
Statsrådet föreslår att en ny lag om
konsumentsäkerhet ska stadfästas
Regeringen föreslog den 7 juli 2011 att den nya konsumentsäkerhetslagen ska stadfästas.
Regeringen föreslog vidare att en lag om ändring av 44 kap. 1 § i strafflagen, som har samband med
konsumentsäkerhetslagen och innebär en teknisk ändring av lagen, ska stadfästas. Avsikten är att
republikens president ska stadfästa lagarna den 22 juli 2011. De nya lagarna avses träda i kraft den
1 januari 2012.

Konsumentsäkerhetslagen ersätter lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
från 2004. Den nya lagen innebär inte några stora ändringar av den nuvarande regleringen. Avsikten
har varit att utveckla lagstiftningen om allmän konsumentsäkerhet så att bestämmelserna i
lagstiftningen är klara från både verksamhetsutövarnas och myndigheternas synpunkt.

Ett nytt krav i konsumentsäkerhetslagen är att säkerhetsplaner ska upprättas för sådana tjänster som
är förenade med risker. En part som tillhandahåller konsumenttjänster är skyldig att göra en
förhandsanmälan om sin verksamhet till tillsynsmyndigheten i sådana fall då det är fråga om en
tjänst som är förenad med betydande risker. Sådana verksamheter är exempelvis nöjesparker,
konditionssalar, lekparker, äventyrs-, upplevelse- och naturtjänster, klättringscentra, badstränder
och larmtelefoner. Den som tillhandahåller tjänster av ovan nämnd art ska också upprätta en
skriftlig säkerhetsplan, dvs. ett säkerhetsdokument, för sin verksamhet.

Den nya lagen skapar klarhet i och förenklar begreppen. Konsumentsäkerhetslagens bestämmelser
om administrativa tvångsmedel och myndigheternas befogenheter är också tydligare och enklare än
bestämmelserna i den tidigare lagen. Tillsynsmyndigheterna ges också utökade rättigheter att få
information jämfört med tidigare. Bestämmelserna överensstämmer också nu i högre grad än
tidigare med bestämmelserna i både livsmedelslagen och hälsoskyddslagen.

Tullens befogenheter utökas i fråga om konsumtionsvaror och varor som används i samband med
konsumenttjänster. Vid lossning av varupartier och tillhörande lagring i Finland får tullen också
kontrollera säkerheten hos sådana varor som införs till Finland från Europeiska unionens
medlemsstater.
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