
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2013

L a k i

603/2013

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain

(44/2006) 4 luku seuraavasti:

4 luku

Teknisten laitteiden turvallisuuden
valvonta

18 §

Teknisen laitteen luovuttamiskielto

Jos aluehallintovirasto on valvonnassaan
havainnut, ettei markkinoille tai käyttöön tar-
koitettu kone, työväline, henkilönsuojain tai
muu tekninen laite ole säädettyjen vaatimus-
ten mukainen tai se on muuten omiaan aihe-
uttamaan vaaraa henkilöille tai omaisuudelle,
aluehallintoviraston on tarpeelliselta osin siir-
rettävä asia ministeriön käsiteltäväksi.

Ministeriö voi kieltää 1 momentissa tarkoi-
tetun teknisen laitteen luovuttamisen markki-
noille tai käyttöön, kunnes se on saatettu
vaatimusten mukaiseksi. Kiellon sijasta mi-
nisteriö voi määrätä rajoituksia tai ehtoja luo-
vuttamiselle. Jos on perusteltua syytä epäillä
teknistä laitetta vaatimusten vastaiseksi, mi-
nisteriö voi kieltää sen luovutuksen, kunnes
vaatimusten mukaisuus on selvitetty.

Vaikka tekninen laite on asianmukaisesti
saatettu markkinoille tai käyttöön, ministeriö
voi asettaa 2 momentissa tarkoitetun kiellon
tai määrätä luovuttamisen ehdoista tai rajoi-

tuksista, jos tekninen laite on omiaan vaaran-
tamaan henkilöiden tai omaisuuden turvalli-
suuden.

Tarkastaja voi antaa 2 ja 3 momentissa
tarkoitetun kiellon väliaikaisena, jos markki-
noille tai käyttöön tarkoitettu tekninen laite ei
ole säädettyjen vaatimusten mukainen tai jos
se käyttöön otettuna voi aiheuttaa välitöntä
vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai ter-
veydelle. Edellytyksenä on lisäksi, että väliai-
kainen kielto on valvonnan tarkoituksen to-
teutumisen kannalta välttämätön. Tarkastajan
on siirrettävä asia aluehallintovirastolle, joka
saattaa asian ministeriön käsiteltäväksi. Tar-
kastajan, aluehallintoviraston ja ministeriön
on toimittava asiassa kiireellisesti.

19 §

Teknisen laitteen markkinoilta ja käytöstä
poistaminen

Ministeriö voi 18 §:ssä tarkoitetussa pää-
töksessään velvoittaa teknisen laitteen val-
mistajan, maahantuojan tai myyjän taikka
muun, joka on luovuttanut teknisen laitteen
markkinoille tai käyttöön, poistamaan sen
markkinoilta, ja jos tekninen laite on luovu-
tettu käyttöön, ryhtymään tarpeellisiin toi-
menpiteisiin sen poistamiseksi käytöstä.
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19 a §

Teknisen laitteen hävittäminen

Jos 18 tai 19 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja
määräyksiä ei voida pitää riittävinä ja tekni-
nen laite voi aiheuttaa vakavaa vaaraa henki-
löille tai omaisuudelle, ministeriö voi mää-
rätä valmistajan, maahantuojan, myyjän tai
muun teknisen laitteen markkinoille tai käyt-
töön luovuttaneen hävittämään hallussaan
olevan tai tälle palautetun laitteen. Jos tekni-
sen laitteen hävittäminen ei ole tarkoituksen-
mukaista, ministeriö voi määrätä laitteen teh-
täväksi käyttökelvottomaksi tai muusta vas-
taavasta menettelystä.

20 §

Tiedottaminen ja tehosteet

Ministeriö voi 18, 19 ja 19 a §:n mukai-
sissa päätöksissään asettaa velvoitteen tiedot-
taa määräajassa ja määräämällään tavalla
päätöksen edellyttämistä toimenpiteistä, tek-
niseen laitteeseen tai sen käyttämiseen liitty-
västä vaarasta sekä laitteen haltijan oikeuk-
sista. Ministeriö voi asettaa valmistajalle,
maahantuojalle tai myyjälle velvoitteen tie-
dottaa myös silloin, kun tekninen laite on
todettu vaatimusten vastaiseksi, mutta 18, 19
tai 19 a §:ssä tarkoitettua päätöstä ei tehdä
sen vuoksi, että kysymyksessä olevia teknisiä
laitteita ei ole enää valmistajan, maahan-
tuojan, myyjän eikä muun teknisen laitteen
markkinoille tai käyttöön luovuttaneen hal-
lussa ja tiedottamisvelvollisuuden asettami-
selle on painavia turvallisuuteen ja terveyteen
liittyviä syitä.

Ministeriö voi määrätä tässä luvussa tar-

koitetussa päätöksessä asetetun velvoitteen
tehosteeksi uhkasakon tai teettämis- tai kes-
keyttämisuhan siten kuin uhkasakkolaissa
säädetään.

Ministeriön on ilmoitettava 18 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta päätöksestä Euroopan
komissiolle ja tarvittaessa muille Euroopan
unionin jäsenvaltioille siten kuin ilmoittami-
sesta unionin lainsäädännössä tai muualla sää-
detään. Ministeriön on myös huolehdittava
vakavan riskin aiheuttavia teknisiä laitteita
koskevasta ilmoitusmenettelystä ja muusta tie-
tojen vaihdosta siten kuin asiasta unionin lain-
säädännössä tai muualla säädetään.

21 §

Teknisen laitteen tutkiminen ja kustannusten
korvaaminen

Ministeriöllä on oikeus ottaa tutkittavaksi
19 §:ssä tarkoitetun henkilön hallussa oleva
tekninen laite, jos se on 18 §:ssä tarkoitetun
valvonnan kannalta tarpeellista. Jos teknisen
laitteen haltija sitä vaatii, laite on korvattava
käyvän hinnan mukaan, jollei osoittaudu, että
se on vaatimusten vastainen.

Jos tekninen laite on vaatimusten vastai-
nen, ministeriö voi velvoittaa laitteen markki-
noille tai käyttöön luovuttaneen korvaamaan
valtiolle sen hankinnasta, tutkimuksesta ja
testauksesta aiheutuneet kohtuulliset kustan-
nukset. Tässä pykälässä säädetty kustannus-
ten korvaus on suoraan ulosottokelpoinen.
Sen perimisestä säädetään verojen ja maksu-
jen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007).

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.
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