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Laki
ympäristönsuojelulain 159 ja 195 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 159 §:n 2 momentti ja 195 §, sellaisena

kuin niistä on 159 §:n 2 momentti laissa (215/2017), seuraavasti:

159 §

Otsonikerrosta heikentäviä aineita ja tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja käsitteleviltä 
vaadittava pätevyys ja sen osoittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on osoitettava pätevyytensä otsoniasetuksen

tai F-kaasuasetuksen taikka niiden nojalla säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Jäähdytys-,
ilmastointi- ja lämpöpumppulaitealalla, mukaan lukien kylmäkuljetuskuorma-autojen tai -
perävaunujen jäähdytysyksikköjen käsittely, toimivan henkilön on osoitettava pätevyyten-
sä ammatillisessa tutkinnossa ja koulutuksen järjestäjän tulee antaa todistus pätevyytensä
osoittaneelle henkilölle. Todistuksen antamisesta säädetään ammatillisesta koulutuksesta
annetussa laissa (531/2017). Sammutuslaitteistoalalla, sähköisten kytkinlaitteiden käsitte-
lyä edellyttävillä toimialoilla ja ajoneuvojen ilmastointilaitealalla toimivan henkilön sekä
fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävistä laitteista näitä kaasuja
talteen ottavan henkilön on osoitettava pätevyytensä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hy-
väksymän riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä kokeessa. Riittävän asiantuntevana
tahona pidetään näiden alojen oppilaitosta tai henkilöiden sertifiointia hoitavaa yritystä
taikka laitteen tai laitteiston maahantuojaa. Hyväksytysti suoritetusta kokeesta annetaan to-
distus pätevyytensä osoittaneelle henkilölle.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

195 §

Muutoksenhaku eräissä tapauksissa

Tyyppihyväksyntää koskevasta viranomaisen päätöksestä sekä Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston 162 §:n nojalla tekemästä päätöksestä antaa pätevyystodistus tai peruuttaa se
valitetaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Asianosainen saa hakea oikaisua 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkastuslaitoksen tai
muun vastaavan laitoksen päätökseen päätöksen tekijältä siten kuin hallintolaissa sääde-
tään. Päätökseen, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Ammatillisessa tutkinnossa 159 §:n 2 momentin mukaan osoitetun pätevyyden arvioin-
tiin voi hakea muutosta siten kuin ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa sääde-
tään.
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557/2017  
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tai Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän asian-
tuntevan tahon 159 §:n nojalla tekemään päätökseen todistuksen antamisesta pätevyyden
arvioinnin kohteena oleva saa hakea oikaisua päätöksen tekijältä siten kuin hallintolaissa
säädetään. Päätökseen, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, saa hakea muutosta hallinto-oi-
keudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
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