
UUSI HENKILÖN-
SUOJAINASETUS JA 
SEN VELVOITTEET 
 

SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET 

Tuoteturvallisuuspäivä 10.5.2016 
Pirje Lankinen 



Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 

10.5.2016 2 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
henkilönsuojaimista on astunut voimaan 21.4.2016 

 

 soveltaminen alkaa arviointilaitoksia koskevien 
artiklojen osalta 21.10.2016 (6 kk) 
 muilta osin 21.4.2018 (2 v.) 
 

 vanha direktiivi 89/686/ETY kumotaan 21.4.2018 
 direktiivin mukaisia suojaimia saa saattaa 

markkinoille 21.4.2019 saakka (3 v.) 



Henkilönsuojain 
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 henkilönsuojain = väline, joka on suunniteltu ja 
valmistettu henkilön käytettäväksi tai pidettäväksi 
suojaamaan yhdeltä tai useammalta hänen 
terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuvalta 
riskiltä 

 

 suojavaatteet suojaavat riskiltä ja ovat 
henkilönsuojaimia 

 

 työvaatteet eivät suojaa riskeiltä eivätkä siten ole 
henkilönsuojaimia 



Asetus vs. direktiivi 
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 asetus laadittu NLF:n mukaisesti 
 henkilönsuojaimia koskevissa vaatimuksissa on vain 

joitakin täsmennyksiä 
 talouden toimijoita koskevat vaatimukset laajenevat ja 

täsmentyvät 
 arviointilaitosten vaatimukset tarkentuvat 
 markkinavalvonta-artiklat löytyvät nyt asetuksesta 
 EU-tyyppitarkastustodistukselle vähimmäissisältö ja  

5 vuoden määräaika 
 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tuotteen mukana 

tai sen sisältämät tiedot käyttöohjeeseen + nettiosoite 
 
 



Resitaalit (1-57) 
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 tiettyjen tuotteiden luokitus on vain resitaaleissa 
 
 seuraavat tuotteet eivät ole henkilönsuojaimia: 
 

– Koristeiksi tarkoitetut käsityötuotteet, joiden ei väitetä 
täyttävän suojaavaa tarkoitusta. 

 

– Yksityiseen käyttöön tarkoitettu vaatetus, jossa on heijastavia 
tai fluoresoivia osia suunnittelun vuoksi tai koristeeksi. 

 
 



Luku I - Yleiset säännökset 
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 soveltamisala 
 

 eivät ole henkilönsuojaimia 
– tuotteet, jotka on tarkoitettu yksityiskäyttöön suojaamaan 

ilmasto-olosuhteilta, jotka eivät ole äärimmäisiä (kausi-
vaatetus, sateenvarjot) 

– yksityiskäyttöön tarkoitetut kosteudelta ja vedeltä suojaavat 
tuotteet (tiskikäsineet) 

– itsepuolustusvälineet, paitsi jos niitä käytetään urheilussa 
 

 soveltamisalan laajentuminen 
–  yksityiseen käyttöön tarkoitetut uunikintaat 

 
 



Luku I - Yleiset säännökset 
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 määritelmät 
– pääasiassa uuden lainsäädäntökehyksen (NLF:n) mukaisia 

eli voimassa sitä kautta jo nyt 
– mm. talouden toimijoiden määritelmät 
 

 vapaa liikkuvuus 
– suojainta, joka ei täytä vaatimuksia, saa esitellä messuilla, 

näyttelyissä ym., kun selvästi ilmoitetaan, ettei tuote täytä 
vaatimuksia eikä sitä ole saatavilla markkinoilla ennen kuin 
se on vaatimusten mukainen 
 

 henkilönsuojainten käyttöä koskevat vaatimukset 
eivät muutu (direktiivi 89/656/ETY) 
 



Luku II - talouden toimijoiden velvollisuudet 
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 valmistajat 
– otettava huomioon muutokset standardeissa 
– tehtävä testejä, kun suojain aiheuttaa riskin, tutkittava ja 

tarvittaessa pidettävä kirjaa valituksista ja takaisinvedoista 
– suojaimessa on oltava valmistajan nimi/tuotemerkki ja osoite 
– EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on toimitettava 

suojaimen mukana TAI tietojen on oltava käyttöohjeessa, 
jolloin annettava nettiosoite, josta vakuutus on saatavilla 

– ilmoitettava markkinavalvonnalle, jos suojain aiheuttaa riskin, 
ja ryhdyttävä toimenpiteisiin (saattaa vaatimustenmukaiseksi, 
tehdä takaisinveto jälleenmyyjiltä tai asiakkailta) 

 

 valtuutetut edustajat 
– valmistaja määrittelee, mistä asioista edustaja vastaa 

 
 



Luku II - talouden toimijoiden velvollisuudet 
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 maahantuojat 
– markkinoille saa saattaa vain vaatimustenmukaisia suojaimia 
– varmistettava, että arviointimenettelyt on tehty, tekniset 

asiakirjat ovat olemassa, suojaimessa on CE-merkintä ja sen 
mukana on tarvittavat asiakirjat, tuotteessa on tunniste ja 
valmistajan yhteystiedot ovat suojaimessa (pakkauksessa tai 
ohjeissa, jollei voi laittaa suojaimeen) 

– suojaimessa on oltava myös maahantuojan nimi/tuotemerkki 
ja osoite (tai pakkauksessa tai ohjeissa) 

– tehtävä testejä, kun suojain aiheuttaa riskin, tutkittava ja 
tarvittaessa pidettävä kirjaa valituksista ja takaisinvedoista 

– ilmoitettava valmistajalle ja markkinavalvonnalle, jos suojain 
aiheuttaa riskin, ja ryhdyttävä toimenpiteisiin 

 
 
 



Luku II - talouden toimijoiden velvollisuudet 
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 jakelija 
– varmistettava, että suojaimessa on CE-merkintä ja mukana 

on tarvittavat asiakirjat ja muut tiedot 
– ilmoitettava valmistajalle tai maahantuojalle ja markkina-

valvonnalle, jos suojain aiheuttaa riskin, ja ryhdyttävä 
toimenpiteisiin 
 

– maahantuojasta ja jakelijasta tulee valmistaja, kun se 
saattaa suojaimen markkinoille omalla nimellään tai 
tuotemerkillään TAI muuttaa jo markkinoilla olevaa suojainta 
tavalla, että sillä voi olla vaikutusta vaatimustenmukaisuuteen 

 



Luku II - talouden toimijoiden velvollisuudet 
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 kaikkien talouden toimijoiden on säilytettävä 10 
vuoden ajan tieto 

 
– kaikista talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet niille 

suojaimia 
– kaikista talouden toimijoista, joille ne ovat toimittaneet 

suojaimia 



Luku III - Henkilönsuojaimen 
vaatimustenmukaisuus 
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 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
– oltava mallin eli liitteen IX mukainen 
– oltava sen jäsenvaltion vaatimalla kielellä (kielillä), missä 

suojain on markkinoilla 
 

 CE-merkintä 
– kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi (jos ei 

mahdollista, pakkaukseen ja mukana seuraaviin asiakirjoihin) 
– on kiinnitettävä ennen suojaimen saattamista markkinoille 
– merkintää koskevat NLF-asetuksen (765/2008) 30 artiklan 

yleiset periaatteet 
 vain valmistaja tai hänen valtuutettu edustajansa saa 

kiinnittää CE-merkinnän 
 valmistaja osoittaa merkinnällä ottavansa vastuun siitä, että tuote 

on kaikkien sovellettavien vaatimusten mukainen 
 



Luku IV - Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt 
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 luokka I - sisäinen tuotannonvalvonta (A) 
 

 luokka II - EU-tyyppitarkastus (B) ja sisäiseen 
tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus (C) 

 

 luokka III - EU-tyyppitarkastus (B) JA 
– sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja 

satunnaisin väliajoin tehtävät tuotetarkastukset  (C2) TAI 
– tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva 

tyypinmukaisuus (D) 
 

 jos  kyseessä on cat III suojain, joka on valmistettu yksi 
kappale yksittäiselle käyttäjälle  cat II:n menettely 
 



Luku V - Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten ilmoittaminen 
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 arviointilaitokset on ilmoitettava uudestaan 
 

 testausten alihankinta edelleen sallittua 
– laitos vastaa alihankkijoidensa suorittamista tehtävistä 
– toimintoja voidaan teettää alihankintana vain, jos siitä on 

sovittu asiakkaan kanssa 
 

 akkreditointi on suositeltavin laitoksen toiminnan 
arviointitapa 
– jos akkreditointi, jäsenvaltioilla 2 vkoa aikaa tehdä vastalause 
– jos ei akkreditointia, jäsenvaltioilla 2 kk aikaa tehdä 

vastalause 
 



Luku VI - Markkinavalvonta 
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 jos vaatimustenvastaisuutta ei korjata, jäsenvaltion 
on ryhdyttävä toimenpiteisiin  

 
– rajoittaakseen suojaimen saatavuutta markkinoilla tai  
– kieltääkseen sen, ja 
– varmistettava, että suojain vedetään pois jälleenmyyjiltä tai 

asiakkailta 
 

 



Luku VI - Markkinavalvonta 
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 kun CE-merkintä on kiinnitetty vastoin säännöksiä tai 
sitä ei ole kiinnitetty 
 kun CE-merkintään on liitetty arviointilaitoksen 

numero väärin perustein tai numeroa ei ole kiinnitetty 
 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu 

tai sitä ei ole laaditut oikein 
 tekninen aineisto ei ole saatavilla tai se ei ole 

täydellinen 
 valmistajan tai maahantuojat tiedot suojaimessa 

puuttuvat, ovat virheelliset tai epätäydelliset 
 mikä tahansa muu valmistajan tai maahantuojan 

velvoite on täyttämättä 



Luku VII - Delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset 
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 henkilönsuojainten luokitusta voidaan jatkossa 
muuttaa kevyellä menettelyllä 
– luokitus on asetuksen liitteessä I 
 
 komission kuultava asiassa jäsenvaltioita 



Luku VIII - Loppusäädökset 

10.5.2016 18 

 voimaantulo ja soveltaminen 
 



Henkilönsuojainten riskiluokat 
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 suojaimet jaetaan edelleen kolmeen luokkaan, 
nyt riskin perusteella 
 

 luokka I - vähäiset riskit 
– pinnallinen mekaaninen vaurio, kosketus heikkotehoisen 

puhdistusaineen kanssa tai pitkäaikainen kosketus veden 
kanssa, auringolle altistumisesta silmille aiheutua vaurio, 
kosketus enintään 50 °C pintojen kanssa, muut kuin 
äärimmäiset ilmasto-olot 

 

 luokka II - muut kuin luokissa I ja III luetellut riskit 
 

 luokka III - riskit joilla hyvin vakavia seurauksia 



Muutoksia suojainten luokkaan III 
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– terveydelle  vaaralliset aineet ja seokset 
– vähähappiset ympäristöt 
– haitalliset biologiset tekijät 
– ionisoiva säteily 
– korkeat lämpötilat, jotka vastaavat 100°C 
– ympäristön matalat lämpötilat, jotka vastaavat ilman -50°C 
– putoaminen korkealta 
– sähköisku ja jännitetyö 
– hukkuminen 
– käsikäyttöisten moottorisahojen viillot 
– korkeapainesuihkut 
– luotien aiheuttamat haavat tai veitsen pistot 
– haitallinen melu 



Liite II - Olennaiset terveys- ja turvallisuus-
vaatimukset 
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 käyttöohjevaatimukset edellyttävät, että 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot 

 
 - on annettava käyttöohjeessa, jolloin on 
 annettava myös internetosoite, josta saa 
 täydellisen vakuutuksen  
 

 TAI 
 

 - käyttöohjeen liitteenä on oltava täydellinen 
 vakuutus 



Liite II - Olennaiset terveys- ja turvallisuus-
vaatimukset 
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 pieniä muutoksia 
 

 suojuksia sisältävät suojavaatteet on testattava 
kokonaisuutena  
– esim. moottoripyöräilijän suojavaatteet + polvisuojat 
 

 suojautuminen vaarallisilta aineilta ja tartunnan 
aiheuttajilta  suojautuminen terveydelle 
vaarallisilta aineilta ja  seoksilta ja biologisilta 
tekijöiltä 



Liite II - Olennaiset terveys- ja turvallisuus-
vaatimukset 

10.5.2016 23 

 heijastimet ovat jatkossakin henkilönsuojaimia 
 direktiivi puhuu näkyvyyden osalta pelkästään 

vaatteista 
 
Henkilönsuojaimessa, joka on tarkoitettu 
ennakoitaviin käyttöolosuhteisiin, joissa kunkin 
käyttäjän läsnäolon on näyttävä erikseen, on oltava 
yksi tai useampi väline tai laite… (2.13) 
 
Direktiivi: Vaatteen muodossa olevassa henkilönsuojaimessa, 
joka on tarkoitettu… 



Liite III - Suojaimen tekniset asiakirjat 
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 suojaimen täydellinen kuvaus ja tarkoitettu käyttö 
 arviointi riskeistä, joilta suojaimen tarkoitus suojata  
 luettelo sovellettavista olennaisista vaatimuksista 
 piirustukset ja kaaviot suojaimesta ja sen osista 

selityksineen 
 viittaukset sovellettuihin standardeihin ja muihin 

teknisiin eritelmiin 
 laskelmien, tarkastusten ja tutkimusten tulokset 
 testausraportit 
 kuvaus tuotannon valvonnasta 
 käyttöohjeet 

 



Liite III - Suojaimen tekniset asiakirjat 
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 kaikki ohjeet suojaimelle, jota on valmistettu yksi 
kappale yksittäiselle käyttäjälle  
– perustuvat tyyppihyväksytyn perusmallin ohjeisiin 
 

 sarjavalmisteiselle suojaimelle, joista jokainen 
sovitetaan yksittäiselle käyttäjälle, kuvaus 
toimenpiteistä, joilla valmistaja varmistaa, että 
jokainen suojain täyttää olennaiset vaatimukset 
 



Liite IV - Sisäinen tuotannonvalvonta (A) (cat I) 
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 valmistajan laadittava tekniset asiakirjat 
 
 valmistajan on tehtävä tarvittavat toimenpiteet, jotta 

valmistusprosessi ja sen valvonta varmistavat 
suojaimen vaatimustenmukaisuuden 
 
 valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä ja laadittava  

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on 
annettava viranomaisille pyynnöstä 
– nämä velvoitteet voi hoitaa myös valtuutettu edustaja, jos 

asia määritellään erillisessä sopimuksessa 
 



Liite V - EU-tyyppitarkastus (B) (cat II, cat III) 
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 kun suojainta valmistetaan yksi kappale yksittäiselle 

käyttäjälle, arviointilaitokselle toimitetaan näytteitä, 
jotka edustavat erilaisia käyttäjiä 

 
  kun suojain on sarjavalmisteinen, joka sovitetaan 

yksittäiselle käyttäjälle,  arviointilaitokselle 
toimitetaan perusmalli 
 



Liite V - EU-tyyppitarkastus 
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 arviointilaitoksen on tunnettava yleisesti tunnustetun 
kehityksen tason muutokset, jotka osoittavat, ettei 
suojain enää täytä olennaisia vaatimuksia 
– määriteltävä, onko muutoksia tutkittava tarkemmin  
 ilmoitettava valmistajalle 

 valmistajan on ilmoitettava arviointilaitokselle kaikista 
suojaimeen ja teknisiin asiakirjoihin tehdyistä 
muutoksista 
 valmistajan on varmistettava, että suojain täyttää 

jatkuvasti olennaiset vaatimukset kehityksen tason 
mukaisesti 



Liite V - EU-tyyppitarkastus 
Sertifikaatin uudistaminen (pitkä menettely) 
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 valmistajan on pyydettävä arviointilaitosta 
arvioimaan EU-tyyppitarkastustodistus, kun 
– suojainta muutetaan 
– kun kehityksen taso muuttuu 
– viimeistään ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä  

(6-12 kk ennen) 
 

 arviointilaitoksen on tutkittava suojain ja tehtävä 
tarpeelliset tekstit varmistaakseen olennaisten 
vaatimusten täyttyminen  sertifikaatti uusitaan 

 

 jos suojain ei täytä vaatimuksia  sertifikaatti 
peruutetaan 

 



Liite V - EU-tyyppitarkastus 
Sertifikaatin uudistaminen (lyhyt menettely) 
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 yksinkertaistettu sertifikaatin uusimismenettely  
 

– sovelletaan tilanteessa, jossa tuotetta ei ole muutettu ja 
yhdenmukaistetut standardit tai muut tekniset eritelmät eivät 
ole muuttuneet ja edelleen täyttävät olennaiset vaatimukset 

 

– arviointilaitos ei tutki eikä testaa tuotetta 
 

– EU-tyyppitarkastustodistus uusitaan 
 

– kustannusten tulee olla suhteessa yksinkertaistetun 
menettelyn aiheuttamaan hallinnolliseen taakkaan 
 



Liite VI - Sisäiseen tuotannonvalvontaan 
perustuva tyypinmukaisuus (C) (cat II) 
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 valmistajan on tehtävä tarvittavat toimenpiteet, jotta 
valmistusprosessi ja sen valvonta varmistavat 
suojaimen vaatimustenmukaisuuden 
 
 valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä ja laadittava  

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on 
annettava viranomaisille pyynnöstä 
– nämä velvoitteet voi hoitaa myös valtuutettu edustaja, jos 

asia määritellään erillisessä sopimuksessa 
 



Liite VII - Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva 
tyypinmukaisuus ja satunnaisin väliajoin 
suoritettavat valvotut tuotetarkastukset (C2) (cat III) 
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 nykyinen 11A 
 arviointilaitos tekee tarkastuksia vähintään kerran 

vuodessa satunnaisin väliajoin 
 jatkossa tilastollinen näytteenotto 



Liite VIII - Tuotantoprosessin laadunvarmistukseen 
perustuva tyypinmukaisuus (D) (cat III)   
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 nykyinen 11B 
 
 hakemukseen on lisättävä sen paikan osoite, jossa 

auditointi tehdään 
 



Liite IX - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
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 täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 sisältö vastaava kuin nykyisin 

 
 Huom! EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatii 

henkilönsuojaimen valmistaja (8 artikla). 
– mahdollista ulkoistaa valtuutetulle edustajalle? 
 

 



Kiitos! 
 

pirje.lankinen@stm.fi 
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