten ska
sköta enligt kapitel VI i förordningen om personlig skyddsutrustning.

8 §

Rätt att företa inspektioner

Bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner finns i marknads-
kontrollagen.

I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion vidtas endast
om inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller
och det finns anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 1 § i strafflagen
(39/1889) har begåtts.

En utomstående expert som avses i 14 § i marknadskontrollagen kan inte ges rätt att
vidta inspektion i 2 mom. avsedda utrymmen som används för boende av permanent natur.

9 §

Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
1) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.1 i förordningen om personlig skyddsutrust-

ning att säkerställa att produkten överensstämmer med kraven,
2) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.2 i förordningen om personlig skyddsutrust-

ning att upprätta den tekniska dokumentationen, utföra eller låta utföra bedömningen av
överensstämmelse med kraven, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse samt förse
produkten med CE-märkning,
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3) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.4 i förordningen om personlig skyddsutrust-
ning att säkerställa att produkter i serieproduktion överensstämmer med kraven,

4) tillverkarens skyldighet enligt artiklarna 8.7 och 8.8. i förordningen om personlig
skyddsutrustning att säkerställa att produkten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, upp-
gifter eller dokument eller att sådana finns tillgängliga,

5) importörens skyldighet enligt artiklarna 10.1, 10.2 och 10.4 i förordningen om per-
sonlig skyddsutrustning att släppa endast produkter som överensstämmer med kraven ut
på marknaden, att försäkra sig om att tillverkaren har sörjt för bedömningen av överens-
stämmelse 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 att säkerställa att produkten försetts med CE-märkning och att produkten åtföljs
av adekvata bruksanvisningar, uppgifter och dokument samt att tillverkaren och importö-
ren har sörjt för att adekvata märkningar gjorts,

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

Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse
(187/2010).

Bestämmelser om straff för hälsobrott finns i 44 kap. 1 § i strafflagen.

10 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.
Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om krav på personlig skyddsutrust-

ning som är avsedd att användas av konsumenter (1101/2009).
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.

Helsingfors den 6 april 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
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