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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä
paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ERÄISTÄ PALOTURVALLISUUSLAITTEISTA SEKÄ ERÄIDEN TUOTTEIDEN
MARKKINAVALVONNASTA ANNETUN LAIN 1 §:N MUUTTAMISESTA

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista ja kumottavaksi
voimassa oleva pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Lisäksi laki eräistä
paloturvallisuuslaitteista lisättäisiin eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain
(1137/2016) soveltamisalaan. Katsotaan, että nykyisiä säädöksiä on tarpeen uudistaa vastaamaan
toimintaympäristön muutoksia ja muun lainsäädännön kehitystä. Tavoitteena on selkeyttää ja
ajantasaistaa paloturvallisuuslaitteita koskevaa sääntelyä.

Kaupan liitto lausuu kohteliaimmin seuraavaa:
Ehdotuksen tavoite – selkeyttää ja ajantasaistaa paloturvallisuuslaitteita koskevaa sääntelyä – on
kannatettava. Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja teknistä kehitystä tapahtuu koko
ajan. On hyvä, että lainsäädäntöä kehitetään vastaavasti ottaen huomioon keskeiset muutokset ja
muun lainsäädännön kehitys. Virtaviivainen ja rakenteellisestikin mahdollisimman yhdenmukainen
lainsäädäntöympäristö on yritysten kannalta toivottavaa. Samoin hallinnollisen taakan
keventäminen aina kun vain mahdollista.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilla on keskeinen rooli lain soveltamisalaan kuuluvien
laitteiden (markkina)valvonnassa. Tukes on maamme keskeisin tuotevalvontaviranomainen.
Yhdenmukaisten valvontakäytäntöjen ja osaamisen keskittämisen kannalta tämä on perusteltua. On
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erittäin tärkeää, että Tukesille varmistetaan aina riittävät resurssit laadukkaan riskiperusteisen
valvonnan toteuttamiseen.

Ehdotuksessa säädetään eräiden muiden vastaavien säädösten tavoin valvontaviranomaisen
mahdollisuudesta hyväksyä asiakirjoja muillakin kuin kansallisilla kielillämme. Lisäksi digitaalisuutta
ja sen kehittyviä mahdollisuuksia tulisi hyödyntää teknisen materiaalin toimittamisessa. Digitaalisen
formaatin mahdollisuudesta olisi hyvä olla kirjaus perusteluosiossa.

Meneillään olevalla lausuntokierroksella lakiin on ehdotettu lisättäväksi yksityiskohtia kiinteistön
omistajaan tai haltijaan kohdistuvista velvollisuuksista sähkökäyttöisten ajoneuvojen mahdolliseen
syttymiseen ja sammutusvesien keräämiseen liittyen. Kauppa pitää asiaa tärkeänä ja tunnistaa tähän
suhteellisen uuteen ja kasvavaan tuoteryhmään liittyvän riskipotentiaalin. Pidämme tärkeänä, että
todelliset riskit tunnistetaan ja varautumistoimenpiteet mitoitetaan asianmukaisesti,
riskiperusteisesti ja tapauskohtaisesti. Olemassa olevaa tietoa, uusinta tutkimusta ja kertyvää
kokemusta hyödyntäen onnistutaan parhaiten riskinarvioinnissa ja -hallinnassa. On tärkeää ja
mielestämme välttämätöntä, että kaikki relevantit tahot ovat keskustelussa mukana ja näkemyksiä
kuullaan laajasti, kun määräyksiä suunnitellaan ja niistä aikanaan päätetään.

Kaupan liitto on valmistellut tämän lausunnon yhteistyössä Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa.
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Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Käsisammuttimien tarkastus ja huolto
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.

Lausuntopalvelu.fi

2/3

Tuotteita koskevat vaatimukset
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Valvonta ja lain yhteiset säännökset
Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset
Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.
Asetusehdotukset
Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään
-
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