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Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö

STM:n lausunto; Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä esitetään muutoksia työ- ja
elinkeinoministeriön lainsäädännön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, liikenne- ja
viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön.
Esityksellä on tarkoitus muuttaa eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia (1137/2016)
sekä eräitä siihen liittyviä lakeja uuden markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020, jäljempänä
markkinavalvonta-asetus, täytäntöönpanemiseksi sekä antaa kansallista täydentävää sääntelyä sen
soveltamisen tueksi. Markkinavalvontalain soveltamisalaan ehdotetaan lisättävän tässä yhteydessä
myös uusia tuotelakeja.
Esityksellä ehdotetaan lisättävän markkinavalvontalakiin markkinavalvonta-asetuksen soveltamisen
tueksi tarvittava kansallinen sääntely valvontaviranomaisten toimivaltuuksista. Esityksessä
ehdotetaan säädettävän kahdesta uudesta toimivaltuudesta asetuksen täytäntöönpanemiseksi
(oikeus hankkia tuotenäytteitä valehenkilöllisyyttä käyttäen sekä oikeus rajoittaa verkkorajapintaan
pääsyä). Lisäksi eräisiin markkinavalvontalaissa säädettyihin toimivaltuuksiin ehdotetaan tässä
yhteydessä muutoksia tai täsmennyksiä. Esityksessä esitetään myös täytäntöönpanoon liittyviä
tarpeellisia muutoksia markkinavalvontalain soveltamisalassa oleviin ja soveltamisalaan lisättäväksi
ehdotettaviin
tuotelakeihin.
Esityksessä
ehdotetaan
tehtäväksi
tarvittavat
viittaukset
markkinavalvonta-asetukseen ja ehdotetaan muutoksia, joilla muun muassa kumotaan päällekkäinen
markkinavalvontaa koskeva sääntely sektorilaeista tai säädetään sektorikohtaisista erityistarpeista
markkinavalvonnassa. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi asetuksesta johtuvat muutokset seuraamuksia
koskevaan sääntelyyn tarpeellisilla sektoreilla.
Esityksellä ehdotetaan laajennettavan markkinavalvontalain soveltamisalaa lisäämällä sen
soveltamisalaan kahdeksan tuotelakia. Näistä tuotelaeista sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan lakeja ovat kemikaalilaki (599/2013), laki kosmeettisista valmisteista (492/2013) sekä
tupakkalaki (549/2016).
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Yleisiä huomioita esityksestä
Sosiaali- ja terveysministeriö on osallistunut työ- ja elinkeinoministeriön markkinavalvonta-asetuksen
täytäntöönpanon koordinointia varten asettaman markkinavalvontasääntelyn koordinaatioryhmän
(hankenumero TEM101:00/2019) työskentelyyn. Koordinaatioryhmään kuuluu edustajat
vastuuministeriöistä sekä muista hankkeen kannalta keskeisistä ministeriöistä. Markkinavalvontaa
koskevan sääntelyn osalta on eri tuotesektoreilla mahdollista hyödyntää horisontaalista lakia eräiden
tuotteiden markkinavalvonnasta. Myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala tulisi jatkossa
eräiden tuotesektorien osalta (kemikaalit, kosmeettiset valmisteet, tupakkalain alaiset tuotteet)
hyödyntämään markkinavalvontalakia.
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Sosiaali- ja terveysministeriö pitää esitystä kokonaisuudessaan kannatettavana. Ministeriö esittää
kuitenkin huomioinaan seuraavaa:
Huomioita kemikaalilakiin sekä kosmeettisista valmisteista annettuun lakiin esitettävistä muutoksista
Kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain osalta sosiaali- ja terveysministeriö esittää
joitain tarkempia huomioita esitysluonnokseen (ks. liite 1). Näiden seikkojen osalta tarkempia
lisätietoja tarvittaessa antaa hallitussihteeri Helena Korpinen (p. 0295163317, etunimi.sukunimi@stm.fi).
Huomioita tupakkalakiin esitettävistä muutoksista
Sosiaali- ja terveysministeriö kannattaa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettua muutosta
sisällyttää tupakkalain alaiset tuotteet markkinavalvontalain soveltamisalaan. Ottaen huomioon
hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetut muutokset tupakkalakiin sosiaali- ja terveysministeriön
näkemyksen mukaan on välttämätöntä, että myös tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden
vähittäismyyntipakkaukset
ja
myyntipäällykset
kuuluvat
jatkossa
markkinavalvontalain
soveltamisalaan. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin lausuntoprosessin aikana toimittanut työ- ja
elinkeinoministeriölle ehdotuksen siitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa tupakkalain muutosta
koskevaan hallituksen esitysluonnokseen. Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksen mukaan
tupakkalakiin lisättäisiin uusi 117 a §, jonka perusteella tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden sekä
niiden vähittäismyyntipakkausten ja myyntipäällysten markkinavalvonnasta säädettäisiin
markkinavalvontalaissa, ellei tupakkalaissa toisin säädetä.
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