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Sähköturvallisuuslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa sähkölaitteen ja -laitteiston käytön pitäminen
turvallisena ja estää sähkön käytöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden haitalliset
vaikutukset sekä turvata sähkölaitteen tai -laitteiston sähkövirran tai magneettikentän vä-
lityksellä aiheuttamasta vahingosta kärsineen oikeudet. Lisäksi lain tarkoituksena on var-
mistaa sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuus ja vapaa liikkuvuus. 

Tässä laissa säädetään sähkölaitteille ja -laitteistoille asetettavista vaatimuksista, säh-
kölaitteiden ja -laitteistojen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja vaatimustenmu-
kaisuuden valvonnasta, sähköalan töistä ja niiden valvonnasta sekä sähkölaitteen ja -lait-
teiston haltijan vahingonkorvausvelvollisuudesta. 

Tällä lailla pannaan täytäntöön sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenval-
tioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, jäljempänä EMC-direktiivi, ja tietyllä jänni-
tealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsen-
valtioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2014/35/EU, jäljempänä pienjännitedirektiivi.

2 § 

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin, joita käytetään sähkön tuottami-
sessa, siirrossa, jakelussa tai käytössä ja joiden sähköisistä tai sähkömagneettisista omi-
naisuuksista voi aiheutua vahingon vaara tai häiriötä.

Tätä lakia sovelletaan myös radiolaitteisiin ja viestintäverkkoihin siltä osin kuin niistä
voi aiheutua vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle taikka haitallisia häiriöitä, jois-
ta ei säädetä tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä. 
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3 §

Soveltamisalaa koskevat rajoitukset

Tätä lakia ei sovelleta:
1) sähköllä toimivien koneiden markkinoille saattamiseen eikä käyttöön ottamiseen

siltä osin kuin niistä säädetään koneiden turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (400/2008);

2) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010) tarkoitettui-
hin terveydenhuollon laitteisiin, tarvikkeisiin ja niiden lisälaitteisiin; tätä lakia sovelletaan
kuitenkin näihin laitteisiin, tarvikkeisiin ja lisälaitteisiin, jos kyse on korjaus- ja huolto-
töistä; 

3) vahinkoon, joka on aiheutunut sähkönsiirron, -jakelun tai -toimituksen keskeytymi-
sestä sekä sellaisen vahingon korvaamiseen, joka on syntynyt sähkömarkkinalain
(588/2013) 97 §:ssä tarkoitetun sähkönjakelun, muun verkkopalvelun tai sähköntoimituk-
sen virheen vuoksi.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tämän lain 2–5 luvun säännös-
ten soveltamisesta sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin, siltä osin kuin ne koskevat yksin-
omaan sotilaskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamista,
varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suorittajaa, ilmoituksia sähkölaitteistoista ja vas-
tuuhenkilöistä, tietojen antamista ja valvonnan järjestämistä maanpuolustuksen kannalta
erityissuojattavissa kohteissa. Pääesikunta valvoo puolustusministeriön ohjauksessa mai-
nituissa kohteissa sähköturvallisuutta noudattaen tätä lakia.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sähkölaitteella sähköä toimiakseen tarvitsevaa tai sähkön tuottamiseen, siirtoon taik-

ka mittaamiseen tarkoitettua:
a) valmista laitetta;
b) asennustarviketta;
c) markkinoilla saataville yhtenä toiminnallisena yksikkönä asetettua laitteiden yhdis-

telmää; 
d) komponenttia tai osakokoonpanoa, joka on tarkoitettu laitteen loppukäyttäjän asen-

nettavaksi laitteeseen;
2) sähkölaitteistolla kiinteää asennusta tai muuta vastaavaa sähkölaitteista ja mahdolli-

sesti muista laitteista, tarvikkeista ja rakenteista koostuvaa toiminnallista kokonaisuutta;
3) sähkömagneettisella häiriöllä sähkömagneettista ilmiötä, joka voi heikentää sähkö-

laitteen tai -laitteiston toimintaa; häiriö voi olla sähkömagneettista kohinaa, muu kuin toi-
vottu signaali tai muutos etenemisympäristössä;

4) sähkömagneettisella yhteensopivuudella sähkölaitteen tai -laitteiston kykyä toimia
tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään aiheuttamatta kohtuuttomia sähkö-
magneettisia häiriöitä muulle samassa ympäristössä olevalle sähkölaitteelle tai -laitteistol-
le;

5) sähkömagneettisella ympäristöllä kaikkia tietyssä paikassa esiintyviä sähkömag-
neettisia ilmiöitä;

6) vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella elintä, joka suorittaa kalibrointia, tes-
tausta, sertifiointia ja tarkastuksia sekä muita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia;

7) talouden toimijalla sähkölaitteenvalmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa
ja jakelijaa;

8) teknisillä asiakirjoilla asiakirjoja, jotka valmistajan on laadittava sähkölaitteen omi-
naisuuksista sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;
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9) valmistajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnit-
teluttaa tai valmistuttaa sähkölaitetta ja markkinoi kyseistä sähkölaitetta nimellään tai ta-
varamerkillään varustettuna;

10) yhdenmukaistetulla standardilla eurooppalaista standardia, joka on vahvistettu Eu-
roopan komission esittämän pyynnön perusteella unionin yhdenmukaistamislainsäädän-
nön soveltamiseksi;

11) teknisellä eritelmällä asiakirjaa, jossa määritellään tekniset vaatimukset, jotka säh-
kölaitteen tai -laitteiston on täytettävä;

12) akkreditoinnilla tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkina-
valvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, jäljem-
pänä NLF-asetus, 2 artiklan 10 kohdassa määriteltyä akkreditointia;

13) CE-merkinnällä merkintää, jolla valmistaja osoittaa sähkölaitteen olevan merkin-
nän kiinnittämistä koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädettyjen
vaatimusten mukainen;

14) valtuutetulla edustajalla unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeus-
henkilöä, jolla on valmistajan antama toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt teh-
tävät;

15) maahantuojalla unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
joka saattaa kolmannesta maasta tuodun sähkölaitteen unionin markkinoille;

16) markkinoille saattamisella sähkölaitteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville
unionin markkinoilla;

17) vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla prosessia, jossa selvitetään, ovatko sähkö-
laitteeseen tai -laitteistoon liittyvät olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyneet;

18) jakelijalla muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä
kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa sähkölaitteen saataville markkinoilla;

19) asettamisella saataville markkinoilla sähkölaitteen toimittamista unionin markki-
noille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan
tai veloituksetta;

20) markkinoilta poistamisella kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toi-
mitusketjussa olevan sähkölaitteen asettaminen saataville markkinoilla;

21) palautusmenettelyllä kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppu-
käyttäjien saataville jo asetettu sähkölaite takaisin;

22) kiinteällä asennuksella sähkölaitteistoa, joka on usean erityyppisen laitteen tai
muun kojeen yhdistelmä, joka on koottu, asennettu ja tarkoitettu pysyvään käyttöön en-
nalta määritellyssä paikassa;

23) jakeluverkonhaltijalla yhteisöä tai laitosta, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja
joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa;

24) valtuutetulla tarkastajalla henkilöä, joka tekee sähkölaitteiston tarkastustehtäviä ja
jonka sähköturvallisuusviranomainen on hyväksynyt valtuutetuksi tarkastajaksi;

25) valtuutetulla laitoksella oikeushenkilöä, jonka sähköturvallisuusviranomainen on
hyväksynyt tekemään sähkölaitteiston tarkastustehtäviä;

26) pätevyydenarviointilaitoksella oikeushenkilöä, jonka sähköturvallisuusviranomai-
nen on hyväksynyt arvioimaan sähköpätevyyttä hakevien henkilöiden pätevyyttä;

27) toiminnanharjoittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tekee sähkö-
laitteistojen rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä tai sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä;

28) sähkövahingolla sähkölaitteesta tai -laitteistosta sähkövirran tai magneettikentän
välityksellä aiheutunutta vahinkoa;

29) häiriönsiedolla sähkölaitteen tai -laitteiston kykyä toimia tarkoitetulla tavalla toi-
minnan heikentymättä sähkömagneettisen häiriön vaikutuksesta; 

30) ilmoitetulla laitoksella Euroopan unionin jäsenvaltion nimeämää ja Euroopan ko-
missiolle ilmoitettua laitosta, jolla on oikeus tehdä vaatimustenmukaisuuden arviointeja; 
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31) unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä mitä tahansa unionin lainsäädäntöä, jol-
la yhdenmukaistetaan sähkölaitteen kaupan pitämisen ehtoja.

5 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnille, markkinavalvonnalle ja
kolmannesta maasta tuotavien tuotteiden ulkorajavalvonnalle sekä tuotteiden CE-merkin-
nälle asetettavista vähimmäisvaatimuksista säädetään NLF-asetuksessa.

Hisseistä säädetään hissiturvallisuuslaissa (1134/2016).
Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestel-

mien vaatimustenmukaisuudesta säädetään räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tar-
koitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetussa laissa
(1139/2016).

Markkinavalvonnasta, NLF-asetuksen 27–29 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta,
valvontaviranomaisista ja muutoksenhausta säädetään eräiden tuotteiden markkinaval-
vonnasta annetussa laissa (1137/2016).

Ilmoitetuille laitoksille asetetuista vaatimuksista, ilmoitettujen laitosten valvonnasta ja
muutoksenhausta säädetään eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista anne-
tussa laissa (278/2016).

Työturvallisuutta koskevista vaatimuksista säädetään työturvallisuuslaissa (738/2002).
Sähkönsiirron, -jakelun ja -toimituksen keskeytymiseen sekä sähkönjakelun, muun

verkkopalvelun tai sähköntoimituksen virheeseen liittyvistä korvausasioista säädetään
sähkömarkkinalaissa.

Radiolaitteiden markkinoille saattamisesta säädetään tietoyhteiskuntakaaren 30 luvus-
sa.

6 §

Sähkölaitteita ja -laitteistoja koskevat yleiset vaatimukset 

Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava
niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että:

1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa;
2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; 
3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.
Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä, sitä ei saa

saattaa markkinoille, luovuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön.

2 luku

Sähkölaitteita koskevat vaatimukset 

7 §

Sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Sen, joka saattaa markkinoille sähkölaitteen, on voitava osoittaa, että sähkölaite täyttää
6 §:n vaatimukset. 

Sen, joka valmistaa tai tuo maahan sähkölaitteen, jota ei saateta markkinoille, mutta
joka luovutetaan myös muiden käyttöön, on voitava osoittaa, että sähkölaite täyttää 6 §:n
vaatimukset.
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8 §

Sähkölaitteita koskevien vaatimusten soveltamisala

Tämän lain 9–28 §:ää sovelletaan sähkölaitteisiin, jotka toimivat vaihtosähköllä nimel-
lisjännitealueella 50–1000 V ja tasasähköllä nimellisjännitealueella 75–1500 V. 

Lisäksi lain 9–28 §:ää sovelletaan jännitteestä riippumatta sähkölaitteisiin, joiden fyy-
siset ominaisuudet ovat luonteeltaan sellaisia, että:

1) ne voivat aiheuttaa tai lisätä sähkömagneettisia päästöjä, jotka ylittävät tason, jolla
radio- ja televiestintälaitteet ja muut laitteet voivat toimia tarkoitetulla tavalla; tai

2) niiden toiminta voi heikentyä kohtuuttomasti niiden altistuessa tarkoitetun käytön
seurauksena tavanomaisesti esiintyville sähkömagneettisille häiriöille.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin sähkölaitteisiin liittyvien vaatimus-
ten soveltamisalan rajauksista.

9 §

Sähkölaite markkinointitarkoituksiin

Talouden toimija saa asettaa sähkölaitteen näytteille tai käyttää sähkölaitetta markki-
nointitarkoituksiin, vaikka sen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Tällöin sähkölait-
teessa on oltava näkyvä merkintä, josta ilmenee messun, esittelytilaisuuden tai näyttelyn
nimi ja päivämäärä. Lisäksi sähkölaitteen merkinnästä on käytävä selvästi ilmi, että säh-
kölaite ei ole vaatimusten mukainen eikä myytävänä ennen kuin valmistaja tai maahan-
tuoja on saattanut sen vaatimusten mukaiseksi. Esittelyjä saa järjestää vain, jos on toteu-
tettu riittävät toimenpiteet sähköturvallisuuden varmistamiseksi ja sähkömagneettisten
häiriöiden välttämiseksi. 

10 §

Asettaminen saataville markkinoilla

Sähkölaitteen saa asettaa saataville markkinoilla vain, jos se täyttää tässä laissa sille
säädetyt vaatimukset.

11 §

Sähkölaitteen markkinoille saattamisen ja käytön rajoittaminen

Sähköturvallisuusviranomainen saa rajoittaa sähkölaitteen markkinoille saattamista ja
käyttöä, jos:

1) määrätyssä kohteessa ilmenee tai odotetaan ilmenevän sähkömagneettista yhteenso-
pivuutta koskeva ongelma, joka on ratkaistava; tai

2) se on tarpeen turvallisuussyistä yleisen viestintäverkon tai vastaanotto- tai lähetys-
aseman suojaamiseksi, kun laitetta käytetään turvallisuuden parantamiseen tarkoin määri-
tellyillä taajuusalueilla.

Markkinoille saattamisen ja käytön rajoittamisesta sähköturvallisuusviranomaisen on
ilmoitettava Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

12 §

Sähkölaitteen olennaiset vaatimukset

Sähkölaite on suunniteltava ja valmistettava hyvän teknisen käytännön mukaisesti si-
ten, että se on oikein asennettuna, huollettuna ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytet-
tynä sähkömagneettisesti yhteensopiva eikä vaaranna ihmisten terveyttä ja turvallisuutta,
kotieläimiä tai omaisuutta. Sähkölaitteen suojaus on varmistettava sähkölaitteen aiheutta-
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mien vaarojen varalta ja sellaisten vaarojen varalta, jotka voivat aiheutua ulkoisten teki-
jöiden vaikutuksesta sähkölaitteeseen. 

Sähköverkonhaltija ei saa asettaa sähkölaitetta koskevia tässä pykälässä tai sen nojalla
säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia tiukempia turvallisuusvaatimuksia ehtona
verkkoon liittämiselle tai sähkön toimittamiselle sähkölaitteen käyttäjille.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin sähkölaitteen olennaisista turvalli-
suusvaatimuksista sekä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevista olennaisista vaa-
timuksista.

13 §

Valmistajan velvollisuus varmistaa sähkölaitteen vaatimustenmukaisuus

Valmistajan on ennen sähkölaitteen markkinoille saattamista varmistettava ja voitava
osoittaa, että sähkölaite on suunniteltu ja valmistettu 12 §:ssä tarkoitettujen olennaisten
turvallisuusvaatimusten ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien olennaisten
vaatimusten mukaisesti.

Valmistajan on suoritettava sähkölaitteelle soveltuva vaatimustenmukaisuuden arvioin-
timenettely ja laadittava sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tekniset
asiakirjat.

Valmistajan on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä sähkö-
laitteeseen CE-merkintä, kun sähkölaitteen on osoitettu täyttävän sovellettavat vaatimuk-
set. Laatimalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun siitä, että
sähkölaite on sitä koskevien olennaisten vaatimusten mukainen. 

Tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee olla suomen tai ruotsin
kielellä taikka muulla sähköturvallisuusviranomaisen hyväksymällä kielellä. 

Valmistajan on säilytettävä sähkölaitetta koskevat tekniset asiakirjat ja EU-vaatimus-
tenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun sähkölaite on saatettu
markkinoille.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin vaatimustenmukaisuuden arviointi-
menettelyistä, teknisistä asiakirjoista sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja sen
sisällöstä.

14 §

Valmistajan velvollisuus varmistaa sarjatuotannon jatkuva vaatimustenmukaisuus 

Valmistajan on varmistettava, että sarjatuotannossa valmistettu sähkölaite täyttää tässä
laissa säädetyt vaatimukset.

Valmistajan on otettava huomioon muutokset sähkölaitteen suunnittelussa tai ominai-
suuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissä eritelmis-
sä, joihin nähden sähkölaitteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan.

Valmistajan on testattava kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi näyte
markkinoilla saataville asetetusta sähkölaitteesta, jos valmistaja katsoo sen aiheelliseksi
sähkölaitteeseen liittyvien riskien vuoksi. Valmistajan on tutkittava valitukset, vaatimus-
tenvastaiset sähkölaitteet ja sähkölaitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kir-
jaa sekä tiedotettava jakelijoille tällaisesta valvonnasta.

15 §

CE-merkintä

CE-merkintää koskevista yleisistä periaatteista säädetään NLF-asetuksen 30 artiklassa.
Valmistajan on kiinnitettävä valmiiseen tämän lain vaatimukset täyttävään sähkölait-

teeseen CE-merkintä ennen sähkölaitteen markkinoille saattamista. Merkintä on kiinnitet-
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tävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi sähkölaitteeseen. Jos CE-merkintää ei ole
mahdollista tai perusteltua kiinnittää sähkölaitteeseen, se on kiinnitettävä sähkölaitteen
pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin. 

16 §

Sähkölaitteen merkinnät, yhteystiedot ja mukana seuraavat asiakirjat 

Valmistajan on varmistettava, että markkinoille saatettavaan sähkölaitteeseen on kiin-
nitetty tässä laissa vaaditut merkinnät ja sähkölaitteeseen on liitetty tarvittavat ohjeet ja
turvallisuustiedot. 

Sähkölaitteessa on oltava tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla
se voidaan tunnistaa, tai, jos sähkölaitteen koko tai luonne ei tätä salli, vaadittu tieto on
annettava pakkauksessa tai sähkölaitteen mukana olevassa asiakirjassa.

Valmistajan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavara-
merkkinsä ja postiosoitteensa. Tiedot on oltava sähkölaitteessa tai, jos se ei ole mahdollis-
ta, sähkölaitteen pakkauksessa tai sähkölaitteen mukana olevassa asiakirjassa. Osoitteessa
on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden. 

Sähkölaitteen mukana toimitettavissa turvallisuustiedoissa ja ohjeissa on oltava tarpeel-
liset tiedot sähkölaitteen käyttämiseksi turvallisesti ja käyttötarkoituksensa mukaisesti. 

Sähkölaitteen merkintöjen, turvallisuustietojen ja ohjeiden sekä sähkölaitteen mukana
olevien asiakirjojen tulee olla suomen ja ruotsin kielellä. Niiden on oltava selkeitä, ym-
märrettäviä ja helppotajuisia.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin sähkölaitteen merkintöjä, tietoja ja
ohjeita koskevista vaatimuksista. 

17 §

Valtuutettu edustaja

Valmistaja voi nimittää kirjallisella toimeksiannolla valtuutetun edustajan. 
Valmistaja ei voi siirtää 13 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä velvollisuuksia valtuute-

tulle edustajalle.
Valtuutetun edustajan on suoritettava valmistajalta saadussa toimeksiannossa eritellyt

tehtävät. Toimeksiannon on oikeutettava valtuutettu edustaja suorittamaan ainakin seuraa-
vat tehtävät:

1) pidettävä EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat sähköturvalli-
suusviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä lähtien, kun sähkölaite on saa-
tettu markkinoille;

2) annettava sähköturvallisuusviranomaisen perustellusta pyynnöstä tälle kaikki tiedot
ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

3) tehtävä yhteistyötä sähköturvallisuusviranomaisen kanssa tämän pyynnöstä toimis-
sa, joilla pyritään poistamaan valtuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien säh-
kölaitteiden aiheuttamat riskit. 

18 §

Maahantuojan velvollisuudet sähkölaitteen markkinoille saattamisen yhteydessä

Maahantuoja saa saattaa markkinoille ainoastaan vaatimukset täyttäviä sähkölaitteita.
Maahantuojan on ennen sähkölaitteen markkinoille saattamista varmistettava, että:
1) valmistaja on suorittanut 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun sähkölaitteen asianmukai-

sen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn; 
2) valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat;
3) sähkölaitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä;
7



1135/2016  
4) sähkölaitteen mukana on vaaditut asiakirjat; 
5) sähkölaitteessa on 16 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut merkinnät ja yhteystiedot;
6) sähkölaitteeseen liitetään 16 §:n 4 momentin mukaiset turvallisuustiedot ja ohjeet.
Jos maahantuojalla on syytä epäillä, että sähkölaite ei täytä tässä laissa säädettyjä olen-

naisia turvallisuusvaatimuksia tai sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia olennai-
sia vaatimuksia, maahantuoja ei saa saattaa sähkölaitetta markkinoille ennen kuin se on
saatettu vaatimusten mukaiseksi. Jos sähkölaitteeseen sisältyy riski, maahantuojan on il-
moitettava siitä valmistajalle ja sähköturvallisuusviranomaiselle.

19 §

Maahantuojan velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa 

Maahantuojan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tava-
ramerkkinsä ja postiosoitteensa. Tiedot on oltava sähkölaitteessa tai, jos se ei ole mahdol-
lista, sähkölaitteen pakkauksessa tai sähkölaitteen mukana olevassa asiakirjassa. 

20 §

Maahantuojan velvollisuus säilyttää ja toimittaa asiakirjoja 

Maahantuojan on pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös sähkötur-
vallisuusviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun sähkölaite on saatettu
markkinoille ja varmistettava, että tekniset asiakirjat ovat pyynnöstä sähköturvallisuusvi-
ranomaisen saatavilla.

21 §

Jakelijan velvollisuudet asetettaessa sähkölaite saataville markkinoilla

Jakelijan on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta sen varmistamiseksi, että hä-
nen markkinoilla saataville asettamansa sähkölaite on tämän lain vaatimusten mukainen.

Jakelijan on ennen sähkölaitteen asettamista saataville markkinoilla tarkistettava, että: 
1) sähkölaitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä;
2) sähkölaitteen mukana on vaaditut asiakirjat;
3) sähkölaitteessa on 16 §:n 2 ja 3 momentissa ja 19 §:ssä tarkoitetut merkinnät ja yh-

teystiedot;
4) sähkölaitteeseen on liitetty 16 §:n 4 momentin mukaiset turvallisuustiedot ja ohjeet.
Jos jakelijalla on syytä epäillä, että sähkölaite ei täytä olennaisia turvallisuusvaatimuk-

sia tai sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia olennaisia vaatimuksia, jakelija ei
saa asettaa sähkölaitetta saataville markkinoilla ennen kuin se on saatettu tämän lain vaa-
timusten mukaiseksi. Jos sähkölaitteeseen sisältyy riski, jakelijan on ilmoitettava siitä val-
mistajalle tai maahantuojalle ja sähköturvallisuusviranomaiselle.

22 § 

Maahantuojan ja jakelijan velvollisuus varmistaa sähkölaitteen varastointi- ja 
kuljetusolosuhteet 

Maahantuojan ja jakelijan on varmistettava, ettei sähkölaitteen vaatimustenmukaisuus
vaarannu hänen vastuullaan olevan varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
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23 § 

Valmistajan velvollisuuksien soveltaminen maahantuojaan ja jakelijaan

Maahantuojalla ja jakelijalla on samat velvollisuudet kuin valmistajalla, jos ne saattavat
sähkölaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään taikka muuttavat mark-
kinoille jo saatettua sähkölaitetta tavalla, joka voi vaikuttaa tämän lain vaatimusten täyt-
tymiseen.

24 § 

Talouden toimijoiden tunnistetiedot

Talouden toimijan on pyynnöstä esitettävä sähköturvallisuusviranomaiselle tunnistetie-
dot kaikista talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille sähkölaitteita tai joille tämä
on toimittanut sähkölaitteita.

Talouden toimijan on voitava esittää 1 momentissa tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden
ajan sen jälkeen, kun sille on toimitettu sähkölaitteita, ja kymmenen vuoden ajan sen jäl-
keen, kun se on toimittanut sähkölaitteita.

25 § 

Talouden toimijan velvollisuudet vaatimustenvastaisuustilanteissa

Jos valmistajalla tai maahantuojalla on syytä epäillä, että sen markkinoille saattama
sähkölaite ei täytä tämän lain vaatimuksia, valmistajan tai maahantuojan on ryhdyttävä vä-
littömästi toimenpiteisiin sähkölaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poista-
miseksi markkinoilta tai tarvittaessa sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi. 

Jos jakelijalla on syytä epäillä, että sen markkinoilla saataville asettama sähkölaite ei
täytä tämän lain vaatimuksia, jakelijan on varmistettava, että asiassa ryhdytään tarvittaviin
toimenpiteisiin sähkölaitteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi
markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi.

Jos sähkölaite aiheuttaa riskin, talouden toimijan on välittömästi ilmoitettava asiasta
niiden EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa talouden
toimija on asettanut sähkölaitteen saataville markkinoilla, ja annettava yksityiskohtaiset
tiedot vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Valmistajan ja maahantuojan on silloin, kun se katsotaan kuluttajien terveyden ja tur-
vallisuuden suojelemiseksi tarpeelliseksi, tehtävä näytteisiin perustuvia testejä markki-
noilla saataville asetetuille sähkölaitteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset
sähkölaitteet ja sähkölaitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tie-
dotettava jakelijoille tällaisesta valvonnasta.

26 § 

Talouden toimijan velvollisuus luovuttaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
sähköturvallisuusviranomaisen kanssa

Talouden toimijan on pyynnöstä luovutettava sähköturvallisuusviranomaiselle tiedot ja
asiakirjat, jotka ovat tarpeen sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, suo-
men, ruotsin tai muulla sähköturvallisuusviranomaisen hyväksymällä kielellä. 

Talouden toimijan on tehtävä sähköturvallisuusviranomaisen kanssa tämän pyynnöstä
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan talouden toimijan markkinoille saattamien
sähkölaitteiden aiheuttamat riskit.
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27 § 

Sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimukset tiettyyn kiinteään asennukseen 
sijoitettavalle sähkölaitteelle

Markkinoilla saataville asetettuun sähkölaitteeseen, joka voidaan sijoittaa kiinteään
asennukseen, sovelletaan sähkölaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia
vaatimuksia.

Sähkölaitteeseen, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi tiettyyn kiinteään asennukseen eikä
sitä ole muutoin asetettu saataville markkinoilla, ei sovelleta 11–25 §:ssä säädettyjä säh-
kömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyviä vaatimuksia. Sähkölaitteen mukana olevissa
asiakirjoissa on yksilöitävä kiinteä asennus ja sen sähkömagneettisen yhteensopivuuden
ominaispiirteet ja ilmoitettava varotoimenpiteet, joita sähkölaitteen asentaminen kiinteään
asennukseen edellyttää, jotta kyseisen asennuksen vaatimustenmukaisuutta ei vaaranneta.
Asiakirjoissa on oltava 16 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 19 §:ssä tarkoitetut merkinnät ja yh-
teystiedot. Lisäksi asiakirjoihin on kirjattava noudatetut hyvät tekniset käytännöt. 

Kiinteän asennuksen rakentajan on varmistettava, että edellytetyt asiakirjat luovutetaan
sähkölaitteiston haltijalle. Haltijan on säilytettävä nämä asiakirjat sähköturvallisuusviran-
omaisen saatavilla asennuksen käyttöiän ajan.

28 § 

Sähkölaitteen vaatimustenmukaisuusolettama

Sähkölaitteen katsotaan täyttävän 12 §:ssä tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimuk-
set ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset vaatimukset, jos se on sitä
koskevien yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mukainen. 

Sähkölaite voi täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteen-
sopivuutta koskevat olennaiset vaatimukset, vaikka se ei ole yhdenmukaistetun standardin
mukainen. Sähkölaitteen vaatimustenmukaisuus on tällöin voitava osoittaa luotettavasti. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin sähkölaitteen vaatimustenmukai-
suusolettaman antavista standardeista ja niiden soveltamisjärjestyksestä. 

29 §

Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen pistokytkimien erityisvaatimukset

Kotitalouskäyttöön tarkoitetun pistotulpan ja -rasian saa asettaa saataville markkinoilla,
luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön vain, jos se on Suomessa sovellettavan pistokytkimiä
koskevan standardin mukainen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sähkölaitteen rakenteellisena osana olevaa
pistotulppaa ja -rasiaa.

Talouden toimijan, joka valmistaa tai tuo Suomen markkinoille pistotulpan tai -rasian,
on varmistettava, että sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla on todistus siitä, että pis-
totulppa tai -rasia täyttää 1 momentissa tarkoitetun standardin vaatimukset.
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3 luku 

Sähkölaitteistoa koskevat vaatimukset 

30 §

Soveltamisalan rajaus

Tämän lain 32–34 §:ää ei sovelleta viestintäverkkojen, hissien, ilma-alusten eikä maa-
ja vesikulkuneuvojen sähkölaitteistoihin.

31 § 

Sähkölaitteiston turvallisuusvaatimukset

Sähkölaitteisto on suunniteltava, rakennettava ja korjattava hyvän turvallisuusteknisen
käytännön mukaisesti ottaen huomioon 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyt vaatimuk-
set. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, sähkölaitteiston on täytettävä olennaiset tur-
vallisuusvaatimukset. Olennaiset turvallisuusvaatimukset koskevat suojausta sähköiskul-
ta, suojausta tulipaloa ja kuumuutta vastaan, suojausta muilta haittavaikutuksilta, erityis-
laitteistojen sekä erityisolosuhteiden vaatimuksia, eri laitteistojen keskinäistä yhteensopi-
vuutta sekä muita olennaisia rakennevaatimuksia. Vaatimukset koskevat myös tarpeellisia
merkintöjä ja asiakirjoja. 

Sähkölaitteiston rakenteessa on otettava huomioon Suomessa vallitsevat olosuhteet ja
noudatettavat asennustavat.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin sähkölaitteiston olennaisista turval-
lisuusvaatimuksista.

32 §

Turvallisuusvaatimusten täyttyminen

Sähkölaitteiston katsotaan täyttävän 31 §:ssä tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaati-
mukset, jos se suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan soveltaen 33 §:ssä tarkoitettuja
standardeja tai julkaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin vaatimuksiin on vahvistettu
33 §:n mukaisesti.

Sähkölaitteiston olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on tarvittaessa 1 mo-
mentista poiketen mahdollista osoittaa noudattaen, mitä 34 §:ssä säädetään.

33 §

Sovellettavat standardit ja julkaisut

Sähköturvallisuusviranomainen julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudat-
taen sähkölaitteiston katsotaan täyttävän tämän lain vaatimukset.

Jos standardeja ei tietyn sähkölaitteiston osalta ole laadittu, voidaan soveltaa standar-
deihin verrattavia julkaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin on
vahvistettu 1 momentin mukaisesti.

Standardin tai sen painoksen vaihtuessa sähköturvallisuusviranomainen päivittää stan-
dardiluettelon. Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva sähkölaitteisto voidaan raken-
taa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen standardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa
päivityksestä.
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34 §

Standardeista poikkeaminen

Standardeista saa tarvittaessa poiketa, jos vastaava turvallisuustaso voidaan saavuttaa
muutoin. 

Sähkölaitteiston suunnittelijan tai rakentajan on laadittava kirjallinen selvitys poikkea-
misesta ennen sähkölaitteiston rakentamisen tai korjaamisen aloittamista, ja sille on oltava
tilaajan antama suostumus. Selvityksen tulee olla siten laadittu, että sen perusteella voi-
daan todeta vaatimusten täyttyminen. Selvitystä voidaan tarvittaessa täydentää valtuute-
tun laitoksen tai valtuutetun tarkastajan lausunnolla.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin standardista poikkeamisen menette-
lystä. 

35 §

Käyttöolosuhteiden muuttuminen

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava, että käytön tai käyttöolosuhteiden muuttues-
sa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla voidaan varmistaa sähkölaitteiston turval-
lisuus muuttuneissa olosuhteissa.

36 §

Sähkölaitteistojen kytkeminen yhteen

Sen, joka kytkee sähkölaitteistot yhteen, on varmistettava, ettei toimenpiteestä aiheudu
6 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Tämän varmistamiseksi yhteen kytkettävien sähkö-
laitteistojen haltijoiden on annettava toisilleen riittävät sähkölaitteistonsa rakennetta kos-
kevat tekniset tiedot.

37 §

Sähkölaitteiston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien vaatimusten 
soveltamisala

Tämän lain 38–41 §:ää sovelletaan sähkölaitteistoihin, joiden fyysiset ominaisuudet
ovat luonteeltaan sellaisia, että:

1) ne voivat aiheuttaa tai lisätä sähkömagneettisia päästöjä, jotka ylittävät tason, jolla
radio- ja televiestintälaitteet ja muut laitteet voivat toimia tarkoitetulla tavalla; tai

2) niiden toiminta voi heikentyä kohtuuttomasti niiden altistuessa tarkoitetun käytön
seurauksena tavanomaisesti esiintyville sähkömagneettisille häiriöille.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin sähkölaitteiston sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevien vaatimusten soveltamisalan rajauksista. 

38 §

Sähkölaitteisto markkinointitarkoituksiin

Sähkölaitteiston saa asettaa näytteille tai sitä saa käyttää markkinointitarkoituksiin,
vaikka se ei ole tämän lain vaatimusten mukainen. Tällöin sähkölaitteistossa on oltava nä-
kyvä merkintä, josta ilmenee messun, esittelytilaisuuden tai näyttelyn nimi ja päivämäärä.
Lisäksi sähkölaitteiston merkinnästä on käytävä selvästi ilmi, että sähkölaitteisto ei ole
vaatimusten mukainen eikä myytävänä ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi.
Esittelyjä saa järjestää vain, jos on toteutettu riittävät toimenpiteet sähköturvallisuuden
varmistamiseksi ja sähkömagneettisten häiriöiden välttämiseksi. 
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39 §

Sähkölaitteiston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset vaatimukset

Sähkölaitteisto on suunniteltava ja rakennettava hyvän teknisen käytännön mukaisesti
siten, että se on oikein huollettuna ja korjattuna sähkömagneettisesti yhteensopiva. Kiin-
teissä asennuksissa on otettava huomioon komponenttien aiottua käyttötarkoitusta koske-
vat tiedot siten, että varmistetaan sähkölaitteistolle säädettyjen olennaisten vaatimusten
täyttyminen. 

Sähkölaitteiston rakentajan on kirjattava sovelletut tekniset käytännöt asiakirjoihin ja
luovutettava ne sähkölaitteiston haltijalle. Sähkölaitteiston haltijan on säilytettävä nämä
asiakirjat sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla tarkastuksia varten niin kauan kuin
sähkölaitteisto on käytössä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin sähkölaitteiston sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevista olennaisista vaatimuksista ja kiinteiden asennusten erityis-
vaatimuksista. 

40 §

Sähkölaitteiston vaatimustenmukaisuusolettama sähkömagneettista yhteensopivuutta 
koskevien olennaisten vaatimusten suhteen

Sähkölaitteiston katsotaan täyttävän 39 §:ssä tarkoitetut sähkömagneettista yhteensopi-
vuutta koskevat olennaiset vaatimukset, jos se on niitä koskevien yhdenmukaistettujen
standardien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä, mukainen. 

Sähkölaitteisto voi täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset
vaatimukset, vaikka se ei ole yhdenmukaistetun standardin mukainen. Sähkölaitteiston
vaatimustenmukaisuus on tällöin voitava osoittaa luotettavasti. 

41 §

Sähkölaitteiston käyttöönotto ja käyttöönoton rajoittaminen

Sähkölaitteiston saa ottaa käyttöön vain, jos se täyttää tässä laissa sille asetetut vaati-
mukset.

Sähkölaitteiston rakentajan on ennen sähkölaitteen käyttöönottoa varmistettava, että
sähkölaitteisto on suunniteltu ja rakennettu 31 §:ssä säädettyjen turvallisuusvaatimusten
ja 39 §:ssä säädettyjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien olennaisten vaati-
musten mukaisesti.

Sähköturvallisuusviranomainen saa rajoittaa sähkölaitteiston käyttöönottoa ja käyttöä,
jos: 

1) määrätyssä kohteessa ilmenee tai on perustellusti odotettavissa ilmenevän sähkö-
magneettista yhteensopivuutta koskeva ongelma, joka on ratkaistava; tai 

2) se on tarpeen turvallisuussyistä yleisen viestintäverkon tai vastaanotto- tai lähetys-
aseman suojaamiseksi, kun laitteistoa käytetään turvallisuuden parantamiseen tarkoin
määritellyillä taajuusalueilla.

Sähkölaitteiston käyttöönoton ja käytön rajoittamisesta sähköturvallisuusviranomaisen
on ilmoitettava Euroopan komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

42 §

Sähkölaitteiston käyttöönottoajankohta 

Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi käyttöön ajankohtana, jolloin laitteistoon kytketään
jännite sen käyttöä varten. Sähkölaitteiston käyttöönottona ei kuitenkaan pidetä sellaisia
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valvottuja käyttötilanteita, jotka ovat tarpeen laitteiston koekäytössä tai käyttöönottotar-
kastuksessa.

Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi varsinaiseen käyttötarkoitukseensa ajankohtana, jol-
loin tila, johon sähkölaitteisto on rakennettu, otetaan suunniteltuun käyttötarkoitukseensa
tai toiminta, jota varten sähkölaitteisto on suunniteltu, alkaa. 

43 §

Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus

Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on riittä-
vässä laajuudessa selvitetty, että siitä ei aiheudu 6 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä.
Käyttöönottotarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston muutos- ja laajennustöille. Sähkö-
laitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta. Jos ra-
kentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteis-
ton haltijan huolehtia tarkastuksesta.

Sähkölaitteiston rakentajan tulee laatia käyttöönottotarkastuksesta sähkölaitteiston hal-
tijan käyttöön tarkastuspöytäkirja vähäisiksi katsottavia töitä lukuun ottamatta. Näissäkin
tapauksissa on sähkölaitteiston testausten tulokset kuitenkin tarvittaessa annettava laitteis-
ton haltijalle.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin käyttöönottotarkastuspöytäkirjan si-
sällöstä sekä niistä vähäisiksi katsottavista töistä, joista pöytäkirjaa ei tarvitse tehdä.

44 §

Sähkölaitteistoluokitus

Sähkölaitteistot jaetaan niiden varmennus- ja määräaikaistarkastusten vaatimusten sekä
kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta luokkiin seuraavasti: 

1) luokan 1 sähkölaitteisto:
a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa;
b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirta-

suojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3;
2) luokan 2 sähkölaitteisto:
c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun otta-

matta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1000 voltin nimellisjännitteel-
lä syötettyjä yli 1000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja;

d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiin-
teistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen sum-
maa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria.

3) luokan 3 sähkölaitteisto:
c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko.
Sähkölaitteistoluokitusta ei sovelleta viestintäverkkojen, hissien, ilma-alusten eikä

maa- ja vesikulkuneuvojen sähkölaitteistoihin.

45 §

Sähkölaitteiston varmennustarkastus

Sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, jos
kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkö-
laitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle. 

Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta.
Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan siitä, tulee sähkölait-
teiston haltijan huolehtia tarkastuksesta. 
14



1135/2016  
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin merkittäviksi katsottavista sähkölait-
teiston muutos- ja laajennustöistä.

46 §

Varmennustarkastuksen ajankohta, sisältö ja suorittaja

Varmennustarkastus on tehtävä ennen sähkölaitteiston ottamista varsinaiseen käyttötar-
koitukseensa tai tietyn ajan kuluessa sen jälkeen. Varmennustarkastuksessa on riittävässä
laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla varmistettava, että sähkölaitteisto
täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säädetyt vaati-
mukset ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. Varmennustar-
kastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdolliset olevat lääkintätilat, räjähdysvaa-
ralliset tilat ja palovaaralliset tilat. 

Varmennustarkastuksen voi tehdä 75 §:ssä tarkoitettu valtuutettu laitos tai valtuutettu
tarkastaja.

Varmennustarkastuksen tekijän on laadittava sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkas-
tustodistus ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra. Laitteis-
ton haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin varmennustarkastuksen ajankohdas-
ta erityyppisille laitteistoille sekä tarkastustodistuksen ja tarkastustarran sisällöstä.

47 §

Sähkölaitteiston haltijan vastuu sähkölaitteiston turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta 
yhteensopivuudesta

Sähkölaitteiston haltija on vastuussa laitteiston turvallisuudesta, sen ylläpitämiseksi
tarvittavasta kunnossapidosta ja siitä, että laitteisto täyttää tämän lain vaatimukset. 

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta
tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.

48 §

Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito-ohjelma

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille
laaditaan sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Sähkölaitteiston haltija
vastaa siitä, että kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan. Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa
tulee ottaa huomioon sähkölaitteiston käyttöympäristöstä aiheutuvat tarpeet. 

Muiden sähkölaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteistojen
käyttö- ja huolto-ohjeilla. 

49 §

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus

Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on
tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein.

Jos asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asu-
mista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli
35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistolle tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen
vuoden välein. 

Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein.
Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia laitteiston määräaikaistarkastuksesta.
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50 §

Määräaikaistarkastuksen sisältö ja suorittaja

Määräaikaistarkastuksessa tulee riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltu-
valla tavalla varmistua siitä, että:

1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää turvallisuuden yllä-
pitämiseksi ja laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet;

2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja oh-
jeet ovat käytettävissä;

3) sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.
Määräaikaistarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat lääkin-

tätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.
Määräaikaistarkastuksen voi tehdä 75 §:ssä tarkoitettu valtuutettu laitos tai valtuutettu

tarkastaja. 

51 §

Määräaikaistarkastuksen tarkastuspöytäkirja ja tarkastustarra 

Tarkastuksen tekijän on laadittava määräaikaistarkastuksesta laitteiston haltijan käyt-
töön tarkastuspöytäkirja ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastus-
tarra. 

Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastuspöytäkirja sekä osoitus pöytäkirjassa esitet-
tyjen puutteiden korjaamisesta vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tarkastuspöytäkirjan ja tarkastustar-
ran sisällöstä.

52 § 

Jakeluverkonhaltijan rekisteri

Jakeluverkonhaltijan on pidettävä rekisteriä jakelualueensa liittymien sähkölaitteistois-
ta. Rekisteriin on tallennettava tiedot, joiden perusteella voidaan sähköturvallisuuden val-
vontaa ja mahdollisten vahinkojen selvittämistä varten asianmukaisella tavalla selvittää
laitteiston tyyppi, rakentaja sekä haltija tai omistaja. 

4 luku 

Sähkötöitä ja käyttötöitä koskevat vaatimukset 

53 §  

Sähkö- ja käyttötyön määrittely

Sähkötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteen korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteiston ra-
kennus-, korjaus- ja huoltotöitä.

Sähkötyöksi ei katsota sähkölaitteen eikä -laitteiston purkutyötä, jos laite tai laitteisto
on tehty luotettavasti ja asianmukaisesti jännitteettömäksi.

Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä ja sähkölaitteistoon koh-
distuvia tarkastustoimenpiteitä.
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54 § 

Perusvaatimus sähkötyölle ja käyttötyölle

Sähkötöitä tai käyttötöitä tekevän henkilön tulee olla tehtävään ja sen sähköturvalli-
suutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu.

55 § 

Sähkötöiden tekemisen edellytykset 

Toiminnanharjoittaja saa tehdä sähkötyötä seuraavilla edellytyksillä:
1) töitä johtamaan on nimetty henkilö, jolla on riittävä kelpoisuus (sähkötöiden johta-

ja);
2) itsenäisesti töitä suorittavalla ja valvovalla henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai muu-

ten riittävä ammattitaito;
3) toiminnanharjoittajan käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset työvälineet

sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset;
4) toiminnasta on tehty ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle ennen kuin sähkötöi-

tä koskeva toiminta aloitetaan. 
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on selvitettävä, että 1 mo-

mentissa ja 58 §:ssä asetetut vaatimukset täyttyvät. Ilmoituksesta on käytävä ilmi sähkö-
töiden johtajan suostumus tehtäväänsä. Ilmoituksessa on myös mainittava rekisteriin mer-
kitsemistä varten 86 §:n 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Rekisteriin merkit-
tyjen tietojen muutoksista on kuukauden kuluessa ilmoitettava kirjallisesti sähköturvalli-
suusviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti. 

56 § 

Sähkötöiden tekemisen edellytyksiä koskevat poikkeukset 

Edellä 55 §:ssä säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa:
1) tieliikennekäyttöön soveltuvan sähköajoneuvon voimajärjestelmän sähkötöissä, jos

henkilö on riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestel-
mään ja sähkön vaaroihin; 

2) maakaapelien asentamiseen liittyvässä osatyösuorituksessa, joka käsittää vain kaa-
pelin laskemisen kaapeliojaan ja sen peittämisen tai aurauksen, jos työn tekijä täyttää
73 §:ssä säädetyt vaatimukset ja työtä ohjaa ja valvoo 55 §:ssä säädetyt edellytykset täyt-
tävä toiminnanharjoittaja, joka myös vastaa maakaapeliasennuksen kokonaisuudesta;

3) sellaisessa vähäisessä kertaluonteisessa sähkötyössä, jonka tekijällä on 66–71 §:ssä
tarkoitettu kyseisen työn tekemiseen oikeuttava pätevyystodistus;

4) tilapäisen sähkölaitteiston rakentamisessa opetustarkoituksessa, jos työ tehdään säh-
köalan oppilaitosten laboratoriotiloissa ja työtä ohjaa ja valvoo 73 §:ssä tarkoitettu sähkö-
alan ammattihenkilö;

5) sähkötyössä, jonka tekee 73 §:ssä tarkoitettu sähköalan ammattihenkilö ja joka koh-
distuu tämän omassa tai lähisukulaisen hallinnassa olevan asunnon tai asuinrakennuksen
sähkölaitteistoon; tällaisella ammattihenkilöllä tulee olla kelpoisuudestaan pätevyyden ar-
viointilaitoksen antama todistus ja tällaiselle työlle tulee teettää varmennustarkastus vä-
häisiä töitä lukuun ottamatta.

Edellä 55 §:ssä säädetyistä vaatimuksista voidaan lisäksi poiketa seuraavissa maallik-
kotöissä:

1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotus ja
kiinnitys, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien
asennus-, korjaus- ja huoltotyöt sekä näihin rinnastettavat työt;
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2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännit-
teisiin laitteistoihin kohdistuvat sähkötyöt;

3) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaaminen, jos tämä liittyy sähkö-
alan harrastustoimintaan.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista säh-
kötöistä ja töiden kohteista.

57 § 

Sähkötöiden johtajan nimeäminen 

Toiminnanharjoittajan on nimettävä sähkötöitä varten sähkötöiden johtaja ennen toi-
minnan aloittamista.

Uusi sähkötöiden johtaja on nimettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun toimin-
nanharjoittajan nimeämä johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten
kuin lyhytaikaisen poissaolon vuoksi.

58 § 

Toiminnanharjoittajaa ja sähkötöiden johtajaa koskevat vaatimukset

Sähkötöiden johtajan tulee olla toiminnanharjoittaja tai tällaista toimintaa harjoittavan
palveluksessa. Sama henkilö saa olla nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan
sähkötöiden johtajaksi samanaikaisesti.

Toiminnanharjoittajan on annettava sähkötöiden johtajalle riittävät mahdollisuudet joh-
taa ja valvoa sähkötöitä. Sähkötöiden johtajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus huo-
lehtia tehtävästään.

Sähkötöiden johtajan on tunnettava sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpi-
dettävä ammattitaitoaan. 

59 § 

Sähkötöiden johtajan tehtävät 

Sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että:
1) sähkötöissä noudatetaan tätä lakia;
2) sähkölaitteet ja -laitteistot ovat tämän lain edellyttämässä kunnossa ennen käyttöön-

ottoa tai toiselle luovuttamista; 
3) sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettu-

ja.

60 § 

Käytön johtajaa edellyttävät sähkölaitteistot

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten käytön johtaja, jos:
1) sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai nii-
hin verrattavia laitteistoja; tai

2) sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle
tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on
yli 1 600 kilovolttiampeeria.

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käytön johtaja kolmen kuukauden kuluessa säh-
kölaitteiston käyttöönotosta.

Sähkölaitteiston haltijan on tehtävä ilmoitus 1 momentissa tarkoitetusta sähkölaitteis-
tosta ja sen käytön johtajasta sähköturvallisuusviranomaiselle kolmen kuukauden kulues-
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sa sähkölaitteiston käyttöönotosta. Ilmoituksessa on selvitettävä, että 61 §:ssä säädetyt
vaatimukset täyttyvät. Ilmoituksesta on käytävä ilmi käytön johtajan suostumus tehtä-
väänsä. Ilmoitus on tehtävä myös sähkölaitteistoa ja käytön johtajaa koskevista oleellisista
muutoksista kuukauden kuluessa muutoksesta. 

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä uusi käytön johtaja kolmen kuukauden kuluessa
siitä, kun käytön johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhy-
taikaisen poissaolon vuoksi.

61 § 

Sähkölaitteiston haltijaa ja käytön johtajaa koskevat vaatimukset 

Käytön johtajan tulee olla sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa. Käytön joh-
tajana voi toimia myös sellaisen yhteisön palveluksessa oleva henkilö, jolla on sähkölait-
teiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus. Lisäksi henkilö,
joka ei ole sähkölaitteiston haltijan palveluksessa, voi olla käytön johtajana, kun sähkö-
laitteistoon kuuluu enintään kolme nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin muunta-
moa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1 000 voltin nimellisjännitteistä kytkinlai-
tosta.

Sähköverkonhaltijan käytön johtajan palvelussuhteeseen sovelletaan, mitä sähkömark-
kinalaissa säädetään. 

Sähkölaitteiston haltijan on annettava käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa
ja valvoa käyttötöitä. Sähkölaitteiston haltijan on lisäksi annettava käytön johtajalle tar-
vittavat tiedot sähkölaitteiston rakennus- ja korjaustöistä sekä niihin liittyvistä tarkastuk-
sista.

Käytön johtajan on tunnettava sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpidettä-
vä ammattitaitoaan. 

62 § 

Käytön johtajan tehtävät

Käytön johtaja vastaa siitä, että:
1) sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan tätä lakia; 
2) sähkölaitteisto on tämän lain edellyttämässä kunnossa käytön aikana;
3) käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettu-

ja.

63 §

Käytön johtajan johdolla tehtävät yksinkertaiset korjaus- ja huoltotyöt

Sen estämättä, mitä 55 §:ssä säädetään, käytön johtajan johdolla voidaan tehdä yksin-
kertaisia käyttötoimenpiteisiin rinnastettavia korjaus- ja huoltotöitä.

64 § 

Maallikoille ja opastetuille henkilöille sallitut käyttötyöt 

Sähköalalla ammattitaidoton saa tehdä käyttötöitä laitteistossa, jonka jännitteiset osat
on suojattu koskettamiselta.

Tehtävä- ja laitteistokohtaisen perehdytyksen saanut henkilö saa myös tehdä käyttötöitä
laitteistossa, jossa jännitteiset osat on suojattu tahattomalta koskettamiselta ja riskit ovat
hallittuja. 
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65 § 

Pätevyydenarviointilaitos ja pätevyystodistukset 

Sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava kyseisiin töihin oikeuttava pätevyys-
todistus. Siitä, minkälaista pätevyyttä eri tehtävät edellyttävät, säädetään 66–71 §:ssä. 

Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan pätevyyden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa
pätevyydenarviointilaitos. Pätevyydenarviointilaitoksen on annettava pätevyystodistus
henkilölle, joka täyttää tässä laissa sähköpätevyydelle säädetyt vaatimukset.

Pätevyydenarviointilaitos antaa myös 56 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun todis-
tuksen.

Sähköturvallisuusviranomainen vahvistaa 1–3 momentissa tarkoitetun pätevyystodis-
tuksen sisällön ja muodon.

Pätevyydenarviointilaitoksen on pyynnöstä annettava todistus Suomessa harjoitetusta
sähköalan ammattitoiminnasta.

66 § 

Sähköpätevyys 1

Sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana ja käytön johtajana kaikis-
sa sähkö- ja käyttötöissä.

Sähköpätevyyteen 1 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähköturvallisuustut-
kinto sekä:

1) soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai säh-
kövoima-alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto; ja

2) tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden riittävän laaja-alainen
sähkölaitteistojen rakentamiseen perehdyttävä työkokemus, josta vähintään vuosi on saatu
yli 1000 voltin vaihtojännitteisten tai yli 1 500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen
rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä.

67 § 

Rajoitettu sähköpätevyys 1

Rajoitettu sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan enintään 1 000 voltin vaihtojännitteis-
ten ja enintään 1 500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden
johtajana sekä enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteisten sähkölaitteistojen käytön johta-
jana.

Rajoitettuun sähköpätevyyteen 1 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähkötur-
vallisuustutkinto sekä:

1) soveltuva sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto tai soveltuva sähköverkkoalan
erikoisammattitutkinto tai vastaava tutkinto; ja

2) tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kuuden vuoden riittävän laaja-alainen
sähkölaitteistojen rakentamiseen perehdyttävä työkokemus, josta vähintään kaksi vuotta
on saatu yli 1 000 voltin vaihtojännitteisten tai yli 1 500 voltin tasajännitteisten sähkölait-
teistojen rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä.

68 § 

Sähköpätevyys 2

Sähköpätevyys 2 oikeuttaa toimimaan enintään 1 000 voltin vaihtojännitteisten ja 1 500
voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajana sekä käytön
johtajana.
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Sähköpätevyyteen 2 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähköturvallisuustut-
kinto sekä:

1) soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai säh-
kövoima-alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen
vähintään kahden vuoden työkokemus; taikka

2) soveltuva perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai vastaava aiem-
pi koulutus tai tutkinto ja tämän suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkoke-
mus.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun työkokemuksen tulee olla riittävän laaja-alaista sähkö-
laitteistojen rakentamiseen perehdyttävää työtä.

69 § 

Sähköpätevyys 3

Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1000 voltin vaih-
tojännitteiseen tai enintään 1 500 voltin tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitet-
tujen sähkölaitteiden korjaustöissä. 

Korjaustöihin rinnastetaan sähkölaitteiston yksittäisen komponentin vaihtaminen sekä
korjattavan tai uutena verkkoon liitettävän sähkölaitteen tai -laitekokonaisuuden yksittäi-
sen syöttöjohdon asentaminen asennusrasialta tai kiinteistön jakokeskukselta muuttamatta
keskuksen rakennetta. Sähköpätevyys 3 ei kuitenkaan oikeuta muilta osin kiinteistön säh-
kölaitteiston rakentamiseen. 

Sähköpätevyyteen 3 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähköturvallisuustut-
kinto sekä 73 §:ssä tarkoitettu riittävä ammattitaito sähkö- ja käyttötöihin.

70 § 

Sähköpätevyyksien täydentävät vaatimukset

Pätevyydenarviointilaitos voi hakemuksesta myöntää hakijan koulutusta vastaavalle
sähköalan tehtäväalueelle rajoitetun 69§:ssä tarkoitettua pätevyyttä osoittavan todistuk-
sen sille, joka on suorittanut tehtäväalueen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkin-
non, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aikaisemman koulutuksen tai tutkinnon ja
hankkinut vähintään yhden vuoden pituisen työkokemuksen tehtäväalueen sähkötöistä, tai
jolla on kahden vuoden työkokemus kyseisestä sähkötyöstä ja riittävät alan perustiedot.

Jos henkilöltä 69 §:ssä edellytetty työkokemus ei ole riittävän laaja-alaista, pätevyy-
denarviointilaitos voi myöntää pätevyystodistuksen rajattuna työkokemusta vastaavalle
tehtäväalueelle.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin ennen pätevyysvaatimuksena edelly-
tettyä koulutusta saadun työkokemuksen huomioon ottamisesta.

71 § 

Ulkomailla hankittu koulutus ja työkokemus 

Pätevyydenarviointilaitoksen tulee pätevyystodistusta myöntäessään ottaa huomioon
ulkomailla saatu koulutus ja ulkomailla hankittu sähköalan työkokemus. Päätöksenteon
tueksi tarvittavan lausunnon pyytämisestä yliopistolta, korkeakoululta tai muulta oppilai-
tokselta säädetään ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 4 §:n 2
momentissa.

Pätevyydenarviointilaitos voi arvioida henkilön kelpoisuuden myös ulkomaisen päte-
vyystodistuksen tai vastaavan asiakirjan avulla.

Pätevyydenarviointilaitoksen tulee pätevyystodistuksia myöntäessään noudattaa am-
mattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia. Milloin päte-
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vyystodistusta haetaan ammattikokemuksen perusteella, pätevyydenarviointilaitos myön-
tää pätevyystodistuksen sähkötöissä hankitun työkokemuksen mukaisessa laajuudessa.

72 § 

Sähköturvallisuustutkinnot 

Edellä 66–69 §:ssä tarkoitetulla sähköturvallisuustutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jol-
la osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien säännösten, standardien ja ohjeiden
tuntemusta.

Sähköturvallisuusviranomainen vahvistaa tutkintovaatimukset sekä tutkintotodistuk-
sen sisällön ja muodon. Lisäksi sähköturvallisuusviranomainen huolehtii tutkintojen jär-
jestämisestä sekä valvoo tutkintojen tasoa ja arvostelua.

Sähköturvallisuustutkinnosta annettu todistus on voimassa viisi vuotta. 

73 § 

Sähköalan ammattihenkilö

Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työko-
kemustaan vastaavan alan sähkö- ja käyttötyötä katsotaan se, joka on mainittuihin töihin
opastettu ja joka on:

1) suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden
kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;

2) suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut
kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;

3) suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan ai-
emman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkö-
töissä;

4) suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulu-
tuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä; tai

5) hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun työkokemuksen tulee olla kyseisiin sähkö- ja käyttö-

töihin perehdyttävää.
Sen, joka antaa 1 momentissa tarkoitetun opastuksen, tulee täyttää 1 ja 2 momentissa

mainitut pätevyysvaatimukset.
Jos kyse on samankaltaisiin sähkölaitteisiin tai sähkölaitteeseen rinnastettaviin sähkö-

laitteistoihin kohdistuvasta sähkö- ja käyttötyöstä, riittävän ammattitaitoiseksi tekemään
itsenäisesti kyseisiä töitä katsotaan 1 momentissa säädetyn estämättä myös se, jolla on
kahden vuoden työkokemus kyseisestä sähkötyöstä ja riittävät alan perustiedot tai sovel-
tuva sähköalan koulutus ja vuoden työkokemus kyseisestä sähkötyöstä.

74 § 

Tarkemmat säännökset ammattitutkintojen oppisisällöstä ja työkokemuksesta

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 66–70 ja 73 §:ssä tarkoitetun sovel-
tuvan ammatillisen tutkinnon tai sitä täydentävän koulutuksen tarkemmasta oppisisällös-
tä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 66–68 §:ssä edellytetyn työkoke-
muksen tarkemmasta määrittelystä. 
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75 § 

Valtuutettu tarkastaja ja valtuutettu laitos 

Valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos voi tehdä sähkölaitteistojen varmennus- ja
määräaikaistarkastuksia siten kuin tässä laissa säädetään.

76 § 

Pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan 
hyväksyminen ja rekisteri-ilmoitus 

Sähköturvallisuusviranomainen hyväksyy hakemuksesta pätevyydenarviointilaitoksen,
valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan varmistuttuaan, että hyväksymisen edelly-
tykset täyttyvät.

Hyväksymispäätöksessä määritellään laitoksen ja valtuutetun tarkastajan pätevyysalue,
tehtävät, toimiala ja vahvistetaan laitoksen ja valtuutetun tarkastajan valvontaan liittyvät
järjestelyt sekä asetetaan tarvittaessa muitakin laitoksen ja valtuutetun tarkastajan toimin-
taa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asianmukai-
nen suorittaminen. Päätös voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevana.
Valtuutetun tarkastajan hyväksyminen on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on tehtä-
vä sähköturvallisuusviranomaiselle ilmoitus 86 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkitse-
mistä varten. Pätevyydenarviointilaitoksen ja valtuutetun laitoksen on ilmoituksessa mai-
nittava 86 §:n 4 momentissa tarkoitetut tiedot ja valtuutetun tarkastajan on ilmoituksessa
mainittava 86 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot. Pätevyydenarviointilaitoksen, valtuute-
tun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on tehtävä sähköturvallisuusviranomaiselle ilmoi-
tus edellä mainittujen tietojen oleellisista muutoksista kuukauden kuluessa muutoksesta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pätevyydenarviointi-
laitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan hyväksymistä koskevan hake-
muksen ja rekisteri-ilmoituksen sisällöstä.

77 § 

Pätevyydenarviointilaitoksen ja valtuutetun laitoksen hyväksymisen edellytykset 

Pätevyydenarviointilaitoksen ja valtuutetun laitoksen hyväksymisen edellytyksenä on,
että:

1) laitos on pätevyydenarviointilaitoksen ja valtuutetun laitoksen tehtäviä koskevassa
toiminnassaan riippumaton ja puolueeton;

2) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on hyvä tek-
ninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyt-
tävissä tehtävissä; 

3) laitoksen tarkastuksista vastaavalla henkilöllä on pätevyystodistus, joka oikeuttaisi
toimimaan tarkastettavan sähkölaitteiston rakentajan sähkötöiden johtajana, ja laitoksen
tarkastajat täyttävät 73 §:ssä säädetyt itsenäisen työskentelyn edellytykset;

4) laitoksella on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät;
5) laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, jolla toiminnan laatu

varmistetaan sähköturvallisuuden osalta, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seu-
rantaa varten;

6) laitoksella on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus
toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.

Pätevyydenarviointilaitokseksi ja valtuutetuksi laitokseksi hyväksymistä hakevan on
osoitettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointi-
palvelu) tai muun akkreditointielinten tarkastuslaitoksia koskevaan vastavuoroiseen tun-
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nustamissopimukseen kuuluvan akkreditointielimen arvioinnilla täyttävänsä 1 momentis-
sa säädetyt edellytykset. 

Pätevyydenarviointilaitos ja valtuutettu laitos voi käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkas-
tus- ja muita palveluja. Tällöin laitoksen on huolehdittava, että kyseisen palvelun suorit-
taja täyttää vastaavasti 1 momentissa säädetyt edellytykset. Laitos vastaa alihankkijalla
teettämästään työstä. Laitoksen on pidettävä sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla
asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan pätevyyden arviointia. Laitoksen on viipymättä teh-
tävä ilmoitus käyttämästään alihankkijasta sähköturvallisuusviranomaiselle rekisteriin
merkitsemistä varten. Rekisteri-ilmoituksessa on mainittava 86 §:n 4 momentin 5 kohdas-
sa tarkoitetut tiedot.

78 § 

Valtuutetun tarkastajan hyväksymisen edellytykset

Valtuutetun tarkastajan hyväksymisen edellytyksenä on, että:
1) tarkastaja on tarkastustehtäviä koskevassa toiminnassaan riippumaton ja puoluee-

ton;
2) tarkastajalla on riittävä ammattitaito ja kokemus sekä pätevyystodistus, joka oikeut-

taisi toimimaan tarkastettavan sähkölaitteiston rakentajan sähkötöiden johtajana;  
3) tarkastajalla on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät;
4) tarkastaja osoittaa luotettavasti, miten hän varmistaa toimintansa laadun sähkötur-

vallisuuden osalta;
5) tarkastajalla on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuu-

tus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.

79 § 

Laitoksen ja valtuutetun tarkastajan velvollisuudet 

Pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan tulee seu-
rata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä toimi-
alansa muiden laitosten ja valtuutettujen tarkastajien kanssa siten kuin toimintatapojen yh-
denmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on annet-
tava sähköturvallisuusviranomaiselle vuosittain kertomus toiminnastaan.

Pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on ilmoi-
tettava sähköturvallisuusviranomaiselle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta hyväk-
symisen edellytysten täyttymiseen. 

80 §

Virkavastuu ja hyvän hallinnon periaatteet  

Pätevyydenarviointilaitoksen ja valtuutetun laitoksen henkilökunta sekä valtuutettu tar-
kastaja toimivat tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan rikosoikeu-
dellisella virkavastuulla.

Pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan on tässä
laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), hallintolaissa (434/2003), sähköises-
tä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) ja kielilaissa (423/2003)
säädetään. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
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81 §

Laitoksen ja valtuutetun tarkastajan hyväksymisen peruuttaminen

Jos valtuutettu laitos, valtuutettu tarkastaja tai pätevyydenarviointilaitos taikka laitok-
sen 77 §:n 3 momentissa tarkoitettu alihankkija toimii säännösten tai määräysten vastai-
sesti taikka ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai noudata päätöksessä asetettuja ehtoja ja ra-
joituksia, sähköturvallisuusviranomaisen on asetettava laitokselle tai valtuutetulle tarkas-
tajalle riittävä määräaika asian korjaamiseksi. 

Sähköturvallisuusviranomaisen on peruutettava antamansa hyväksyminen, jos laitos tai
valtuutettu tarkastaja ei ole korjannut olennaisia tai vakavia puutteita, rikkomuksia tai lai-
minlyöntejä annetussa määräajassa. 

82 § 

Sähkötyöturvallisuuden vaatimukset 

Sähkötyössä, käyttötyössä ja sähkölaitteiston lähellä tehtävässä työssä, jossa voi aiheu-
tua sähköiskun tai valokaaren vaara, noudatetaan työturvallisuuslakia. Lisäksi työssä on
noudatettava tämän lain olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat työkohteen
turvallisuudesta huolehtivan henkilön nimeämistä, ohjeita ja opastusta, työssä käytettäviä
välineitä, työmenettelyjä, varoitusmerkintöjen käyttöä sekä työntekijöiden ja sivullisten
vaaralliselle alueelle joutumisen estämistä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja olennaisia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan
56 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maallikkotyössä soveltuvin osin siten, että voidaan riit-
tävästi varmistua sähkötyöturvallisuudesta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 1 momentissa tarkoitetuista olennai-
sista turvallisuusvaatimuksista.

83 § 

Turvallisuusvaatimusten täyttäminen

Työn katsotaan täyttävän 82 §:ssä tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos se
tehdään soveltaen 84 §:ssä tarkoitettuja standardeja tai julkaisuja.

Turvallisuusvaatimusten täyttyminen on tarvittaessa 1 momentista poiketen mahdollis-
ta osoittaa noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään.

84 § 

Sovellettavat standardit ja julkaisut

Sähköturvallisuusviranomainen julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudat-
taen katsotaan sähkötyöturvallisuuden täyttävän tämän lain olennaiset turvallisuusvaati-
mukset.

Jos standardeja ei tiettyjen työmenetelmien tai sähkölaitteistojen osalta ole laadittu, voi-
daan soveltaa standardeihin verrattavia julkaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin turvalli-
suusvaatimuksiin on vahvistettu 1 momentin mukaisesti.

85 § 

Standardeista poikkeaminen

Standardeista voidaan tarvittaessa poiketa, jos vastaava turvallisuustaso voidaan muu-
toin saavuttaa. 

Poikkeamisesta on laadittava kirjallinen selvitys ennen sähkötyön tai käyttötyön aloit-
tamista. Selvityksen tulee olla siten laadittu, että sen perusteella voidaan todeta vaatimus-
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ten täyttyminen. Poikkeamisen käyttöönottoon on oltava sähkötöiden johtajan tai käytön
johtajan kirjallinen vahvistus. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin standardista poikkeamismenettelyn
yksityiskohdista.

86 §

Sähköturvallisuusviranomaisen rekisteri ja julkinen tietopalvelu

Sähköturvallisuusviranomainen pitää toiminnanharjoittajista, valtuutetuista tarkastajis-
ta, valtuutetuista laitoksista ja pätevyydenarviointilaitoksista rekisteriä näiden toiminnan
valvontaa varten sekä sen varmistamiseksi, että sähkötyöpalveluja tarvitsevat voivat var-
mistua toiminnan asianmukaisuudesta. Rekisteriin merkityt tiedot on poistettava viipy-
mättä, kun ne eivät ole enää tarpeen toiminnan valvontaa varten. 

Rekisteriin merkitään toiminnanharjoittajista:
1) luonnollisen henkilön nimi, henkilötunnus, toiminimi, mahdollinen aputoiminimi,

yritys- ja yhteisötunnus, sen toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan ja muut yh-
teystiedot;

2) oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja
sen toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan ja muut yhteystiedot;

3) sähkötöiden johtajan nimi, henkilötunnus ja muut yhteystiedot;
4) rekisteröintitunnus; 
5) toiminnanharjoittajalle ja sähkötöiden johtajalle 95 §:n nojalla määrätyt seuraamuk-

set.
Rekisteriin merkitään valtuutetusta tarkastajasta: 
1) luonnollisen henkilön nimi, henkilötunnus, toiminimi, mahdollinen aputoiminimi,

yritys- ja yhteisötunnus, sen toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan ja muut yh-
teystiedot;

2) valtuutuksen laajuus;
3) rekisteröintitunnus;
4) valtuutetun tarkastajan hyväksymisen peruuttaminen.
Rekisteriin merkitään valtuutetuista laitoksista ja pätevyydenarviointilaitoksista:
1) toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus ja sen toimipaikan

osoite, jossa toimintaa harjoitetaan ja muut yhteystiedot;
2) valtuutuksen laajuus;
3) rekisteröintitunnus;
4) laitoksen hyväksymisen peruuttaminen;
5) laitoksen alihankkijan nimi, henkilötunnus, toiminimi, mahdollinen aputoiminimi,

yritys- ja yhteisötunnus, pätevyysalue, sen toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan
ja muut yhteystiedot. 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 mo-
mentissa säädetään, sähköturvallisuusviranomainen voi sähköisen tietoverkon kautta jul-
kaista tiedon 55 §:n mukaisen ilmoituksen tehneen toiminnanharjoittajan nimestä, toimi-
nimestä, toimipaikan osoitteesta, yritys- ja yhteisötunnuksesta, rekisteröintitunnuksesta ja
sähkötöiden johtajan nimestä sekä valtuutetun tarkastajan nimestä, toiminimestä, valtuu-
tetun laitoksen ja pätevyydenarviointilaitoksen toiminimestä, toimipaikan osoitteesta, yri-
tys- ja yhteisötunnuksesta, rekisteröintitunnuksesta ja valtuutuksen laajuudesta (julkinen
tietopalvelu). Julkisesta tietopalvelusta tietoja voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina
käyttäen hakuperusteena rekisteröidyn toiminnanharjoittajan nimeä tai toiminnanharjoit-
tajan toimintaoikeutta tai sähkötöiden johtajan nimeä tai kuntaa. Sähköturvallisuusviran-
omaisen tulee poistaa toiminnanharjoittajaa ja sähkötöiden johtajaa koskevat tiedot välit-
tömästi julkisesta tietopalvelusta, jos toiminnanharjoittaja tai sähkötöiden johtaja on lo-
pettanut toimintansa tai jos sähköturvallisuusviranomainen on kieltänyt toiminnanharjoit-
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tajan tai sähkötöiden johtajan toiminnan. Sähköturvallisuusviranomaisen tulee poistaa
valtuutettua tarkastajaa, valtuutettua laitosta ja pätevyydenarviointilaitosta koskevat tie-
dot välittömästi julkisesta tietopalvelusta, kun hyväksyminen on peruutettu tai toiminta on
lopetettu.

5 luku

Valvonta  

87 § 

Valvonnan ohjaus

Tämän lain säännösten noudattamista koskevan valvonnan ohjaus kuuluu työ- ja elin-
keinoministeriölle. 

88 §

Valvontaviranomainen 

Tämän lain noudattamista valvoo sähköturvallisuusviranomainen. Sähköturvallisuus-
viranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

89 § 

Sähköturvallisuusviranomaisen oikeus saada tietoja

Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus saada valvontaa varten välttämättömät tie-
dot talouden toimijalta, toiminnanharjoittajalta, sähkötöiden johtajalta, sähkölaitteiston
haltijalta ja käytön johtajalta. Tiedonsaantioikeus koskee myös sellaisia valvonnan kan-
nalta välttämättömiä tietoja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimintaa, yksityisen talou-
dellista asemaa tai terveydentilaa koskevina taikka muutoin ovat viranomaisen hallussa
ollessaan salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla.

Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä val-
vontaa varten välttämättömät tiedot myös valtuutetulta laitokselta, valtuutetulta tarkasta-
jalta ja pätevyydenarviointilaitokselta.

90 § 

Tiedonsaanti viranomaiselta ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus salassapitovelvollisuuden ja muiden tiedon-
saantia koskevien rajoitusten estämättä saada valvonnan tai sähkötapaturmien syiden sel-
vittämisen kannalta välttämättömiä tietoja toiselta viranomaiselta.

Sähköturvallisuusviranomainen saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa valvon-
nassa saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammatti-
salaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista:

1) syyttäjälle syyteharkintaa varten ja poliisille ja muulle esitutkintaviranomaiselle ri-
koksen ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi;

2) pelastusviranomaiselle sekä työsuojelu-, ympäristönsuojelu- ja kuluttajansuojavi-
ranomaiselle, jos tiedon luovuttaminen on viranomaisen tehtävien suorittamisen kannalta
välttämätöntä;

3) toimivaltaiselle toisen valtion viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle Eu-
roopan unionin säädökseen tai Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen perustuvan
velvoitteen täyttämiseksi.
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91 § 

Oikeus tehdä tarkastuksia 

Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus tämän lain noudattamisen valvontaa varten 
tehdä tarkastuksia sekä päästä sähkölaitteen tai -laitteiston valmistus-, rakennus-, korjaus-, 
huolto-, varastointi- ja myyntipaikalle sekä sähkölaitteen tai -laitteiston käyttöpaikalle. Tar-
kastuksissa noudatetaan, mitä hallintolain 39 §:ssä säädetään.

Pysyväisluonteiseen asumiseen käytettyihin tiloihin voidaan ulottaa 1 momentissa sää-
detty tarkastus vain, jos on todennäköisiä syitä epäillä, että tiloissa oleva sähkölaite tai -
laitteisto aiheuttaa vakavaa häiriötä radioviestinnälle, sähkönjakelu- tai viestintäverkoille 
taikka niihin kytketylle sähkölaitteelle tai -laitteistolle, ja on syytä epäillä 117 §:n 1 mo-
mentin 1–3, 8, 18, 21 tai 22 kohdassa tarkoitettua sähköturvallisuutta koskevien säännös-
ten rikkomista, ja tarkastus on välttämätön ihmisten elämän, turvallisuuden tai elinkeinon 
suojaamiseksi. 

92 § 

Vaatimusten vastaisen sähkölaitteiston tarkastaminen 

Jos sähköturvallisuusviranomaisella on perusteltua syytä epäillä, että sähkölaitteisto ei 
täytä 31 tai 39 §:n vaatimuksia, sillä on oikeus teettää sähkölaitteiston tarkastus tai mää-
rätä sähkölaitteiston haltija tarkastuttamaan sähkölaitteisto.

Jos sähköturvallisuusviranomainen teettää sähkölaitteiston tarkastuksen tai muun vas-
taavan tutkimuksen ja sähkölaitteisto osoittautuu 31 tai 39 §:ssä säädettyjen vaatimusten 
vastaiseksi, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa sähkölaitteiston haltijan kor-
vaamaan tarkastuksesta tai tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset. Jos tarkastuksessa tai 
tutkimuksessa havaitaan, että vaatimustenvastaisuus on aiheutunut sähkölaitteiston raken-
tajan toimenpiteistä, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa rakentajan korvaa-
maan tarkastuksesta tai tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset. 

93 §
Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö

Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita vaati-
mustenmukaisuuden tutkinnassa, testaamisessa ja arvioimisessa. Ulkopuoliset asiantunti-
jat voivat sähköturvallisuusviranomaisen apuna osallistua tämän lain mukaisiin tarkastuk-
siin sekä tutkia ja testata sähkölaitteita ja -laitteistoja.

Ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja päte-
vyys. 

Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä, kun hän hoitaa tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvas-
tuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

Ulkopuolisella asiantuntijalla ei ole 91 §:n 2 momentissa säädettyä oikeutta ulottaa val-
vontatoimia pysyväisluonteiseen asumiseen käytettyihin tiloihin. 

94 § 

Vaatimusten vastaista sähkölaitetta tai -laitteistoa sekä sen huoltoa ja käyttöä koskevat 
sähköturvallisuusviranomaisen toimenpiteet

Jos sähkölaite tai -laitteisto ei ole tämän lain mukainen taikka sen huolto tai käyttö ei 
ole tämän lain mukaista, sähköturvallisuusviranomainen voi määrätä sähkölaitteen tai -
laitteiston haltijan korjaamaan puutteellisuudet ja laiminlyönnit määräajassa taikka kieltää 
sähkölaitteen tai -laitteiston käytön. Sähköturvallisuusviranomainen voi tarvittaessa vaa-
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tia sähkölaitteen tai laitteiston erottamista sähköverkosta. Sähköturvallisuusviranomainen
ei kuitenkaan voi kieltää jakeluverkonhaltijan sähkölaitteiston käyttöä, jos kiellosta aiheu-
tuu kohtuutonta haittaa sähkön käyttäjille.

Jos sähkölaitteiston verkosta erottaminen on teknisesti tarkoituksenmukaista tehdä lait-
teistoa syöttävän verkkoyhtiön sähkölaitteistossa, on verkkoyhtiön tehtävä erottamistoi-
menpide sähköturvallisuusviranomaisen sitä pyytäessä.

95 §

Pakkokeinot

Jos toiminnanharjoittaja ei noudata tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai
määräyksiä, sähköturvallisuusviranomaisen on kehotettava toiminnanharjoittajaa korjaa-
maan puutteen määräajassa. Jos sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja ei tehtäväänsä hoi-
taessaan noudata tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähkötur-
vallisuusviranomainen voi antaa hänelle varoituksen. Jos puutteet tai laiminlyönnit ovat
vakavia tai olennaisia eikä annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta puutteita
tai laiminlyöntejä ei ole korjattu, sähköturvallisuusviranomainen voi kieltää osaksi tai ko-
konaan toiminnanharjoittajan, sähkötöiden johtajan tai käytön johtajan toiminnan määrä-
ajaksi tai toistaiseksi. 

Sähköturvallisuusviranomaisen on ilmoitettava välittömästi toiminnanharjoittajalle
sähkötöiden johtajalle antamastaan varoituksesta tai toimintakiellosta sekä sähkölaitteis-
ton haltijalle käytön johtajalle antamastaan varoituksesta tai toimintakiellosta.

Jos 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on kyse vakavista puutteista, sähköturval-
lisuusviranomainen voi määrätä määräajaksi toiminnanharjoittajan kaikki vähäistä suu-
remmat sähkölaitteistot varmennustarkastettavaksi. 

96 § 

Uhkasakko ja teettämisuhka 

Sähköturvallisuusviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai
määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän
kustannuksella. Uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

97 § 

Vaatimusten vastaista toimintaa koskevat valtuutetun tarkastajan tai valtuutetun laitoksen 
toimenpiteet 

Jos valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos tarkastuksen yhteydessä havaitsee, että
sähkölaitteen tai -laitteiston käyttö aiheuttaa välittömän vaaran, sen on ilmoitettava tästä
kirjallisesti sähkölaitteen tai -laitteiston haltijalle sekä kehotettava lopettamaan sähkölait-
teen tai laitteiston käyttö ja erottamaan se sähköverkosta. Tarkastuksen tehneen on lähe-
tettävä ilmoituksesta viipymättä jäljennös sähköturvallisuusviranomaiselle, jonka on ryh-
dyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jos valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos havaitsee varmennustarkastuksessa tai
määräaikaistarkastuksessa vakavia puutteita, sen on määrättävä tarkastuksen kohteena
oleva sähkölaitteisto tarkastettavaksi uudelleen. Sähkölaitteiston haltijan on tilattava uu-
sintatarkastus kolmen kuukauden kuluessa tarkastusmääräyksen antamisesta. Vain hyvin
perustellusta syystä tarkastuksen voi tilata muulta kuin alkuperäiseltä tarkastuksen suorit-
tajalta. 

Valtuutetun tarkastajan ja valtuutetun laitoksen on ilmoitettava sähköturvallisuusviran-
omaiselle vuosittain uusintatarkastukseen joutuneiden varmennustarkastettujen kohteiden
rakentajat sekä yhteenveto uusintatarkastukseen määrätyistä sähkölaitteistoista. 
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Jos tarkastuksessa havaitaan sähkölaitteessa tai -laitteistossa olevan vikoja tai puutteita,
jotka vähentävät sen käytön turvallisuutta, valtuutetun tarkastajan tai valtuutetun laitoksen
on ilmoitettava tästä sähkölaitteen tai -laitteiston haltijalle.

98 § 

Poliisin virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua sähköturvallisuusviranomaiselle tämän lain
noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöön panemiseksi. Poliisin velvollisuudesta antaa
virka-apua säädetään poliisilain (872/2011) 9 luvun 1 §:ssä. 

6 luku

Vahinko ja haitta  

99 §

Tuottamuksesta riippumaton vastuu 

Vahinkoa aiheuttaneen sähkölaitteen tai -laitteiston haltija on tuottamuksesta riippu-
matta velvollinen korvaamaan sähkövahingon, jollei tässä luvussa toisin säädetä.

100 §

Vahingonkorvausvastuun rajoitukset 

Sähkölaitteen tai -laitteiston haltija ei ole tämän lain mukaan vastuussa sähkövahingos-
ta, jos:

1) sähkövahinko on aiheutunut toiselle sähkölaitteelle tai -laitteistolle, jonka nimellis-
jännite on yli 400 volttia; tai

2) sähkövahingon on aiheuttanut sellainen kiinteistön sisäiseen sähköhuoltoon kuulu-
va sähkölaite tai -laitteisto taikka siihen liitetty sähkölaite tai -laitteisto, jonka nimellisjän-
nite on enintään 400 volttia.

101 §

Sähkövahingon sovittelu

Jos vahingon kärsinyt on myötävaikuttanut vahinkoon taikka jos muu sähkölaitteeseen
tai laitteistoon tai sen käyttämiseen kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, va-
hingonkorvausta voidaan kohtuuden mukaan sovitella.

Korvausta henkilövahingosta saadaan myötävaikutuksen takia alentaa vain, jos vahin-
gon kärsinyt itse tai tapauksessa, jossa elatusvelvollinen on saanut surmansa, surmansa
saanut on myötävaikuttanut vahinkoon muuten kuin lievällä tuottamuksella.

102 §

Vahingonkorvauslain soveltaminen 

Vahingonkorvausta määrättäessä on noudatettava, mitä vahingonkorvauslain 5 luvussa,
6 luvun 2 ja 3 §:ssä sekä 7 luvun 3 §:ssä säädetään.
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103 § 

Sähkölaitteen tai -laitteiston omistajan vastuu 

Sähkölaitteen tai -laitteiston omistaja, joka on luovuttanut laitteen tai laitteiston toisen
hallintaan, vastaa sähkövahingosta laitteen tai laitteiston arvoon asti kuten laitteen tai lait-
teiston haltija. Laitteen tai laitteiston haltija on velvollinen korvaamaan omistajalle tämän
suorittaman määrän, jollei tuomioistuin harkitse, että vahinko jää omistajan vastattavaksi.

104 §

Korvauksen vanhentumisaika 

Tähän lakiin perustuvaa korvausta sähkövahingosta on vaadittava kahden vuoden ku-
luessa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

105 §

Vahingonkorvaus muun lain nojalla 

Tämä laki ei rajoita vahinkoa kärsineen oikeutta korvaukseen sähkövahingosta sopi-
muksen perusteella taikka vahingonkorvauslain, tuotevastuulain (694/1990) tai muun lain
nojalla.

106 §

Mitättömät sopimusehdot

Jakeluverkonhaltijan ja enintään 400 voltin nimellisjännitteellä sen verkkoon liitetyn
sähkönkäyttäjän välisen liittymistä koskevan sopimuksen ehto, jolla rajoitetaan vahinkoa
kärsineen oikeutta tämän lain mukaiseen korvaukseen, on mitätön.

Ennen vahingon ilmenemistä tehdyn, muun kuin 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen
ehto, jolla rajoitetaan vahinkoa kärsineen oikeutta tämän lain mukaiseen korvaukseen
henkilövahingosta taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa
kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneesta va-
hingosta, on mitätön.

107 §

Takautumisoikeus vahingon aiheuttajalta

Sähkölaitteen tai -laitteiston omistaja tai haltija, joka on suorittanut tämän lain mukaista
korvausta, on oikeutettu vaatimaan suorittamansa määrän vahingon aiheuttajalta tämän
korvausvastuuta koskevien perusteiden mukaan.

108 §

Sähkölaitteiston aiheuttama häiriö tai vaara 

Jos sähkölaitteisto aiheuttaa häiriötä tai vaaraa toiselle sähkölaitteistolle tai sen käytölle
taikka aiheuttaa sen välityksellä häiriötä tai vaaraa, vaikka molemmat sähkölaitteistot ovat
määräysten ja hyvän teknisen tavan mukaisia, myöhemmin rakennetun laitteiston omista-
jan tulee, jollei 2 momentista muuta johdu, suorittaa laitteistossaan häiriön tai vaaran pois-
tamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 

Jos häiriö tai vaara on poistettavissa 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheu-
tuvia kustannuksia huomattavasti pienemmin kustannuksin muuttamalla tai täydentämällä
aikaisemmin rakennetun laitteiston teknistä rakennetta ja tämä voidaan tehdä aiheuttamat-
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ta laitteiston toiminnalle kohtuutonta haittaa, aikaisemmin rakennetun laitteiston omista-
jan tulee suorittaa tarvittavat muutokset tai täydennykset laitteistossaan.

109 §

Sähkölaitteiston omistajan korvausvelvollisuus 

Myöhemmin rakennetun sähkölaitteiston omistaja on velvollinen korvaamaan 108 §:n
2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannukset. Kustannuksia määrättäessä on
otettava huomioon toimenpiteestä aikaisemmin rakennetun laitteiston omistajalle laitteis-
ton suorituskyvyn tai käyttökustannusten muuttumisen takia mahdollisesti aiheutunut
hyöty tai haitta.

110 § 

Sähkölaitteiston rakentamisajankohta

Kahdesta sähkölaitteistosta tai -laitteiston osasta myöhemmin rakennetuksi katsotaan
se, jonka rakentaminen on aloitettu myöhemmin. Jos laitteiston tai sen osan käyttötapaa
tai teknistä rakennetta muutetaan siten, että laitteisto tai sen käyttö aiheuttaa 108 §:ssä tar-
koitettua häiriötä tai vaaraa taikka että laitteisto tulee häiriölle tai vaaralle oleellisesti alt-
tiimmaksi, katsotaan laitteisto kuitenkin tältä osin muutoksen ajankohtana rakennetuksi.

111 §

Erimielisyyden ratkaiseminen häiriön ja vaaran poistamistilanteessa 

Jos sähkölaitteiston omistajat eivät pääse yksimielisyyteen 108–110 §:ssä tarkoitetun
häiriön tai vaaran poistamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä, asian ratkaisee sähköturval-
lisuusviranomainen, jollei muuta ole sovittu.

112 §

Sähkölaitteen aiheuttama vaara tai häiriö

Mitä 108–111 §:ssä säädetään sähkölaitteistosta, koskee myös yksittäistä sähkölaitetta.

113 §

Rakennetun sähkölaitteiston siirtäminen tai muuttaminen

Jos sähkölaitteiston tai sen osan rakennustöiden aloittamisen jälkeen sen läheisyyteen
on rakennettu tai tulee rakennettavaksi maantie, kulkuväylä, rautatie, lentokenttä, kaasu-,
vesi- tai muu vastaava johto taikka rakennus tai muu rakennelma siten, että sähkölaitteis-
toa on yleisen turvallisuuden vuoksi tai laitteiston suojaamiseksi siirrettävä tai muutettava,
sähkölaitteiston omistaja on velvollinen suorittamaan tarpeelliset muutokset. Siitä aiheu-
tuvat kustannukset on kuitenkin tien, väylän, lentokentän, johdon, rakennuksen tai raken-
nelman omistajan korvattava.

114 § 

Onnettomuudesta ilmoittaminen ja onnettomuuden tutkinta

Poliisin, pelastus- ja työsuojeluviranomaisen ja jakelualueen jakeluverkonhaltijan on il-
moitettava sähköturvallisuusviranomaiselle vakavasta vaaratilanteesta ja vakavia henkilö-,
omaisuus- tai ympäristövahinkoja aiheuttaneesta vahinkotapahtumasta, jossa sähkölaite tai
laitteisto on ollut osallisena.
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Henkilövahinkoa on pidettävä vakavana, jos sen seurauksena on kuolema tai vakava
vahinko terveydelle. Vakavana omaisuus- tai ympäristövahinkona on pidettävä muuta
kuin vähäistä omaisuus- tai ympäristövahinkoa. Vaaratilannetta on pidettävä vakavana,
jos siitä on aiheutunut ilmeinen vakavan henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahingon vaara.

Sähköturvallisuusviranomaisen on tutkittava 2 momentissa tarkoitettu vakavia vahin-
koja aiheuttanut vahinkotapahtuma, jos sähköturvallisuusviranomainen arvioi sen vahin-
kotapahtuman syyn selvittämisen tai vahinkotapahtumien ehkäisyn kannalta tarpeellisek-
si. Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus tutkia myös muut sähkön aiheuttamat va-
hinkotapahtumat ja vakavat vaaratilanteet, jos se on vahinkotapahtuman syyn selvittämi-
sen tai vahinkotapahtumien ehkäisemisen kannalta tarpeellista. 

Velvollisuudesta ilmoittaa onnettomuudesta tai vaaratilanteesta Onnettomuustutkinta-
keskukselle säädetään turvallisuustutkintalain (525/2011) 16 §:ssä.

7 luku

Erinäiset säännökset 

115 § 

Ilmoitetun laitoksen todistukset vaatimustenmukaisuudesta

Ilmoitetun laitoksen on annettava valmistajalle EU-tyyppitarkastustodistus tai vaati-
mustenmukaisuustodistus, jos sähkölaite tai -sähkölaitteisto täyttää tämän lain vaatimuk-
set.

Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennökset 1 momentissa tarkoitetuista todistuk-
sista ja niiden lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista, valmistajan toimittamat asiakirjat
mukaan luettuina, kyseisen todistuksen voimassaolon päättymiseen saakka.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin EU-tyyppitarkastustodistuksesta ja
vaatimustenmukaisuustodistuksesta sekä niiden sisällöstä.

116 §

Ilmoitetun laitoksen todistuksen antamatta jättäminen tai sen peruuttaminen 

Jos ilmoitettu laitos havaitsee, että sähkölaite tai -laitteisto ei täytä sitä koskevia olen-
naisia turvallisuusvaatimuksia, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan puute, eikä se
saa antaa valmistajalle todistusta vaatimustenmukaisuudesta.

Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen antamisen jälkeen, ettei sähkölaite tai -laitteisto
enää ole vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa korjaamaan puute ja tarvit-
taessa peruutettava todistus väliaikaisesti tai pysyvästi.

Jos puutetta ei korjata tai toimenpiteillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen
on tarpeen mukaan peruutettava todistus väliaikaisesti tai pysyvästi tai myönnettävä se ra-
joitettuna.

117 §

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo
1) 7 §:n 1 momentissa säädettyä velvollisuutta saattaa markkinoille ainoastaan 6 §:n

vaatimukset täyttäviä sähkölaitteita,
2) 7 §:n 2 momentissa säädettyä velvollisuutta valmistaa tai tuoda maahan ainoastaan

6 §:n vaatimukset täyttäviä sähkölaitteita,
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3) 13 §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta varmistaa, että sähkölaite
on suunniteltu ja valmistettu olennaisten turvallisuusvaatimusten ja sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevien olennaisten vaatimusten mukaisesti,

4) 13 §:n 2 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta suorittaa sähkölaitteelle
soveltuva vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely tai laatia sähkölaitteen vaatimus-
tenmukaisuuden osoittamiseksi tekniset asiakirjat,

5) 13 §:n 3 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta laatia sähkölaitteelle EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus tai kiinnittää sähkölaitteeseen CE-merkintä sähkölaittee-
seen,

6) 14 §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta huolehtia siitä, että sarja-
tuotannossa valmistettu sähkölaite on vaatimusten mukainen,

7) 16 §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan velvollisuutta varmistaa, että markki-
noille saatettuun sähkölaitteeseen on liitetty vaaditut merkinnät, ohjeet ja turvallisuustie-
dot,

8) 18 §:n 1 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta saattaa markkinoille ai-
noastaan vaatimukset täyttäviä sähkölaitteita,

9) 18 §:n 2 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta varmistaa, että valmis-
taja on suorittanut vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, valmistaja on laatinut tekniset
asiakirjat, sähkölaitteeseen on kiinnitetty CE-merkintä, sähkölaitteen mukana on vaaditut
asiakirjat, sähkölaitteessa on vaaditut merkinnät ja yhteystiedot sekä sähkölaitteeseen lii-
tetään turvallisuustiedot ja ohjeet,

10) 18 §:n 3 momentissa säädettyä maahantuojan velvollisuutta ilmoittaa sähkölaittee-
seen sisältyvästä riskistä valmistajalle ja sähköturvallisuusviranomaiselle,

11) 21 §:n 2 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta tarkistaa, että sähkölaittee-
seen on kiinnitetty CE-merkintä, sen mukana on vaaditut asiakirjat, merkinnät, yhteystie-
dot sekä turvallisuustiedot ja ohjeet,

12) 21 §:n 3 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta valmista-
jalle tai maahantuojalle ja sähköturvallisuusviranomaiselle,

13) 25 §:n 1 momentissa säädettyä valmistajan tai maahantuojan velvollisuutta ryhtyä
korjaaviin toimenpiteisiin,

14) 25 §:n 2 momentissa säädettyä jakelijan velvollisuutta varmistaa, että ryhdytään
korjaaviin toimenpiteisiin,

15) 25 §:n 3 momentissa säädettyä talouden toimijan velvollisuutta ilmoittaa vaarasta,
16) 35 §:ssä säädettyä sähkölaitteiston haltijan velvollisuutta varmistaa sähkölaitteis-

ton turvallisuus käytön tai käyttöolosuhteiden muuttuessa,
17) 36 §:ssä säädettyä velvollisuutta varmistaa, ettei sähkölaitteistojen yhteen kytke-

misestä aiheudu vaaraa, 
18) 41 §:n 2 momentissa säädettyä sähkölaitteiston rakentajan velvollisuutta varmistaa

ennen käyttöönottoa, että sähkölaitteisto on suunniteltu ja rakennettu turvallisuusvaati-
musten ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien olennaisten vaatimusten mukai-
sesti,

19) 43 §:n 1 momentissa säädettyä sähkölaitteiston rakentajan velvollisuutta tehdä
sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastus, 

20) 45 §:ssä säädettyä sähkölaitteiston rakentajan tai sähkölaitteiston haltijan velvolli-
suutta huolehtia varmennustarkastuksen tekemisestä,

21) 47 §:n 1 momentissa säädettyä sähkölaitteiston haltijan velvollisuutta huolehtia
sähkölaitteiston turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, 

22) 47 §:n 2 momentissa säädettyä sähkölaitteiston haltijan velvollisuutta huolehtia
sähkölaitteiston vikojen ja puutteiden poistamisesta, 

23) 48 §:n 1 momentissa säädettyä sähkölaitteiston haltijan velvollisuutta huolehtia
sähkölaitteiston kunnossapito-ohjelman laatimisesta ja sen noudattamisesta, 
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24) 49 §:ssä säädettyä sähkölaitteiston haltijan velvollisuutta huolehtia määräaikaistar-
kastuksen tekemisestä,

25) 55 §:n 1 momentissa säädettyä toiminnanharjoittajan velvollisuutta huolehtia säh-
kötyön edellytysten täyttymisestä,

26) 59 §:ssä säädettyä sähkötöiden johtajan velvollisuutta,
27) 60 §:n 3 momentissa säädettyä sähkölaitteiston haltijan velvollisuutta tehdä ilmoi-

tus sähkölaitteistosta ja sen käytön johtajasta sähköturvallisuusviranomaiselle, 
28) 62 §:ssä säädettyä käytön johtajan velvollisuutta,
29) 82 §:n tai sen nojalla säädettyä velvollisuutta noudattaa olennaisia turvallisuusvaa-

timuksia, 
30) 94 tai 95 §:n nojalla annettua kieltoa tai määräystä, 
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, sähkötur-

vallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon.
Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai vel-

voitetta, ei voida tuomita 1 momentin nojalla rangaistukseen samasta teosta.
CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa

(187/2010).

118 § 

Muutoksenhaku sähköturvallisuusviranomaisen päätökseen 

Tämän lain mukaiseen sähköturvallisuusviranomaisen tekemään hallintopäätökseen
haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oi-
keuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

Sähköturvallisuusviranomaisen päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttämi-
suhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen saa kuiten-
kin hakea muutosta siten kuin uhkasakkolaissa säädetään.

119 § 

Muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen, pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen 
tai valtuutetun tarkastajan päätökseen

Ilmoitetun laitoksen, pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen tai valtuute-
tun tarkastajan tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hal-
lintolaissa säädetään. 

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Ilmoitetun laitoksen, pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen tai valtuute-
tun tarkastajan päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksen-
hakuviranomainen toisin määrää. 

120 § 

Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta

Työ- ja elinkeinoministeriön ja sähköturvallisuusviranomaisen apuna tämän lain sekä
hissiturvallisuuslain säännösten kehittämistä ja seurantaa varten on valtioneuvoston kol-
meksi vuodeksi asettama Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunta. 
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Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta ja
tehtävistä. 

121 § 

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tällä lailla kumotaan sähköturvallisuuslaki (410/1996), jäljempänä kumottava laki.

122 § 

Siirtymäsäännökset 

Ennen tämän lain voimaantuloa markkinoille saatetut sähkölaitteet ja -laitteistot, joiden
vaatimustenmukaisuus on varmistettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten mukaisesti, saavat jäädä markkinoille tämän lain voimaan tullessa. Näihin säh-
kölaitteisiin ja laitteistoihin liittyvät todistukset vaatimustenmukaisuudesta jäävät edel-
leen voimaan. 

Ennen tämän lain voimaantuloa rakennettuja sähkölaitteistoja ei tarvitse muuttaa tämän
lain mukaisiksi, jos niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle
vaaraa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt pätevyystodistukset, erivapaudet ja poikke-
usluvat jäävät voimaan annetussa laajuudessa. 

Toiminnanharjoittaja, joka on tehnyt ilmoituksen sähkötöistä sähköturvallisuusviran-
omaiselle kumottavan lain nojalla tai on saanut jatkaa toimintaansa sähkölain (319/1979)
siirtymäsäännöksen nojalla, saa jatkaa toimintaansa entisessä laajuudessaan. 

Kumottavan lain nojalla myönnetyt sähköurakoitsijan varmennusoikeudet jäävät voi-
maan myöntämispäätöksen voimassaolopäivämäärään asti, mutta kuitenkin enintään vii-
den vuoden ajaksi tämän lain voimaantulosta.

Ennen 31 päivää toukokuuta 2010 myönnetyt sähköturvallisuustutkinnosta annetut to-
distukset ovat voimassa 72 §:n 3 momentista poiketen kymmenen vuotta.

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksytty valtuutettu laitos, pätevyydenarviointilaitos
ja valtuutettu tarkastaja voi ilman erillistä hyväksyntää jatkaa tässä laissa tarkoitettuna
valtuutettuna laitoksena, pätevyydenarviointilaitoksena tai valtuutettuna tarkastajana ni-
meämispäätöksessä mainituilla ehdoilla. Ennen lain voimaantuloa hyväksytyn valtuutetun
tarkastajan katsotaan täyttävän myös 78 §:n 2 kohdan vaatimuksen pätevyystodistuksesta,
jos hänen kelpoisuutensa on hyväksymispäätöksessä katsottu riittäväksi.

Jos sähkölaitteiston määräaikaistarkastusten väli tämän lain johdosta lyhenee, voidaan
laitteiston seuraava määräaikaistarkastus kuitenkin tehdä noudattaen aikaisemmin voi-
massa ollutta tarkastusväliä.

Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön 22 päivänä lokakuuta 2014 asettama sähköturvallisuuden
neuvottelukunta jatkaa toimintaansa toimikautensa loppuun saakka. Tämän lain voimaan-
tulon jälkeen sähköturvallisuuden neuvottelukunnalla tarkoitetaan tämän lain mukaista
Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukuntaa. 

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä taikka kumottavan lain nojalla
annetussa päätöksessä viitataan kumottavaan lakiin, tämän lain soveltamisalan mukaisen
viittauksen on katsottava tarkoittavan tämän lain vastaavaa säännöstä ja vastaavasti hissi-
turvallisuuslain soveltamisalan mukaisen viittauksen on katsottava tarkoittavan hissitur-
vallisuuslain vastaavaa säännöstä. 
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