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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittayksiköistä 
ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttami-
sesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan mittayksiköistä ja 

mittanormaalijärjestelmästä annettua lakia 
muutettavaksi. 

Lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, et-
tä kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle 
säädetystä tutkimusvelvollisuudesta voidaan 
eräin edellytyksin poiketa. Tämä  mahdollis-
taisi kansallisen mittanormaalijärjestelmän 

resurssien tehokkaan käytön muuttuvassa 
toimintaympäristössä sekä edistäisi kemian ja 
mikrobiologian metrologian kansallisten mit-
tanormaalilaboratorioiden perustamista. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä 
lähinnä teknisiä korjauksia.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan hei-
näkuun alusta vuonna 2006. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1.  Nykyti la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestel-
mästä (1156/1993) annetulla lailla on vahvis-
tettu noudatettavaksi kansallinen mittayksik-
köjärjestelmä. Lailla on myös täsmennetty 
kansallisen mittanormaalijärjestelmän toi-
minnan edellytykset ja järjestetty kansallinen 
kalibrointipalvelu. 

Kansallisen mittanormaalijärjestelmän teh-
tävänä on toteuttaa kansainvälinen mittayk-
sikköjärjestelmä ylläpitämällä ja kehittämällä 
kansallisia mittanormaaleja. Sen tehtävänä 
on myös kansallisten mittanormaalien kautta 
siirtää kansainvälisen mittayksikköjärjestel-
män mittayksiköitä muihin mittanormaalei-
hin. Lisäksi sen tehtävänä on yhdessä kansal-
lisen kalibrointipalvelun kanssa turvata luo-
tettavien ja tarkkojen mittausten ja kalibroin-
tien saatavuus. 

Mittatekniikan keskus vastaa kansallisen 
mittanormaalijärjestelmän yleisestä kehittä-
misestä ja toteuttamisesta. Lisäksi mittatek-
niikan keskus hoitaa kansallisen mittanor-
maalilaboratorion tehtävät, jollei se ole sopi-
nut näiden tehtävien hoitamisesta muussa la-
boratoriossa.  

Kansallisten mittanormaalilaboratorioiden 
tehtävänä on pitää yllä kansallisia mittanor-
maaleja ja niiden jäljitettävyyttä sekä siirtää 
niiden kautta mittayksikkö muihin mittanor-
maaleihin. Lisäksi näiden laboratorioiden tu-
lee hoitaa kansallisten mittanormaalien yllä-
pitoon ja kehittämiseen liittyvää mittatieteel-
listä tutkimusta, osallistua kansainväliseen 
yhteistyöhön ja toimia asiantuntijana päte-
vyysalueellaan. 

Nykyisin mittatekniikan keskus hoitaa kan-
sallisen mittanormaalilaboratorion tehtäviä 
seuraavien suureiden mittayksiköiden osalta: 
massa, virtaus, paine, lämpötila, kosteus, 
sähkösuureet, akustiikka, aika ja taajuus, pi-
tuus ja geometriset suureet. Mittatekniikan 
keskus on sopinut kansallisen mittanormaali-

laboratorion tehtävien hoitamisesta optisten 
ja suurjännitesuureiden mittayksiköiden  
osalta Teknillisen korkeakoulun kanssa. 

Joidenkin suureiden mittayksiköiden osalta 
on ollut tarpeen huolehtia mittanormaalien 
ylläpidosta ja  jäljitettävyydestä, mutta kan-
sallisen mittanormaalin riittävä tarkkuus ei 
ole kuitenkaan edellyttänyt varsinaista mitta-
tieteellistä eli metrologista tutkimusta. Koor-
dinaattimittausten, voiman ja vääntömomen-
tin sekä tiettyjen kaasuseosten mittayksiköitä 
koskevien kansallisten mittanormaalien yllä-
pidosta ja jäljitettävyyden hoitamisesta mitta-
tekniikan keskus on tehnyt sopimuksen 
Tampereen teknillisen yliopiston Tuotanto-
tekniikan laitoksen, Raute Precision Oy:n ja 
Ilmatieteen laitoksen kanssa.  

Lisäksi säteilylain (592/1991) nojalla sätei-
lyturvakeskuksen tehtävänä on ylläpitää sä-
teilymittausten luotettavuuden varmistami-
seksi tarpeellisia mittanormaaleja sekä Geo-
deettisesta laitoksesta annetun lain 
(581/2000) nojalla Geodeettinen laitos ylläpi-
tää geodeettisten ja fotogrammetristen mitta-
usten osalta mittanormaaleja sekä toimii pi-
tuuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena 
mittanormaalilaboratoriona. 

Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on jär-
jestää tarkkuudeltaan riittävien ja luotettavien 
kalibrointien saatavuus. Tätä varten mittayk-
siköistä ja mittanormaalijärjestelmästä anne-
tulla lailla on säädetty kansallisesta kalib-
rointipalvelusta. Sen tehtäviä hoitavat päte-
väksi todetut kalibrointilaboratoriot ja kan-
salliset mittanormaalilaboratoriot ylläpitämi-
ensä mittanormaalien osalta, jos tämä on tar-
peen suurealueen laajuuden ja tarkkuuden 
sekä kalibrointien saatavuuden takia. 

Vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelu-
jen pätevyyden toteamisesta annettu laki 
(920/2005) tuli voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2006. Sen nojalla kansallisen akkredi-
tointijärjestelmän tehtäviä hoitaa mittateknii-
kan keskuksen akkreditointiyksikkö, FINAS-
akkreditointipalvelu. Sen erillisyys ja itsenäi-
syys suhteessa mittatekniikan keskuksen teh-
täviin kansallisena metrologialaitoksena on 
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vahvistettu mittatekniikan keskuksesta anne-
tussa laissa (1149/1990), jonka tätä koskeva 
muutos tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2006 (921/2005). 
 
 
1.2. Kansainvälinen kehitys 

Kansainvälisesti kemian ja mikrobiologian 
metrologian merkitys on yhä laajemmin tun-
nustettu. Huomiota kiinnitetään etenkin ke-
miallisten mittausten jäljitettävyyteen, koska 
tämä edistää esimerkiksi terveydenhuollon ja 
ympäristömittausten luotettavuutta. Tämän 
vuoksi kemian metrologiaa varten on perus-
tettu oma komitea muun muassa EUROME-
Tiin (European Collaboration in Measure-
ment Standards) ja CIPM:ään (Comité Inter-
national des Poids et Mesures), joiden tehtä-
vänä on myös edistää vertailumittausten ke-
hittämistä.  

Useissa maissa on lisäksi vireillä hankkei-
ta, joilla kemian ja mikrobiologian osuutta 
kansallisessa mittanormaalijärjestelmässä 
kehitetään muun muassa osallistumalla 
CCQM:n (Comité Consultatif pour la Quan-
tité de Matière) järjestämiin vertailuihin.  

Kemian metrologian merkityksen kasvu 
näkyy myös esimerkiksi kansainvälisissä 
termien määritelmissä. Mittayksiköistä ja 
mittanormaalijärjestelmästä annetussa laissa 
olevat määritelmät, jotka koskevat mittanor-
maalia, jäljitettävyyttä ja kalibrointia, perus-
tuvat ISOn (International Organization for 
Standardization) julkaisuun International 
Vocabulary of Basic and General Terms in 
Metrology vuodelta 1984. Julkaisun uusitus-
sa toisessa painoksessa vuodelta 1993 määri-
telmissä on otettu huomioon muun muassa 
kemian metrologiassa käytetyt vertailuaineet.  

Vaatimus kansallisen akkreditointijärjes-
telmän itsenäisyydestä ja erillisyydestä suh-
teessa kansalliseen metrologialaitokseen pe-
rustuu kansainvälisten arviointiperusteiden, 
erityisesti kansainvälisen ISO 17000 –stan-
dardisarjan kehitykseen. 
 
 
1.3. Nykytilan arviointi 

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestel-
mästä annetun lain voimaantulon jälkeen 

kemian ja mikrobiologian metrologian mer-
kitys on kasvanut. Jo tällä hetkellä, mutta 
etenkin tulevaisuudessa, kasvaa tarve perus-
taa kansallisia mittanormaalilaboratorioita 
huolehtimaan terveydenhuollon ja ympäris-
tömittausten luotettavuudesta, esimerkiksi 
päästökauppaan liittyen tai elintarvikkeiden 
turvallisuuden varmistamiseksi. 

Kaikilta kansallisilta mittanormaalilabora-
torioilta ei ole käytännössä vaadittu eikä 
myöskään mittatieteellisin eli metrologisin 
perustein ollut tarpeen vaatia tieteellistä tut-
kimustoimintaa. Nykyjärjestelmä on tarpeen 
säilyttää ja – ottaen huomioon kemian ja 
mikrobiologian metrologian merkityksen 
kasvu – edelleen tarpeen laajentaa. Resurssi-
en tehokkaan käytön kannalta mittatieteellis-
tä tutkimusta ei tulisi vaatia, jos siihen ei ole 
selkeää tarvetta tai siitä ei ole selkeää hyötyä. 

Kemian metrologiaa varten hankittava lait-
teisto itsessään on keskeinen mittanormaalin 
toteuttamisessa, eikä siten ole tarvetta jatku-
valle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. 
Kemian ja mikrobiologian metrologian osuu-
den kasvu järjestelmässä aiheuttaa nykyistä 
laajemman tarpeen eritasoisiin kansallisiin 
mittanormaalilaboratorioihin, joissa vain 
osalta edellytettäisiin mittatieteellistä tutki-
musta.  

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestel-
mästä annetussa laissa on kalibrointilaborato-
rioiden pätevyyden toteaminen säädetty 
yleisluonteisesti mittatekniikan keskukselle. 
Tämä ei enää vastaa vaatimustenmukaisuu-
den arviointipalvelujen pätevyyden toteami-
sesta annetun lain sanamuotoa eikä niitä ta-
voitteita, joita mittatekniikan keskuksen hal-
lintoon on tehty FINAS-akkreditointi-
palvelun erillisyyden ja itsenäisyyden var-
mistamiseksi suhteessa mittatekniikan kes-
kuksen toimintaan kansallisena metrologia-
laitoksena. 

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestel-
mästä annetussa laissa säädetyt määritelmät 
eivät enää täysin vastaa kansainvälisessä 
käytössä olevia määritelmiä. Tämän vuoksi 
niiden korjaaminen on tarpeen. 

Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ovat 
olleet keskeinen osa kansallista kalibrointi-
palvelua. Mittayksiköistä ja mittanormaali-
järjestelmästä annetun lain nojalla niiden oli-
si ollut mahdollista antaa virallisia kalibroin-
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titodistuksia, mutta käytännössä ne ovat an-
taneet FINAS-akkreditointitunnuksella va-
rustettuja todistuksia, jotka tosiasiallisesti on 
rinnastettu virallisiin kalibrointitodistuksiin. 
Selkeyden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista 
rinnastaa nämä todistukset virallisiin kalib-
rointitodistuksiin säädöstasolla. 

Säteilyturvakeskuksen tehtäviin säteilysuu-
reiden tai geodeettisen laitoksen tehtäviin 
geodeettisten ja fotogrammetristen mittaus-
ten osalta ei liity muutostarpeita. 
 
 
2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestel-
mästä annettua lakia ehdotetaan täydennettä-
väksi siten, että kansalliselle mittanormaali-
laboratoriolle säädetystä velvollisuudesta 
hoitaa kansallisten mittanormaalien ylläpi-
toon ja kehittämiseen liittyvää mittatieteellis-
tä tutkimusta voidaan poiketa, kun sidosryh-
mien keskeiset tarpeet huomioon ottaen käy-
tettävissä on mittatieteellisesti riittävä kansal-
lisen mittanormaalin tarkkuustaso. Tämä 
mahdollistaisi kansallisen mittanormaalijär-
jestelmän resurssien tehokkaan käytön muut-
tuvassa toimintaympäristössä. Se myös edis-
täisi kemian ja mikrobiologian metrologian 
kansallisten mittanormaalilaboratorioiden pe-
rustamista. 

Lisäksi mittayksiköistä ja mittanormaalijär-
jestelmästä annettuun lakiin ehdotetaan teh-
täväksi eräitä lähinnä teknisiä korjauksia.  
Esimerkiksi kansalliseen kalibrointipalveluun 
kuuluvia päteväksi todettuja kalibrointilabo-
ratorioita koskevaa sanamuotoa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että se vastaisi vaatimus-
tenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyy-
den toteamisesta annetun lain sanamuotoa. 
Lain määritelmiä ehdotetaan myös ajan-
tasaistettavaksi. 
 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Lakiehdotuksella ei ole merkittäviä julkis-
taloudellisia vaikutuksia taikka suoranaisia 
yritysvaikutuksia tai vaikutuksia elinkei-

noelämään, mutta se parantaisi kansallisen 
mittanormaalijärjestelmän resurssien käytön 
tehokkuutta lisäämällä joustoja nykyjärjes-
telmään verrattuna. 

Lakiehdotuksella ei myöskään ole taloudel-
lisia vaikutuksia toiminnassa oleviin kansal-
lisiin mittanormaalilaboratorioihin tai akkre-
ditoituihin kalibrointilaboratorioihin. 

Lakiehdotus edistäisi kansallisen mit-
tanormaalijärjestelmän kehittämistä, etenkin 
kemian ja mikrobiologian metrologian tar-
peiden huomioon ottamista. Useissa kansain-
välisissä tutkimuksissa on osoitettu, että kan-
sallisen mittanormaalijärjestelmän kehittämi-
sellä on myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. 
Oikeat ja luotettavat mittaustulokset tukevat 
päätöksentekoa, vähentävät aikaa vievien uu-
sintamittausten tarvetta, nopeuttavat tuotan-
toprosesseja, vähentävät virhekustannuksia ja 
kansainvälisen kaupan teknisiä esteitä. 
 
3.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Lakiehdotus parantaisi mittatekniikan kes-
kuksen edellytyksiä kehittää kansallista mit-
tanormaalijärjestelmää, mutta sillä ei kuiten-
kaan olisi merkittäviä muutoksia mittateknii-
kan keskuksen nykyisiin tehtäviin tai toimin-
tatapoihin. 
 
3.3. Muut vaikutukset 

Lakiehdotuksilla ei arvioida olevan suora-
naisia ympäristö- tai yhteiskunnallisia vaiku-
tuksia. Kansallisen mittanormaalijärjestel-
män kehittäminen muun muassa kemian ja 
mikrobiologian metrologian tarpeet huomi-
oon ottaen edistäisi kuitenkin välillisesti ter-
veydenhuollon ja ympäristömittausten luotet-
tavuutta. 
 
 
4.  Asian valmistelu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Lakiehdotukset on valmisteltu kauppa- ja 
teollisuusministeriössä yhteistyössä mittatek-
niikan keskuksen kanssa.  

Valmistelun aikana on luonnoksia lakieh-
dotukseksi esitelty metrologian neuvottelu-
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kunnan jaostoissa ja kansallisten mittaus-
paikkojen vastuuhenkilöille. 
 
4.2. Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Hallituksen esitys on lähetetty lausunnolle 
oikeusministeriölle, sisäasiainministeriölle, 
ulkoasiainministeriölle, puolustusministeriöl-
le, valtiovarainministeriölle, opetusministeri-

ölle, maa- ja metsätalousministeriölle, liiken-
ne- ja viestintäministeriölle, sosiaali- ja ter-
veysministeriölle, työministeriö ja ympäris-
töministeriöille sekä kansallisen mittanor-
maalijärjestelmän ja kansallisen kalibrointi-
palvelun kannalta keskeisille tahoille. Lau-
sunnonantajilla ei pääsääntöisesti ollut huo-
mautettavaa lakiehdotukseen. Lausuntojen 
perusteella on kuitenkin lakiehdotukseen teh-
ty eräitä lähinnä teknisiä korjauksia. 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Määritelmät. Laissa olevat määritel-
mät uudistettaisiin vastaamaan kansainväli-
sesti sovittuja termien määritelmiä. 

Määritelmiä koskevat muutokset perustu-
vat keskeisesti kansainväliseen ISOn julkai-
suun International Vocabulary of Basic and 
General Terms of Metrology (1993). Sitä 
vastaa kansallinen standardi  SFS 3700: Met-
rologia. Perus- ja yleistermien sanasto 
(1998).  

Määritelmien uudistaminen selkeyttäisi  
käsitteiden käyttöä ja niiden ymmärrettävyyt-
tä. Lisäksi tekniikan kehitys sekä kemian ja 
mikrobiologian metrologian merkityksen 
kasvu olisi otettu huomioon. 

Mittanormaalin määritelmä täsmennettäi-
siin tarkoittamaan kiintomittaa, mittauslaitet-
ta, vertailuainetta tai mittausjärjestelmää ai-
empaa yleisemmän ilmaisun sijasta. Samalla 
määritelmän sisältöä selkeytettäisiin lausera-
kennetta muuttamalla. 

Jäljitettävyyden määritelmää täydennettäi-
siin siten, että siihen lisättäisiin vaatimus au-
kottomasta vertailuketjusta, jotta kaikkien 
vertailujen epävarmuudet tulisivat kartoite-
tuksi.  

Kalibroinnin määritelmään sisällytettäisiin 
kemian metrologiaan liittyvä vertailuaineen 
edustama suureen arvo.  

9 §. Kansallisen mittanormaalilaboratori-
on tehtävät. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 2 momentti, jonka nojalla mittatekniikan 
keskus voisi päättää  poiketa 9 §:n 1 momen-
tissa kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle 
säädetystä velvollisuudesta mittatieteelliseen 
tutkimukseen. Ehtona tälle olisi, että sidos-

ryhmien keskeiset tarpeet huomioon ottaen 
käytettävissä olisi mittatieteellisesti eli met-
rologisesti riittävä kansallisen mittanormaa-
lin tarkkuustaso, vaikka kansallisten mit-
tanormaalien ylläpitoon ja kehittämiseen liit-
tyvää mittatieteellistä tutkimusta ei edellyte-
tä. Tällöin nykyinen 2 momentti siirtyisi 3 
momentiksi. 

12 §. Kalibrointipalveluiden järjestäminen. 
Pykälän 2 ja 3 momenttia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, mittatekniikan keskuksen päte-
väksi toteamien kalibrointilaboratorioiden si-
jasta viitattaisiin vaatimustenmukaisuuden 
arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta 
annetun lain nojalla akkreditoituihin kalib-
rointilaboratorioihin. Tosiasiallisesti kyse 
olisi edelleen samoista kalibrointilaboratori-
oista. 

Pykälän 3 momenttiin lisättäisiin kansallis-
ten mittanormaalilaboratorioiden kansalli-
seen kalibrointipalveluun kuuluvien tehtävi-
en hoidon edellytykseksi, että kalibrointipal-
velu on tarpeen suurealueen laajuuden ja 
tarkkuuden sekä kalibrointien saatavuuden 
takia. Nykyisin vastaava säännös on mit-
tanormaalijärjestelmästä annetussa asetuk-
sessa (972/1994). 

13 §. Viralliset kalibrointitodistukset. Py-
kälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että 
virallisina kalibrointitodistuksina pidettäisiin 
akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden pä-
tevyysalueellaan tekemistään kalibroinneista 
antamia todistuksia. Tämä ei tosiasiallisesti 
muuttaisi nykykäytäntöä. 

14 §. Eräiden kansallisten mittanormaalien 
ylläpito. Pykälään ehdotetaan täydennettä-
väksi viittauksilla säteilylakiin ja Geodeetti-
sesta laitoksesta annettuun lakiin.  
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2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä heinäkuuta 2006.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 

Laki 

mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä 10 päivänä joulukuuta 1993 anne-

tun lain (1156/1993) 2 §, 12 §:n 2 ja 3 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 14 § sekä  
lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraa-

vasti: 
 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) mittanormaalilla kiintomittaa, mittaus-

laitetta, vertailuainetta tai mittausjärjestel-
mää, jolla määritellään, toteutetaan, säilyte-
tään tai toistetaan suureen mittayksikkö taik-
ka suureen yksi tai useampi vertailuarvo; 

2) jäljitettävyydellä mittaustuloksen tai 
mittanormaalin yhteyttä kansallisiin tai kan-
sainvälisiin mittanormaaleihin taikka muihin 
vastaaviin ilmoitettuihin vertailupisteisiin 
sellaisen aukottoman vertailuketjun välityk-
sellä, jossa on ilmoitettu kaikkien vertailujen 
epävarmuudet; 

3) kalibroinnilla toimenpiteitä, joiden avul-
la yksilöidyissä olosuhteissa saadaan mittaus-
laitteen, mittausjärjestelmän näyttämien, 
kiintomitan tai vertailuaineen edustamien 
suureen arvojen ja vastaavien mittanormaa-
leilla toteutettujen arvojen välinen yhteys. 
 

9 § 

Kansallisen mittanormaalilaboratorion    
tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mittatekniikan keskus voi päättää, että kan-

salliselle mittanormaalilaboratoriolle 1 mo-
mentissa säädetystä velvollisuudesta hoitaa 
kansallisten mittanormaalien ylläpitoon ja 
kehittämiseen liittyvää mittatieteellistä tut-

kimusta poiketaan, kun sidosryhmien keskei-
set tarpeet huomioon ottaen käytettävissä on 
mittatieteellisesti riittävä kansallisen mit-
tanormaalin tarkkuustaso. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 § 

Kalibrointipalveluiden järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on li-

säksi huolehtia nimeämiään kansallisia mit-
tanormaalilaboratorioita tarvittaessa apunaan 
käyttäen vaatimustenmukaisuuden arviointi-
palvelujen pätevyyden toteamisesta annetun 
lain (920/2005) nojalla akkreditoitujen kalib-
rointilaboratorioiden mittanormaalien jäljitet-
tävän kalibroinnin saatavuudesta. 

Kansalliseen kalibrointipalveluun kuuluvia 
tehtäviä hoitavat 2 momentissa tarkoitetut 
akkreditoidut kalibrointilaboratoriot. Lisäksi 
kansalliset mittanormaalilaboratoriot voivat 
hoitaa kansalliseen kalibrointipalveluun kuu-
luvia tehtäviä, jos tämä on tarpeen suurealu-
een laajuuden ja tarkkuuden sekä kalibroin-
tien saatavuuden takia. 
 

13 § 

Viralliset kalibrointitodistukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Virallisina kalibrointitodistuksina pidetään 

myös 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ak-
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kreditoitujen kalibrointilaboratorioiden päte-
vyysalueellaan tekemistään kalibroinneista 
antamia todistuksia. 
 

14 § 

Eräiden kansallisten mittanormaalien 
ylläpito 

Säteilysuureiden mittausten osalta noudate-

taan, mitä siitä säteilylaissa (592/1991) sää-
detään. 

Geodeettisten ja fotogrammetristen mitta-
usten osalta noudatetaan, mitä siitä Geodeet-
tisesta laitoksesta annetussa laissa (581/2000) 
säädetään. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20 . 
————— 

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Ministeri Paula Lehtomäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä 10 päivänä joulukuuta 1993 anne-

tun lain (1156/1993) 2 §, 12 §:n 2 ja 3 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 14 § sekä  
lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraa-

vasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) mittanormaalilla välinettä, laitetta, ainet-

ta tai kappaletta, jolla määritellään, toteute-
taan ja säilytetään suureen mittayksikkö tai 
sen kerrannainen, jotta tämä voitaisiin siirtää 
muihin mittauslaitteisiin vertaamalla; 

2) jäljitettävyydellä mittaustuloksen yhteyt-
tä mittanormaalien katkeamattoman vertailu-
ketjun kautta asianomaisten kansallisten tai 
kansainvälisten mittanormaalien välityksellä 
mittayksiköiden määritelmään; 

 
 
3) kalibroinnilla sellaista mittaamista, jonka 

avulla tunnetuissa olosuhteissa mittanormaa-
liin vertaamalla saadaan mittauslaitteen tai 
mittauslaitteiston näyttämien arvojen ja mit-
tanormaalien vastaavien arvojen välinen yh-
teys. 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) mittanormaalilla kiintomittaa, mittaus-

laitetta, vertailuainetta tai  mittausjärjestel-
mää, jolla määritellään, toteutetaan, säilyte-
tään tai toistetaan suureen mittayksikkö taik-
ka suureen yksi tai useampi vertailuarvo; 

2) jäljitettävyydellä mittaustuloksen tai mit-
tanormaalin yhteyttä kansallisiin tai kansain-
välisiin mittanormaaleihin taikka muihin vas-
taaviin ilmoitettuihin vertailupisteisiin sellai-
sen aukottoman vertailuketjun välityksellä, 
jossa on ilmoitettu kaikkien vertailujen epä-
varmuudet; 

3) kalibroinnilla toimenpiteitä, joiden avul-
la yksilöidyissä olosuhteissa saadaan mitta-
uslaitteen, mittausjärjestelmän näyttämien, 
kiintomitan tai vertailuaineen edustamien 
suureen arvojen ja vastaavien mittanormaa-
leilla toteutettujen arvojen välinen yhteys. 
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 9 § 

Kansallisen mittanormaalilaboratorion     
tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mittatekniikan keskus voi päättää, että 

kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle 1 
momentissa säädetystä velvollisuudesta hoi-
taa kansallisten mittanormaalien ylläpitoon 
ja kehittämiseen liittyvää mittatieteellistä 
tutkimusta poiketaan, kun sidosryhmien kes-
keiset tarpeet huomioon ottaen käytettävissä 
on mittatieteellisesti riittävä kansallisen mit-
tanormaalin tarkkuustaso. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
12 § 

Kalibrointipalveluiden järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on li-

säksi huolehtia nimeämiään kansallisia mit-
tanormaalilaboratorioita tarvittaessa apu-
naan käyttäen päteväksi toteamiensa kalib-
rointilaboratorioiden mittanormaalien jälji-
tettävän kalibroinnin saatavuudesta. 

 
 
 

Kansalliseen kalibrointipalveluun kuuluvia 
tehtäviä hoitavat mittatekniikan keskuksen 
päteväksi toteamat kalibrointilaboratoriot. 
Kansalliset mittanormaalilaboratoriot voivat 
hoitaa kansalliseen kalibrointipalveluun 
kuuluvia tehtäviä, jos ne täyttävät näiden 
tehtävien osalta vastaavat pätevyysvaati-
mukset. 

12 § 

Kalibrointipalveluiden järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on li-

säksi huolehtia nimeämiään kansallisia mit-
tanormaalilaboratorioita tarvittaessa apu-
naan käyttäen vaatimustenmukaisuuden ar-
viointipalvelujen pätevyyden toteamisesta 
annetun lain (920/2005) nojalla akkreditoi-
tujen kalibrointilaboratorioiden mittanor-
maalien jäljitettävän kalibroinnin saatavuu-
desta. 
Kansalliseen kalibrointipalveluun kuuluvia 
tehtäviä hoitavat 2 momentissa tarkoitetut 
akkreditoidut kalibrointilaboratoriot. Lisäksi 
kansalliset mittanormaalilaboratoriot voivat 
hoitaa kansalliseen kalibrointipalveluun 
kuuluvia tehtäviä, jos tämä on tarpeen suu-
realueen laajuuden ja tarkkuuden sekä ka-
librointien saatavuuden takia. 

 
13 § 

Viralliset kalibrointitodistukset 

— — — — — — — — — — — — — — 
Virallisia kalibrointitodistuksia voivat li-

säksi antaa mittatekniikan keskuksen päte-
väksi toteamat kalibrointilaboratoriot päte-
vyysalueellaan tekemistään kalibroinneista. 
 

13 § 

Viralliset kalibrointitodistukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Virallisina kalibrointitodistuksina pidetään 
myös 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ak-
kreditoitujen kalibrointilaboratorioiden pä-
tevyysalueellaan tekemistään kalibroinneista 
antamia todistuksia. 
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14 § 

Eräiden kansallisten mittanormaalien       
ylläpito 

Säteilysuureiden sekä geodeettisten ja fo-
togrammetristen mittausten osalta noudate-
taan, mitä niistä erikseen säädetään. 
 

14 § 

Eräiden kansallisten mittanormaalien       
ylläpito 

Säteilysuureiden mittausten osalta nouda-
tetaan, mitä siitä säteilylaissa (592/1991) 
säädetään. 

Geodeettisten ja fotogrammetristen mitta-
usten osalta noudatetaan, mitä siitä Geo-
deettisesta laitoksesta annetussa laissa 
(581/2000) säädetään. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

20 . 
——— 

 
 
 


