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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvalli-
suuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi säh-
köturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan lai-
tosten nimeäminen saatettaisiin vastaamaan 
hallinnonalalla vallitsevaa käytäntöä. Yhtei-
sölainsäädännön perusteella nimettävät lai-
tokset nimeäisi ministeriö ja kansallisen 
harmonisoimattoman lainsäädännön perus-
teella nimettävät laitokset nimeäisi sähkötur-
vallisuusviranomainen. Laitosten valvonta 
jakautuisi saman periaatteen mukaisesti. Ar-
viointi- ja tarkastustoimintaa harjoittavien 
pätevyysvaatimuksia koskevat säännökset 
otettaisiin lakiin ja näitä koskevalle toimin-
nalle säädettäisiin hyvän hallinnon takeet. 
Laissa säädettäisiin myös lain mukaisten oi-

keuksien myöntämisen ja peruuttamisen pe-
rusteista. Lisäksi säädettäisiin muutoksenha-
kumenettelystä arviointielimen ja tarkastusta 
suorittavan tahon tekemästä päätöksestä sekä 
tarkennettaisiin laissa olevia asetuksenanto-
valtuuksia. 

Nykyisen käytännön mukainen sähköura-
koitsijan määräaikaistarkastusoikeus ehdote-
taan poistettavaksi. 

Ehdotuksen mukaan laissa todettaisiin ne 
velvoitteet, jotka seuraavat vakavan onnet-
tomuuden aiheuttaneesta sähkövahingosta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä huhtikuuta 2004. 

————— 
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PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Sähköturvallisuuslain (410/1996) 4 § käsit-
tää lain soveltamisen kannalta keskeiset mää-
ritelmät. Voimassa olevassa laissa ei ole 
määritelty arviointilaitosta, tarkastuslaitosta, 
valtuutettua laitosta, valtuutettua tarkastajaa 
tai sähköurakoitsijaa. Ministeriön nimeämä 
laitos, valtuutettu tarkastaja ja sähköurakoit-
sija on nykyisin määritelty sähköturvalli-
suusasetuksen (498/1996) 1 §:ssä. Ehdotuk-
sen mukaan edellä mainittuja tahoja koskevat 
keskeiset säännökset otetaan sähköturvalli-
suuslakiin ja siten myös niitä koskevat määri-
telmät ehdotetaan otettaviksi lain 4 §:ään uu-
deksi 10-14 kohdaksi. Aikaisemmasta poike-
ten ehdotetaan erikseen määriteltäviksi arvi-
ointilaitos, tarkastuslaitos ja valtuutettu lai-
tos. Tämä noudattaa ehdotetun uudistuksen 
yleislinjauksia ja rakennetta sekä teknisen 
turvallisuuden alan tämän hetkistä käytäntöä. 

Lain 10 §:n 1 momentin mukaan arviointi-
laitoksen nimeää ja nimeämisen peruuttaa 
ministeriö. Lain voimaantulon jälkeen tekni-
sen turvallisuuden alalla käytännöksi on kui-
tenkin tullut periaate, jossa yhteisölainsää-
dännön mukaisesti EY:n komissiolle ja muil-
le jäsenvaltiolle ilmoitettavat laitokset nime-
ää ministeriö ja kansallisen lainsäädännön 
perusteella  laitokset hyväksyy turvateknii-
kan keskus. Tämän vuoksi ehdotetaan 10 §:n 
1 momenttia muutettavaksi siten, että arvi-
ointilaitoksen  nimeäisi sähköturvallisuusvi-
ranomainen. Säännökseen otettaisiin lisäksi 
maininta siitä, että nimeäminen tapahtuu ha-
kemuksesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan ministeriö 
valvoo sähköturvallisuusviranomaisen avus-
tuksella arviointilaitoksen toimintaa sekä 
varmistaa määräajoin, että säädetyt vaati-
mukset täyttyvät. Vastuu arviointilaitoksen 
nimeämisestä kuluu ehdotetun muutoksen 
jälkeen sähköturvallisuusviranomaiselle. 
Tämän vuoksi ehdotetaan 10 §:n 3 moment-
tia muutettavaksi siten, että vastuu arviointi-
laitoksen valvonnasta ja vaatimusten täytty-

misen varmistamisesta kuuluisi yksinomaan 
sähköturvallisuusviranomaiselle. 

Lain 14 §:n 3 momentin mukaan ministeriö 
nimeää tarkastuslaitoksen ja peruuttaa ni-
meämisen sekä valvoo sähköturvallisuusvi-
ranomaisen avustuksella laitoksen toimintaa 
sekä varmistaa määräajoin asetettujen vaati-
musten täyttymisen. Siten kauppa- ja teolli-
suusministeriö on nimennyt lain sovelta-
misalaan kuuluvan Euroopan yhteisön direk-
tiiveissä tarkoitetun tarkastuslaitoksen, niin 
sanotun ilmoitetun laitoksen, ja ilmoittanut 
nimeämisestä Euroopan yhteisön komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille. Säännöstä ehdote-
taan muutettavaksi siten, että siitä käy selke-
ästi ilmi kauppa- ja teollisuusministeriön 
velvollisuus jäsenvaltion toimivaltaisena vi-
ranomaisena huolehtia ilmoitusmenettelystä. 
Säännökseen ehdotetaan lisäksi otettavaksi 
maininta siitä, että nimeäminen tapahtuu ha-
kemuksesta. Sähköturvallisuusviranomaiselle 
asetettu velvollisuus avustaa ministeriötä tar-
kastuslaitoksen valvonnassa ehdotetaan  tar-
peettomana poistettavaksi. 

Lain 22 §:n 1 momentin mukaan asetuksel-
la säädetään varmennusoikeuden myöntämis-
tä edellyttävästä erityispätevyydestä ja var-
mennusoikeuden peruuttamista koskevista 
vaatimuksista. Perustuslain 80 §:n mukaan 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista tulee säätää lailla. Tämän vuoksi ehdo-
tetaan lakia muutettavaksi siten, että poistet-
taisiin edellä mainittu valtuutus ja lisättäisiin 
lakiin uusi 22 a §, jonka 1 momentissa sää-
dettäisiin varmennusoikeuden myöntämisen 
edellytyksistä. Varmennusoikeuden myön-
tämiseen liittyviä vaatimuksia ei ehdoteta 
asiallisesti tai sisällöllisesti muutettavaksi 
nykytilaan verrattuna. Varmennusoikeuden 
peruuttamisen perusteista säädettäisiin 24 c 
§:ssä. Lisäksi 22 §:ään ehdotetaan otettavaksi 
maininta siitä, että varmennusoikeuden 
myöntäminen tapahtuu hakemuksesta.  

Voimassa olevien säännösten mukaisesti 
22 a §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi, että varmennusoikeuden omaava säh-
köurakoitsija voi käyttää ulkopuolisia ura-
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kointipalveluja edellyttäen, että sähköura-
koitsijan 1 momentin 3 kohdan mukainen jär-
jestelmä varmistaa sähköturvallisuudelle ase-
tetut tavoitteet myös aliurakoitsijan työn 
osalta. Säännöksen tarkoituksena ei ole siir-
tää varmennusoikeuden omaavan urakoitsi-
jan vastuita ja velvollisuuksia aliurakoitsijal-
le. Siten säännökseen ehdotetaan selkeyden 
vuoksi otettavaksi tätä koskeva maininta. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi valtuutus, jonka nojalla kauppa- ja teol-
lisuusministeriö voisi asetuksella säätää tar-
kemmin varmennusoikeuden myöntämistä 
koskevista vaatimuksista ja niiden arvioinnis-
ta. Asetuksella voitaisiin siten antaa tarkem-
pia säännöksiä esimerkiksi sähköurakoitsijal-
ta edellytettävästä kelpoisuudesta, kuten vaa-
ditusta ammatillisesta koulutuksesta, varmen-
tamisessa käytettäville laitteistoille ja väli-
neille asetettavista teknisistä vaatimuksista 
sekä järjestelmien arviointia koskevista yksi-
tyiskohtaisemmista vaatimuksista. 

Sähköturvallisuuslain 23 §:n mukaan tie-
tynlaisen sähkölaitteiston määräaikaistarkas-
tuksen saa suorittaa myös sähkölaitteiston 
rakennus-, korjaus- tai huoltotoimintaa har-
joittava tai henkilö, jolla on kelpoisuus toi-
mia sähkötöiden johtajana, siten kun ministe-
riö tarkemmin määrää. Sähkölaitteistojen 
käyttöönotosta ja käytöstä annetun kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätöksen(517/1996) 
14 §:n 2 momentin mukaan määräaikaistar-
kastuksen luokan 1 sähkölaitteistolle saa teh-
dä sähköurakoitsija sekä pätevyystodistuksen 
haltija. Edellä mainittujen tarkastustoimintaa 
harjoittavien tahojen ei voimassa olevien 
säännösten mukaan tarvitse hakea nimeämis-
tään sähköturvallisuusviranomaiselta, eikä 
heille ole lainsäädännössä asetettu valtuutet-
tua tarkastajaa vastaavia vaatimuksia. Kysei-
sen säännöksen perusteella tarkastustoimin-
taa harjoittavien ei myöskään tarvitse tehdä 
ilmoitusta toiminnastaan sähköturvallisuusvi-
ranomaiselle, eikä tehdyistä tarkastuksista 
tarvitse tehdä ilmoitusta säädösten tarkoitta-
maan rekisteriin. Sähköturvallisuusviran-
omaisella ei siten ole lain tarkoittamaa val-
vontaviranomaisen mahdollisuutta kontrol-

loida edellä tarkoitettuja määräaikaistarkas-
tuksia eikä tarkastuksen kohteena olleita säh-
kölaitteistoja. Lain tarkoittamat tarkastukset 
ovat oleellinen osa sähkölaitteistojen sähkö-
turvallisuuden ylläpitojärjestelmää. Tarkas-
tustoiminta tulee toteuttaa siten, että tarkas-
tettavia kohteita kohdellaan tasapuolisesti, 
puolueettomasti ja riippumattomasti. Kol-
mannen osapuolen tarkastustoimintaa harjoit-
taville luonnollisille henkilöille ja toisaalta 
laitoksille tulisi asettaa samat toiminnalliset 
edellytykset ja vaatimukset toimia alalla ja 
suorittaa tarkastuksia. Näin minimoitaisiin 
myös lainsäädännön kilpailua poissulkevat 
vaikutukset. Lisäksi käytönaikaisia tarkastus-
tehtäviä olisi pidettävä perustuslain 124 §:ssä 
tarkoitettuina julkisina hallintotehtävinä, jol-
loin tarkastustoimintaa harjoittaville tulisi 
säätää hyvän hallinnon takeet noudatettavik-
si. Koska sähköurakoitsijalle tai pätevyysto-
distuksen haltijalle ei ole lainsäädännössä 
asetettu toiminnan riippumattomuutta ja puo-
lueettomuutta koskevia vaatimuksia, ei voida 
pitää perusteltuna, että urakoitsija tai päte-
vyystodistuksen haltija voisivat tehdä tarkas-
tustehtäviä, joita olisi pidettävä perustuslain 
124 §:ssä tarkoitettuina julkisina hallintoteh-
tävinä. Lisäksi tällä hetkellä valtuutettuja lai-
toksia ja valtuutettuja tarkastajia on riittävästi 
kattamaan koko maan määräaikaistarkastus-
ten tarpeen.  

Edellä mainittujen seikkojen johdosta on 
perusteltua, että sähkölaitteistojen määräai-
kaistarkastuksia saisivat tehdä vain valtuute-
tut laitokset ja valtuutetut tarkastajat. Tämän 
vuoksi ehdotetaan lain 23 §:ää muutettavaksi 
siten, että siinä mainitaan sähkölaitteistojen 
varmennustarkastusten lisäksi myös määrä-
aikaistarkastusten tekijöinä ainoastaan val-
tuutetut tarkastajat ja valtuutetut laitokset. 
Edellä mainittu määräaikaistarkastusoikeu-
den poistaminen saattaa aiheuttaa sähköura-
koitsijoiden ja pätevyystodistuksen haltijoi-
den työtilanteen heikkenemistä etenkin suur-
ten taajamien ulkopuolisilla alueilla. Sähkö-
urakoitsijoiden ja pätevyystodistusten halti-
joiden olisi kuitenkin mahdollista hakea val-
tuutetun tarkastajan statusta, joten negatiivi-
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set vaikutukset työtilanteeseen olisivat näiltä 
osin ainakin osittain poistettavissa. Jatkossa 
tulee kuitenkin seurata alan kehitystä ja tar-
kastuskapasiteetin riittävyyttä sekä selvittää 
vapaaehtoisuuteen ja omavalvontaan perus-
tuvien tarkastuskäytäntöjen mahdollisuuksia 
sähköturvallisuuden alalla.  

Sähköturvallisuuslain 24 §:n mukaan säh-
köturvallisuusviranomainen myöntää oikeu-
den toimia valtuutettuna tarkastajana ja val-
voo tarkastajien toimintaa. Ministeriö puoles-
taan nimeää valtuutetut tarkastuslaitokset ja 
valvoo sähköturvallisuusviranomaisen avus-
tuksella niiden toimintaa.  Ehdotettujen 10 ja 
14 §:n muutosten mukaisesti ja niissä esitet-
tyä linjausta noudattaen ehdotetaan 24 §:n 3 
momentti poistettavaksi sekä 1 ja 2 moment-
tia muutettavaksi siten, että sähköturvalli-
suusviranomainen hyväksyisi valtuutetun lai-
toksen ja valtuutetun tarkastajan sekä valvoi-
si niiden toimintaa. 

Lain 10 §:n mukaan asetuksella säädetään 
arviointilaitokselle asetettavista vaatimuksis-
ta sekä arviointilaitoksen oikeuksista ja vel-
vollisuuksista. Lain 14 §:n mukaan asetuksel-
la säädetään tarkastuslaitokselle asetettavista 
vaatimuksista sekä tarkastuslaitoksen oike-
uksista ja velvollisuuksista. Lain 24 §:n mu-
kaan asetuksella säädetään tarkastusoikeuden 
ja valtuutuksen myöntämistä ja peruuttamista 
koskevista vaatimuksista sekä valtuutettujen 
tarkastajien ja valtuutettujen laitosten oike-
uksista ja velvollisuuksista. Siten tällä hetkel-
lä arviointilaitoksille, tarkastuslaitoksille se-
kä valtuutetuille laitoksille ja valtuutetuille 
tarkastajille asetettavista yleisistä vaatimuk-
sista säädetään sähköturvallisuusasetuksessa 
ja yksityiskohtaisemmin sen nojalla annetuis-
sa ministeriön päätöksissä.  

Edellä mainitut laitosten ja tarkastajien oi-
keuksiin ja velvollisuuksiin kohdistuvat vaa-
timukset ovat seikkoja, joista perustuslain 80 
§:n mukaan tulee säätää lailla. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että 24 §:n 4 momentti poistetaan 
ja lakiin lisätään uusi 24 a ja 24 b §,  joista 
24 a §:ssä säädettäisiin arviointilaitokselle, 
tarkastuslaitokselle sekä valtuutetulle laitok-
selle asetetuista vaatimuksista ja 24 b §:ssä 

valtuutetulle tarkastajalle asetetuista vaati-
muksista. Edellä mainituille laitoksille ja tar-
kastajille asetettuja vaatimuksia ei ehdoteta 
asiallisesti tai sisällöllisesti muutettaviksi. Si-
ten esimerkiksi riippumattomuutta ja puolu-
eettomuutta koskevat vaatimukset eroaisivat 
omaksutun nykykäytännön mukaisesti sisäl-
löltään toisistaan riippuen siitä, onko kyse 
laitoksesta vai henkilötarkastajasta. Arvioin-
tilaitosten, tarkastuslaitosten, valtuutetun lai-
toksen ja valtuutetun tarkastajan toiminnan 
luotettavuus edellyttää, että ne ovat tarkastus-
tehtäviä koskevassa toiminnassaan riippu-
mattomia ja puolueettomia. Laitosten osalta 
tämä tarkoittaisi sitä, että niiden tulisi olla 
riippumattomia ja puolueettomia sekä toi-
minnallisesti että taloudellisesti. Tarkastajien 
tulisi puolestaan olla toiminnallisesti ja ta-
loudellisesti riippumattomia ja puolueettomia 
suhteessa sähkölaitteiston rakentajaan ja hal-
tijaan. Tämä antaa henkilötarkastajalle mah-
dollisuuden toimia myös muissa sähköalan 
tehtävissä. Laitosten ja tarkastajien tulisi olla 
myös tehtäviinsä päteviä, minkä vuoksi niiltä 
vaadittaisiin, että laitoksilla on käytössään 
riittävästi ammattitaitoista ja kokenutta hen-
kilöstöä ja tarkastajilla on riittävä ammattitai-
to ja kokemus. Laitoksilla ja tarkastajilla tuli-
si olla käytössään toiminnan edellyttämät 
laitteet, välineet ja järjestelmät sekä riittävä 
vakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen 
kattamiseksi. Laitoksilta edellytettäisiin li-
säksi, että niillä on puolueettomasti arvioitu 
järjestelmä sekä ohjeet toimintaa ja sen seu-
rantaa varten. Tarkastajien tulisi osoittaa luo-
tettavasti toimintansa laadun varmistaminen 
sähköturvallisuuden osalta. 

 24 a §:n 2 momentissa ehdotetaan voimas-
sa olevien säännösten mukaisesti säädettä-
väksi, että laitokset voisivat käyttää ulkopuo-
lisia testaus-, tarkastus- ja muita palveluja 
edellyttäen, että laitos huolehtii siitä, että 
palvelun suorittaja täyttää pykälän 1 momen-
tissa laitoksille asetetut vaatimukset. Siten 
laitos voisi teettää alihankintana selkeästi ra-
jattuja teknisiä tehtäviä. Säännöksen tarkoi-
tuksena ei ole siirtää laitoksen oikeuksia, 
vastuita tai velvollisuuksia palvelun suoritta-
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jalle, esimerkiksi tarkastustodistukset annet-
taisiin aina laitoksen nimissä ja vastuulla. 

Uudistuksen tarkoituksena on, että sähkö-
turvallisuuslakiin otetaan ainoastaan perus-
tuslain kannalta välttämättömät säännökset 
laitoksille ja tarkastajille asetettavista vaati-
muksista ja tarkemmat säännökset annetaan 
edelleen ministeriön asetuksella. Siten 24 a 
§:n 3 momenttiin ja 24 b §:n 2 momenttiin 
ehdotetaan otettavaksi valtuutus, jonka pe-
rusteella kauppa- ja teollisuusministeriö voisi 
asetuksella säätää tarkemmin valtuutetulle 
tarkastajalle sekä arviointilaitokselle, valtuu-
tetulle laitokselle ja tarkastuslaitokselle ase-
tettavista vaatimuksista ja niiden arvioinnis-
ta. Asetuksella voitaisiin siten antaa tarkem-
pia säännöksiä esimerkiksi laitoksilta ja tar-
kastajilta edellytettävästä kelpoisuudesta, ku-
ten tarkastajalta tai laitoksen henkilökunnalta 
vaaditusta ammatillisesta koulutuksesta, tar-
kastuksessa käytettäville laitteistoille ja väli-
neille asetettavista teknisistä vaatimuksista 
sekä järjestelmien arviointia koskevista yksi-
tyiskohtaisemmista vaatimuksista. 

Voimassa olevassa sähköturvallisuuslaissa 
ei ole säännöksiä nimeämisen tai varmen-
nusoikeuden peruuttamisesta. Laki antaa tällä 
hetkellä valtuudet säätää peruuttamisesta ase-
tuksella. Myönnetyn toimintaoikeuden pe-
ruuttaminen on kuitenkin sellaista puuttumis-
ta yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jon-
ka perusteista on perustuslain 80 §:n mukaan 
säädettävä lailla. Lakiin ehdotetaan otetta-
vaksi uusi 24 c §, jossa säädettäisiin nimeä-
misen ja oikeuden peruuttamisesta. Säännök-
sen mukaan nimennyt tai oikeuden myöntä-
nyt viranomainen voisi peruuttaa nimeämisen 
tai oikeuden, mikäli toimintaoikeuden saanut 
taho tai tämän käyttämä alihankkija toimisi 
säännösten tai määräysten vastaisesti, ei täyt-
täisi asetettuja vaatimuksia tai noudattaisi 
asetettuja ehtoja ja rajoituksia. Peruutta-
misuhan ulottaminen myös alihankkijasta 
johtuviin laiminlyönteihin on johdonmukais-
ta, koska näiltä edellytetään samojen vaati-
musten täyttämistä kuin alihankintaa käyttä-
vältä taholta. 

Voimassa olevassa laissa arviointilaitok-

sen, tarkastuslaitoksen, valtuutetun laitoksen 
sekä valtuutetun tarkastajan nimeämistä, tar-
kastusoikeuden myöntämistä ja niiden pe-
ruuttamista sekä sähköurakoitsijan varmen-
nusoikeuden myöntämistä ja peruuttamista 
koskevat asetuksenantovaltuudet on sijoitettu 
hajanaisesti kulloinkin asianomaiseen sään-
nökseen. Asetuksenantovaltuudet ovat myös 
yleisiä, eivätkä sellaisina täytä perustuslain 
80 §:n asettamaa tarkkarajaisuuden ja täsmäl-
lisyyden vaatimusta. Ehdotetussa muutokses-
sa edellä mainituille toimijoille asetetut vaa-
timukset siirrettäisiin asetustasolta lakitasol-
le, mikä osaltaan aiheuttaa tarpeen selventää 
sähköturvallisuuslain asetuksenantovaltuuk-
sia. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväksi 
uusi 24 d §, jossa annettaisiin valtioneuvos-
tolle valtuutus asetuksella säätää tarkemmin 
nimeämisessä ja varmennusoikeuden myön-
tämisessä noudatettavasta menettelystä sekä 
niihin liittyvän hakemuksen sisällöstä ja vi-
ranomaiselle toimittamisesta. Tarkempia 
säännöksiä voitaisiin lisäksi antaa nimeämi-
sen ja varmennusoikeuden peruuttamisesta ja 
siinä noudatettavasta menettelystä sekä sen 
sisällöstä.  

Perustuslain 124 §:n mukaan lakien toi-
meenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja 
yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja 
koskevaan päätöksentekoon liittyvät tehtävät 
ovat julkisia hallintotehtäviä. Arviointilaitok-
sen, tarkastuslaitoksen, valtuutetun laitoksen 
ja valtuutetun tarkastajan vaatimuksenmukai-
suuden arviointitehtäviä ja tarkastustehtäviä 
olisi siten pidettävä perustuslaissa tarkoitet-
tuina julkisina hallintotehtävinä ja tässä toi-
minnassa syntyviä päätöksiä hallintopäätök-
sinä. Edelleen perustuslain 124 §:n mukaan, 
milloin julkinen hallintotehtävä on annettu 
viranomaisen ulkopuolelle yksityisille henki-
löille ja yhteisöille, on hyvän hallinnon ta-
keet pystyttävä turvaamaan. Siten arviointi-
laitoksen, tarkastuslaitoksen, valtuutetun lai-
toksen ja valtuutetun tarkastajan suorittaessa 
julkiseksi hallintotehtäväksi katsottavia teh-
täviä  sovellettavaksi tulevat yleiset hallinto-
oikeudelliset säädökset, kuten hallintolaki 
(434/2003), sähköisestä asioinnista viran-
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omaistoiminnassa annettu laki (13/2003), ja 
kielilaki (423/2003). Tämän vuoksi ehdote-
taan säädettäväksi uusi 24 e §, jossa mainit-
taisiin mainitut lait sekä selvyyden vuoksi 
myös viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
annettu laki (621/1999) sovellettavaksi. Kie-
lilakia on valtuutettujen tarkastajien osalta 
tarkoitettu sovellettavaksi siten, että siinä 
asetetut kielivaatimukset koskisivat valtuu-
tettujen tarkastajien muodostamaa ammatti-
kuntaa kokonaisuudessaan, ei yksittäistä tar-
kastajaa. Rikoslain 40 luvun nojalla ehdote-
tussa pykälässä mainittuja tehtäviä hoitavat 
olisivat rikosoikeudellisen virkavastuun pii-
rissä, sillä näitä henkilöitä olisi pidettävä ri-
koslain 40 luvun 11 §:ssä tarkoitettuina jul-
kista valtaa käyttävinä henkilöinä. Siten py-
kälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös, jossa selvyyden vuoksi todetaan 
asianomaisten tahojen toimivan virkavastuul-
la julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan.  

Sähköturvallisuuslain 25 §:n mukaan säh-
köturvallisuusviranomainen valvoo ministe-
riön johdon ja valvonnan alaisena lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamista. Ehdotettujen muutosten joh-
dosta myös valvontavastuuta ministeriön ja 
sähköturvallisuusviranomaisen välillä olisi 
täsmennettävä siten, että ministeriö vastaisi 
nimeämistään tarkastuslaitoksista. Tämän 
vuoksi ehdotetaan 25 §:ää muutettavaksi 
niin, että valvontavastuu voisi kuulua myös 
muulle kuin sähköturvallisuusviranomaiselle, 
jos siitä erikseen säädetään. 

Tällä hetkellä sähköturvallisuusasetuksessa 
on asetettu poliisille, palo- ja työsuojeluvi-
ranomaisille sekä verkonhaltijalle velvolli-
suus ilmoittaa sähköturvallisuusviranomai-
selle sähkövahingosta, josta on aiheutunut 
vakava onnettomuus sekä sähköturvallisuus-
viranomaiselle velvollisuus tutkia onnetto-
muus, jos sähköturvallisuusviranomainen ar-
vioi sen onnettomuuden syyn selvittämisen 
tai onnettomuuksien ehkäisyn kannalta tar-
peelliseksi. Kyse on tietyille viranomaista-
hoille sekä jakeluverkonhaltijalle asetetusta 
toimintavelvollisuudesta, josta perustuslain 
80 §:n mukaan tulee säätää lain tasolla. Siten 

sähköturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättä-
väksi vastaavansisältöinen uusi 52 a §. Jake-
luverkonhaltijoiden osalta tiedon sähköva-
hingosta voi käytännössä saada ainoastaan 
kyseisellä jakelualueella toimintaa harjoitta-
va jakeluverkonhaltija. Siten asiaa koskevaa 
säännöstä täsmennettäisiin sanamuodon  
osalta siten, että ilmoitusvelvollisuus asetet-
taisiin jakelualueen jakeluverkonhaltijalle. 
Vakava onnettomuus määriteltäisiin edelleen 
sähköturvallisuusasetuksessa, minkä vuoksi 
säännökseen ehdotetaan otettavaksi valtuutus 
säätää tarkemmin vakavan onnettomuuden 
määritelmästä valtioneuvoston asetuksella. 

Tällä hetkellä sähköturvallisuuslain 53 
§:ssä säädetään muutoksenhakuoikeudesta 
ministeriön ja sähköturvallisuusviranomaisen 
tekemään hallintopäätökseen. Hallintolain-
käyttölain (586/1996) tullessa voimaan 1 jou-
lukuuta 1996 kumottiin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annettu laki (154/1950). Si-
ten 53 §:n 1 momentissa oleva viittaus ehdo-
tetaan muutettavaksi viittaukseksi hallinto-
lainkäyttölakiin. Pykälässä asetettu velvolli-
suus noudattaa viranomaisen antamaa päätös-
tä muutoksenhausta huolimatta ehdotetaan 
siirrettäväksi pykälän 3 momenttiin. 

Laissa ei ole säännöstä muutoksenhausta 
arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen, valtuu-
tetun laitoksen tai valtuutetun tarkastajan te-
kemään päätökseen. Niiltä osin kuin edellä 
mainitut tahot suorittavat lakiin perustuvia 
tarkastustehtäviä ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointia, kyse on perustuslain 124 §:n mu-
kaan julkisesta hallintotehtävästä. Edelleen 
perustuslain 124 §:n mukaan, milloin yksi-
tyisoikeudellinen oikeussubjekti hoitaa jul-
kista hallintotehtävää, on vaatimukset oike-
usturvan takaamisesta pystyttävä turvaa-
maan. Siten edellä mainittujen tahojen teke-
miin päätöksiin tulisi voida hakea muutosta 
niiltä osin kuin on kyse hallintopäätöksestä. 
Tästä johtuen pykälään ehdotetaan otettavak-
si uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin muu-
toksenhausta arviointilaitoksen, tarkastuslai-
toksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun 
tarkastajan tekemään vaatimustenmukaisuu-
den arviointia tai teknistä tarkastusta koske-
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vaan päätökseen. Muutoksenhaku ehdotetaan 
toteutettavaksi kaksivaiheisesti. Ensimmäi-
sessä vaiheessa asianosaisen olisi pyydettävä 
päätöksen tehnyttä tahoa oikaisemaan pää-
töksensä 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. Oikaisumenettelyssä saa-
maansa päätökseen tyytymätön voisi edelleen 
hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Toimi-
valtainen hallinto-oikeus olisi se, jonka tuo-
miopiirissä päätöksen kohteena oleva sähkö-
laite tai –laitteisto sijaitsee, tai jos kyse on 
pätevyyden arvioinnista, missä päätöksen 
kohteella on kotipaikka. Muilta osin muutok-
senhakuun sovellettaisiin, mitä hallintolain-
käyttölaissa säädetään.  

Sähköturvallisuuden toteutuminen edellyt-
tää, että tarkastuksessa säännösten vastaisek-
si tai sähköturvallisuutta muutoin vaaranta-
vaksi todetun laitteen tai laitteiston käyttö 
voidaan estää tai sen käyttöä rajoittaa. Siten 
lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 53 §:n 3 
momentti, jossa säädettäisiin, että 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitettujen tahojen antamaa pää-
töstä olisi kuitenkin muutoksenhausta huoli-
matta noudatettava, ellei muutoksenhakuvi-
ranomainen toisin määrää. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä huhtikuuta 2004. 

Valtuutettua tarkastajaa ja tämän pätevyyt-
tä koskevat säännökset otettiin lainsäädän-
töön sähköturvallisuusasetuksella(498/1996). 
Tätä ennen sähkölaitteiden ja -laitteistojen 
tarkastustehtävistä oli säännökset  sähköase-
tuksessa (925/1979). Koska alalla toimii 
edelleen tahoja, joiden pätevyys on arvioitu 
sähköasetuksen perusteella, ehdotetaan lakiin 
otettavaksi säännös, jonka mukaan kyseisen 
asetuksen 30 §:n mukaisia tarkastustehtäviä 
hoitaville voidaan myöntää valtuutetun tar-
kastajan status 24 b §:n 1 momentin vaati-
muksista poiketen edellyttäen, että pätevyy-
den arvioidaan vastaavan mainitussa lain-
kohdassa edellytettyä tasoa. 

Ennen lain voimaantuloa annetut sähkötur-
vallisuuslakiin ja sen nojalla annettuihin 
säännöksiin ja määräyksiin perustuvien lupi-
en ja hyväksymisien ehdotetaan jäävän edel-
leen sellaisinaan voimaan. Siten ehdotetut 

muutokset eivät edellyttäisi voimassa olevien 
lupien tai hyväksymisten uudistamista tai 
vahvistamista ennen mahdollisen voimassa-
oloajan umpeutumista.  

Poikkeuksena edellä mainitusta, tulisi ni-
mettyjen arviointilaitosten ja valtuutettujen 
laitosten tehdä ilmoitus nimeämistä varten 
sähköturvallisuusviranomaiselle vuoden 
2005 loppuun mennessä. Tämä on perustel-
tua valvonnan tehokkaan toteuttamisen kan-
nalta, koska kyseisten tahojen nimeäminen ja 
valvonta ehdotetaan siirrettäväksi kauppa- ja 
teollisuusministeriöltä turvatekniikan kes-
kukselle. 

 
2.  Esityksen vaikutukset  

2.1. Taloudelliset vaikutukset 

Kokonaisuudessaan ehdotuksen taloudelli-
set vaikutukset eivät olisi merkittäviä. Säh-
köurakoitsijoiden määräaikaistarkastusoi-
keuden poistamisella tulisi olemaan negatii-
vinen vaikutus erityisesti harvaan asutuilla 
alueilla toimivien pienten ja keskisuurten 
sähköurakointiyritysten liikevaihtoon. Yksi-
kohtaisempaa tietoa näiden yritysten liike-
vaihdon jakautumisesta toisaalta sähköura-
kointiin ja toisaalta määräaikaistarkastuksiin 
tai yritysten suorittamien määräaikaistarkas-
tusten lukumäärästä ei ole saatavilla. Tämä 
johtuu osittain siitä, että voimassa olevien 
säännösten mukaan sähköurakoitsijoille ei 
ole asetettu ilmoitusvelvollisuutta määräai-
kaistarkastuksia koskevasta toiminnastaan tai 
suorittamistaan määräaikaistarkastuksista. 
Oletettavaa kuitenkin on, että tietyillä alueilla 
määräaikaistarkastukset saattavat edustaa 
huomattavaa osaa sähköurakoitsijan liike-
vaihdosta. Määräaikaistarkastuksia suoritta-
vien sähköurakoitsijoiden olisi kuitenkin 
mahdollista hakea valtuutetun tarkastajan sta-
tusta, joten näiltä osin negatiiviset taloudelli-
set vaikutukset sähköurakoitsijoiden asemaan 
olisivat poistettavissa. 

Voimassa olevan lain mukaan määräaikais-
tarkastuksia suorittavat sähköurakoitsijat 
ovat voineet tarkastaa myös itse urakoimiaan 
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kohteita. Mikäli sähköurakoitsijat tarkastus-
tehtäviä hoitaessaan toimisivat valtuutetun 
laitoksen tai tarkastajan statuksella, ei tämä 
olisi enää mahdollista, koska näiltä edellyte-
tään riippumattomuutta ja puolueettomuutta 
muun muassa suhteessa tarkastettavaan koh-
teeseen. Tämän on katsottu voivan vaikuttaa 
negatiivisesti määräaikaistarkastuksia teke-
vän sähköurakoitsijan liikevaihtoon, koska ti-
lanne saattaa käytännössä olla se, että yksi ja 
ainoa urakoitsija on urakoinut kaikki lähi-
alueen kohteet. 

Teknisen turvallisuuden, kuten sähkötur-
vallisuuden, sekä alan kilpailun tasapuoli-
suuden varmistamiseksi on teknisiä tarkas-
tustehtäviä suorittaville tahoille asetettava 
samat edellytykset ja vaatimukset toimia 
alalla. Näiden vaatimusten tulisi sähköturval-
lisuuden osalta perustua tarkastettavaan koh-
teeseen ja sen ominaisuuksiin, riippumatta 
tarkastusta suorittavan tahon statuksesta. 
Sähköurakoitsijoiden suorittamien määräai-
kaistarkastusten osalta vaihtoehtoina ovat täl-
löin toimiminen valtuutetun laitoksen tai tar-
kastajan statuksella tai valtuutettua laitosta 
tai tarkastajaa koskevien vaatimusten, kuten 
riippumattomuus ja puolueettomuus, ulotta-
minen täysimittaisesti myös sähköurakoitsi-
joiden määräaikaistarkastustoimintaan. Pe-
rustuslain 124 §:n perusteella sähköurakoitsi-
joiden määräaikaistarkastusoikeuden säilyt-
täminen nykyisessä muodossaan ei myöskään 
ole mahdollista. Sähköturvallisuuden ja lain-
säädännön kannalta selkeintä on edellyttää 
kaikilta määräaikaistarkastuksia tekeviltä ta-
hoilta valtuutetun laitoksen tai tarkastajan 
statusta. Jatkossa tulee kuitenkin seurata alan 
kehitystä ja selvittää vapaehtoisuuteen ja 
omavalvontaan perustuvien sääntelymallien 
mahdollisuuksia sähköturvallisuuden tarkas-
tustoiminnassa.  

Ehdotus aiheuttaa vähäisiä kustannuksia 
arviointilaitoksille ja valtuutetuille laitoksille 
näiden joutuessa hakemaan nimeämistään 
sähköturvallisuusviranomaiselta vuoden 
2005 loppuun mennessä. 

Ehdotuksella ei olisi merkittäviä yritysvai-
kutuksia. Esitys aiheuttaisi edellä kuvattua 

tarkastusten vähäistä siirtymistä toimijalta 
toiselle, mutta tällä ei olisi merkittävää vai-
kutusta yritysten toiminalle. 

 
2.2. Organisaatio- ja henkilöstövaiku-

tukset 

Ehdotuksella ei olisi organisaatio- ja henki-
löstövaikutuksia. Eräiden laitosten nimeämi-
sen siirtäminen ministeriöltä sähköturvalli-
suusviranomaiselle on niin vähäinen toimen-
pide, että sillä ei ole merkittävää vaikutusta 
kummankaan toimijan organisaatioon tai 
henkilöstöön. 

 
3.  Asian valmiste lu 

3.1. Valmisteluvaiheet 

Lakiehdotukset on valmisteltu virkatyönä 
kauppa- ja teollisuusministeriössä. Ehdotuk-
sia on käsitelty valtioneuvoston nimeämässä 
sähköturvallisuuden neuvottelukunnassa ja 
sen jaostoissa. Lausuntoja varten ehdotus on 
viimeistelty kauppa- ja teollisuusministeriös-
sä. 

 
3.2. Lausunnot 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi halli-
tuksen esitysluonnoksesta lausunnot ministe-
riöiltä, Ahvenanmaan maakuntahallitukselta 
sekä seuraavilta tahoilta: Turvatekniikan 
keskus, Mittatekniikan keskus, Sähkömark-
kinakeskus, Säteilyturvakeskus, Ratahallin-
tokeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
VTT, Kilpailuvirasto, Kuluttajavirasto, Vies-
tintävirasto, Ilmailulaitos, Merenkulkulaitos, 
Tielaitos, Suomen sähköteknikkojen Liitto, 
Suomen Sähköteknillinen Standardisointiyh-
distys SESKO ry, Suomen Hissiurakoitsi-
jayhdistys, Suunnittelu- ja konsulttitoimisto-
jen liitto SKOL ry, Suomen Sähkötukkuliik-
keiden Liitto, Suomen Sähkö- ja Teleurakoit-
sijaliitto, Sähköalan Urakoitsijain Liitto, 
Sähköalojen Ammattiliitto, Sähköenergialiit-
to SENER ry, Kaupan Keskusliitto, Energia-
alan Keskusliitto Finergy, Elektroniikan 
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Tukkukauppiaat ry, Sähkötarkastusyhdistys 
SÄTY ry, Sähkö- ja elektroniikkateollisuus-
liitto, Sähkö- ja telealan työnantajaliitto, 
Sähköinsinööriliitto, Talotekniikkaliitto, Te-
ollisuuden Sähkö ja Automaatio, Akava ry, 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Teolli-
suuden ja Työnantajain Keskusliitto, Metalli-
teollisuuden keskusliitto, Maa- ja metsätalo-
ustuottajain keskusliitto MTK, Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suo-
men Kiinteistöliitto, Suomen Kuluttajaliitto, 
Kuluttajat – Konsumenterna, Suomen Kunta-
liitto, Suomen Toimitila- ja rakennuttajaliitto 
RAKLI ry, Suomen Yrittäjät, Vakuutusyhti-
öiden Keskusliitto, Öljy- ja Kaasualan Kes-
kusliitto, Öljy- ja kaasulämmitysyhdistys, 
Nemko Oy, SGS FIMKO, Fortum Oyj, Hel-
singin Energia, Inspecta Oy, Sähkötarkastus 
FIMTEKNO sekä Teollisuuden Voima. Li-
säksi lausunnon antoivat Suomen Sairaala-
tekninen yhdistys sekä Sähkölaitteistojen 
kunnossapitoyhdistys. Lausunnoista on 
kauppa- ja teollisuusministeriössä tehty yh-
teenveto. 

Lausunnoissa tuli esiin, että muutokset ovat 
yleisesti ottaen perusteltuja ja tarpeellisia se-
kä mahdollistavat sähköturvallisuuden kor-
kean tason ja kilpailun tasapuolisuuden. 
Määräaikaistarkastusoikeuden poistamista 
sähköurakoitsijoilta pidettiin lähtökohtaisesti 
perusteltuna, vaikka muutamassa lausunnos-
sa tuotiin esiin myös vastakkaisia näkemyk-
siä. Ehdotettua määräaikaistarkastusvälin ly-
hentämistä pidettiin muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta sähköturvallisuuden kan-
nalta tarpeettomana, minkä vuoksi ehdotus 
poistettiin hallituksen esityksestä. Lausun-
noissa esitetyt lakiehdotuksen yksityiskohtia 
koskevat huomautukset on pyritty ottamaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon esitystä 
valmisteltaessa. 

Hallituksen esitys on viimeistelty virkatyö-
nä kauppa- ja teollisuusministeriössä. 
 
4.  Tarkemmat säännökset  

Ehdotukseen liittyisi seuraavien sähkötur-
vallisuuslain nojalla annettujen säädösten 

tarkistaminen: sähköturvallisuusasetus sekä 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätös säh-
kölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä.  

 
 

5.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä huhtikuuta 2004.  

 
6.  Säätämisjärjes tys  

Uudistuksen keskeisenä tarkoituksena on 
ollut saattaa sähköturvallisuuslainsäädäntö 
perustuslain 80 ja 124 §:n asettamien vaati-
musten mukaisiksi.  

Perustuslain 80 §:n kannalta ehdotuksen 
keskeisiä säännöksiä ovat 22 ja 22 a §, 24 a – 
24 d §, joissa säädetään alan toimijoille ase-
tetuista vaatimuksista, sekä 52 a §, jossa sää-
detään viranomaiselle ja jakeluverkon-
haltijalle asetetusta toimintavelvollisuudesta 
liittyen vakavan onnettomuuden aiheuttanee-
seen sähkövahinkoon. Ottamalla edellä mai-
nitut säännökset sähköturvallisuuslakiin, to-
teutetaan perutuslain asettama vaatimus yksi-
lön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita 
koskevan sääntelyn laintasoisuudesta. 

Perustuslain 124 §:n kannalta keskeisiä 
säännöksiä ovat 23 §, jossa säädetään oikeu-
desta suorittaa varmennus- ja määräaikaistar-
kastuksia, sekä 24 e ja 53 §, joissa turvataan 
hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeet tar-
kastustoiminnan osalta. Ehdotetussa 23 §:ssä 
poistetaan sähköurakoitsijoilta ja pätevyysto-
distuksen haltijoilta voimassa olevan lainsää-
dännön mukainen oikeus suorittaa määräai-
kaistarkastuksia. Käytönaikaisessa tarkastus-
tehtävässä on kyse perustuslain 124 §:ssä 
tarkoitetusta julkisesta hallintotehtävästä. 
Tämän on katsottu tarkoittavan muun muassa 
sitä, että tarkastustoimintaa harjoittaville tuli-
si asettaa puolueettomuutta ja riippumatto-
muutta koskevia vaatimuksia sekä turvata 
hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeet tar-
kastustoiminnan osalta. Sähköurakoitsijoille 
ja pätevyystodistuksen haltijoille ei edellä 
mainittuja vaatimuksia ole laissa asetettu, jo-
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ten ehdotus tarkastusoikeuden rajoittamisesta 
näiltä osin on sopusoinnussa perustuslain 
kanssa. Lisäksi, koska edellä mainitut toimi-
jat voivat hakea valtuutetun tarkastajan sta-
tusta, ei rinnakkaisen tarkastusjärjestelmän 
luontiin ole katsottu olevan perusteita.  

Sähköturvallisuuslain muuttamisesta ehdo-
tettuun lakiin ei sisälly sellaisia säännöksiä, 

joilla puututtaisiin perustuslaissa säädettyihin 
perusoikeuksiin. Näin ollen laki voidaan sää-
tää tavallisen lain säätämisestä voimassa ole-
vassa järjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotus 
 

 

 

 

Laki 

sähköturvallisuuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 4 §:n 8 – 9 

kohta, 10 §:n 1 ja 3 momentti, 14 §:n 3 momentti, 22 §:n 1 momentti, 23 – 25 ja 53 §, sekä 
lisätään 4 §:ään uusi 10 – 14 kohta, lakiin uusi 22 a, 24 a – 24 e ja 52 a § seuraavasti: 
 

4 § 
Tässä laissa sekä sen nojalla annetuissa 

säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) sähköturvallisuusviranomaisella turva-
tekniikan keskusta;  

9) jakeluverkonhaltijalla yhteisöä tai laitos-
ta, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja 
joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkko-
toimintaa;  

10) arviointilaitoksella laitosta, jonka säh-
köturvallisuusviranomainen on  nimennyt ar-
viointilaitokseksi; 

11) tarkastuslaitoksella tämän lain sovel-
tamisalaan kuuluvissa Euroopan yhteisön di-
rektiiveissä tarkoitettua tarkastuslaitosta; 

12) valtuutetulla laitoksella laitosta, jonka 
sähköturvallisuusviranomainen on  nimennyt 
valtuutetuksi laitokseksi;  

13) valtuutetulla tarkastajalla henkilöä, 
jonka sähköturvallisuusviranomainen on  ni-
mennyt valtuutetuksi tarkastajaksi; sekä  

14) sähköurakoitsijalla 8 §:n 1 momentin 
mukaista sähkölaitteistojen rakennus-, korja-
us- ja huoltotöiden suorittajaa sekä sähkölait-
teiden korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa, 
joka on tehnyt 12 §:n mukaisen ilmoituksen 
toiminnastaan. 

10 § 
Edellä 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-

tetun kelpoisuuden arvioi ja pätevyystodis-
tuksen antaa arviointilaitos, jonka nimeää 
hakemuksesta ja jonka nimeämisen peruuttaa 
sähköturvallisuusviranomainen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arviointilaitoksen on täytettävä tässä laissa 
säädetyt vaatimukset ja osoitettava tämä. 
Sähköturvallisuusviranomainen valvoo arvi-
ointilaitoksen toimintaa ja huolehtii siitä, että 
säädettyjen vaatimusten täyttyminen varmis-
tetaan määräajoin. 

 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ministeriö nimeää hakemuksesta tarkastus-
laitoksen ja peruuttaa nimeämisen sekä huo-
lehtii nimettyjen tarkastuslaitosten ilmoitta-
misesta Euroopan yhteisöjen komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille. Laitoksen on täytettävä 
tässä laissa  säädetyt vaatimukset ja osoitet-
tava tämä. Ministeriö valvoo laitoksen toi-
mintaa ja huolehtii siitä, että säädettyjen vaa-
timusten täyttyminen  varmistetaan määrä-
ajoin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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5 luku 

Sähkölaitteistojen käyttöönotto ja käyttö 

22 § 
Sähköturvallisuusviranomainen myöntää 

hakemuksesta sähköurakoitsijalle oikeuden 
suorittaa 17 §:n 3 momentissa tarkoitettuja 
varmennuksia sekä peruuttaa sen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

22 a § 
Varmennusoikeuden myöntämisen edelly-

tyksenä on, että: 
1) sähköurakoitsijalla on käytettävissään 

riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla 
on tämän lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdan 
mukainen riittävä kelpoisuus tai ammattitaito 
sekä perehtyneisyys tarkastustehtäviin; 

2) sähköurakoitsijalla on käytettävissään 
asentamiensa sähkölaitteistojen turvallisuu-
den varmentamisen edellyttämät laitteet, vä-
lineet ja järjestelmät; sekä 

3) sähköurakoitsijalla on puolueettomasti ja 
luotettavasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, 
jolla toiminnan laatu varmistetaan sähkötur-
vallisuuden osalta, sekä asianmukaiset ohjeet 
toimintaa ja sen seurantaa varten. 

Varmennusoikeuden saanut sähköurakoitsi-
ja voi käyttää ulkopuolisia aliurakointipalve-
luja, jos sähköurakoitsijan 1 momentin 3 
kohdan mukainen järjestelmä varmistaa säh-
köturvallisuudelle asetetut tavoitteet myös 
aliurakoitsijan työn osalta. Sähköurakoitsija 
vastaa aliurakoitsijalla teettämästään työstä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksel-
la voidaan säätää tarkemmin 1 momentissa 
tarkoitetuista vaatimuksista ja niiden arvioin-
nista. 
 
 

23 § 
Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräai-

kaistarkastuksia voi tehdä valtuutettu tarkas-
taja taikka valtuutettu laitos, siten kuin kaup-
pa- ja teollisuusministeriön asetuksella tar-
kemmin säädetään. 

24 § 
Sähköturvallisuusviranomainen nimeää ha-

kemuksesta valtuutetun laitoksen ja valtuute-
tun tarkastajan sekä peruuttaa nimeämisen. 

Sähköturvallisuusviranomainen valvoo val-
tuutettujen laitosten, valtuutettujen tarkastaji-
en ja varmennusoikeuden omaavien sähkö-
urakoitsijoiden toimintaa ja huolehtii siitä, et-
tä säädettyjen vaatimusten  täyttyminen var-
mistetaan määräajoin. 
 
 
 

24 a § 
Arviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja 

tarkastuslaitoksen tulee täyttää seuraavat vaa-
timukset: 

1) laitos on arviointilaitos- ja tarkastuslai-
tostehtäviä koskevassa toiminnassa riippu-
maton ja puolueeton; 

2) laitoksella on käytössään riittävästi am-
mattitaitoista henkilöstöä, jolla on hyvä tek-
ninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän 
laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyt-
tävissä tehtävissä ottaen soveltuvin osin 
huomioon, mitä 8 §:n 1 momentin 1 tai 2 
kohdassa tai niiden nojalla säädetään; 

3) laitoksella on käytössään toiminnan 
edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät; 

4) laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja 
valvottu järjestelmä, jolla toiminnan laatu 
varmistetaan sähköturvallisuuden osalta, sekä 
asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seuran-
taa varten; 

5) laitoksella on toiminnan laajuus ja luon-
ne huomioon ottaen riittävä vakuutus toimin-
nasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu laitos voi 
käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja 
muita palveluja. Tällöin laitoksen on huoleh-
dittava, että kyseisen palvelun suorittaja täyt-
tää vastaavasti 1 momentissa asetetut vaati-
mukset. Laitos vastaa aliurakoitsijalla teet-
tämästään työstä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksel-
la voidaan säätää tarkemmin 1 momentissa 
tarkoitetuista vaatimuksista ja niiden arvioin-
nista. 
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24 b § 
Valtuutetun tarkastajan tulee täyttää seu-

raavat vaatimukset: 
1) tarkastaja on tarkastustehtäviä koskevas-

sa toiminnassaan riippumaton ja puolueeton; 
2) tarkastajalla on riittävä ammattitaito ja 

kokemus ottaen soveltuvin osin huomioon, 
mitä 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai sen no-
jalla säädetään; 

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 vakuutus 
toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaa-
miseksi. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksel-
la voidaan säätää tarkemmin 1 momentissa 
tarkoitetuista vaatimuksista ja niiden arvioin-
nista. 
 
 

24 c § 
Jos arviointilaitos, tarkastuslaitos, valtuu-

tettu laitos, valtuutettu tarkastaja, varmen-
nusoikeuden saanut sähköurakoitsija taikka 
näiden 22 a §:n 2 momentissa tai 24 a §:n 2 
momentissa tarkoitettu alihankkija toimii 
säännösten tai määräysten vastaisesti taikka 
ei täytä asetettuja vaatimuksia tai noudata 
asetettuja ehtoja ja rajoituksia, nimennyt tai 
oikeuden myöntänyt viranomainen voi pe-
ruuttaa nimeämisen tai oikeuden. 
 
 

24 d § 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin arviointilaitoksen, tarkastuslaitok-
sen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun tar-
kastajan nimeämisessä sekä sähköurakoitsi-
jan varmennusoikeuden myöntämisessä nou-
datettavasta menettelystä, niitä koskevan ha-
kemuksen sisällöstä ja viranomaiselle toimit-
tamisesta sekä nimeämisen ja varmennusoi-
keuden peruuttamisesta ja niitä koskevasta 
menettelystä. 

24 e § 
Arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen, val-

tuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan 
on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallinto-
tehtäviä hoitaessaan noudatettava, mitä hal-
lintolaissa (434/2003), sähköisestä asioinnis-
ta viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003), kielilaissa (423/2003) ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudessa annetussa 
laissa (621/1999) säädetään. 

Arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen ja 
valtuutetun laitoksen henkilökunta sekä val-
tuutettu tarkastaja toimivat tässä laissa tar-
koitettuja julkista hallintotehtäviä hoitaes-
saan virkavastuulla. 
 

25 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-

nösten ja määräysten noudattamista valvoo 
sähköturvallisuusviranomainen ministeriön 
johdon ja valvonnan alaisena, jollei muuta 
säädetä. 
 

7 luku 

Vahinko ja haitta 

52 a § 
Poliisin,  pelastus- ja työsuojeluviranomai-

sen sekä jakelualueen jakeluverkonhaltijan 
on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomai-
selle sähkövahingosta, josta on aiheutunut 
vakava onnettomuus. Vakavan onnettomuu-
den määritelmästä säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. 

Sähköturvallisuusviranomaisen on tutkitta-
va onnettomuus, jos sähköturvallisuusviran-
omainen arvioi sen onnettomuuden syyn sel-
vittämisen tai onnettomuuksien ehkäisyn 
kannalta tarpeelliseksi. 

 
53 § 

Ministeriön ja sähköturvallisuusviranomai-
sen tämän lain taikka sen nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten perusteella teke-
mään hallintopäätökseen haetaan muutosta 
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 
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Arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen, val-
tuutetun laitoksen tai valtuutetun tarkastajan 
tämän lain nojalla tekemään päätökseen ei 
saa valittamalla hakea muutosta. Päätökseen 
tyytymätön voi hakea siihen oikaisua päätök-
sen tehneeltä taholta. Vaatimus päätöksen oi-
kaisemiseksi on tehtävä 30 päivän kuluessa 
siitä, kun asianomainen on saanut tiedon pää-
töksestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen. Toimivaltainen hallinto-
oikeus on se, jonka tuomiopiirissä päätöksen 
kohteena oleva sähkölaite tai –laitteisto si-
jaitsee, tai jos kyse on pätevyyden arviointiin 
liittyvästä päätöksestä, missä päätöksen koh-
teella on kotipaikka. Muutoksenhausta on 
muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttö-
laissa säädetään. 

Ministeriön, sähköturvallisuusviranomai-
sen, arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen, 
valtuutetun laitoksen tai valtuutetun tarkasta-
jan päätöstä on muutoksenhausta huolimatta 
noudatettava, jollei valitusviranomainen toi-
sin määrää.  

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2004 

Sähköturvallisuusviranomainen voi nimetä 
24 b §:n 1momentin 2 kohdassa säädetyistä 
vaatimuksista poiketen henkilön valtuutetuk-
si tarkastajaksi, jos hän on sähköturvallisuus-
asetuksen (498/1996) voimaan tullessa toi-
minut sähköturvallisuuslailla kumotun säh-
köasetuksen (925/1979) 30 §:n mukaisissa 
tarkastustehtävissä ja hänen pätevyytensä ar-
vioidaan vastaavan tämän lain 24 b §:n 1 
momentin 2 kohdassa edellytettyä tasoa. 

Tämän lain voimaan tullessa jäävät sähkö-
turvallisuuslain ja sen nojalla annettujen ase-
tusten ja päätösten mukaiset luvat ja hyväk-
symiset edelleen voimaan, jollei asianomai-
sessa säädöksessä toisin säädetä.  

Sähköturvallisuuslain 10 §:ssä tarkoitetun 
nimetyn arviointilaitoksen ja 24 §:ssä tarkoi-
tetun valtuutetun laitoksen tulee kuitenkin 
tehdä ilmoitus nimeämistä varten sähkötur-
vallisuusviranomaiselle vuoden 2005 lop-
puun mennessä. 

————— 

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

 

 

Laki 

sähköturvallisuuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 4 §:n 8 – 9 

kohta, 10 §:n 1 ja 3 momentti, 14 §:n 3 momentti, 22 §:n 1 momentti, 23 – 25 ja 53 §, sekä 
lisätään 4 §:ään uusi 10 – 14 kohta, lakiin uusi 22 a, 24 a – 24 e ja 52 a § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 
Tässä laissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — —  
8) sähköturvallisuusviranomaisella turva-

tekniikan keskusta; sekä  
9) jakeluverkonhaltijalla yhteisöä tai lai-

tosta, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa 
ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverk-
kotoimintaa. 

— — — — — — — — — — — — — —  
8) sähköturvallisuusviranomaisella turva-

tekniikan keskusta;  
9) jakeluverkonhaltijalla yhteisöä tai lai-

tosta, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa 
ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverk-
kotoimintaa;  

10) arviointilaitoksella laitosta, jonka 
sähköturvallisuusviranomainen on nimittä-
nyt arviointilaitokseksi; 

11) tarkastuslaitoksella tämän lain sovel-
tamisalaan kuuluvan Euroopan yhteisön di-
rektiivien tarkoittamaa tarkastuslaitosta; 

12) valtuutetulla laitoksella laitosta, jon-
ka sähköturvallisuusviranomainen on nimit-
tänyt valtuutetuksi laitokseksi;  

13) valtuutetulla tarkastajalla henkilöä, 
jonka sähköturvallisuusviranomainen on 
nimittänyt valtuutetuksi tarkastajaksi; sekä  
14) sähköurakoitsijalla sähköturvallisuus-
lain 8 §:n 1 momentin mukaista sähkölait-
teistojen rakennus-, korjaus- ja huoltotöiden 
suorittajaa sekä sähkölaitteiden korjaus- ja 
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huoltotöiden suorittajaa, joka on tehnyt 
sähköturvallisuuslain 12 §:n mukaisen il-
moituksen toiminnastaan. 

 
10 § 

Edellä 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetun kelpoisuuden arvioi ja pätevyysto-
distuksen antaa arviointilaitos, jonka nimeää 
ja jonka nimeämisen peruuttaa ministeriö. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arviointilaitoksen on täytettävä asetuksel-
la säädetyt vaatimukset ja osoitettava tämä. 
Asetuksella säädetään myös arviointilaitok-
sen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 
henkilö- ja muiden tietojen luovuttamisesta. 
Ministeriö valvoo sähköturvallisuusviran-
omaisen avustuksella arviointilaitoksen toi-
mintaa sekä varmistaa määräajoin, että sää-
detyt vaatimukset täyttyvät. 

10 § 
Edellä 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-

koitetun kelpoisuuden arvioi ja pätevyysto-
distuksen antaa arviointilaitos, jonka nimeää 
hakemuksesta ja jonka nimeämisen peruut-
taa sähköturvallisuusviranomainen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arviointilaitoksen on täytettävä tässä lais-
sa säädetyt vaatimukset ja osoitettava tämä. 
Sähköturvallisuusviranomainen valvoo ar-
viointilaitoksen toimintaa ja huolehtii siitä, 
että säädettyjen vaatimusten täyttyminen 
varmistetaan määräajoin. 

 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tarkastuslaitoksen nimeää ja nimeämisen 
peruuttaa ministeriö. Laitoksen on täytettävä 
asetuksella säädetyt vaatimukset ja osoitet-
tava tämä. Asetuksella säädetään myös lai-
toksen oikeuksista ja velvollisuuksista. Mi-
nisteriö valvoo sähköturvallisuusviranomai-
sen avustuksella laitoksen toimintaa sekä 
varmistaa määräajoin, että säädetyt vaati-
mukset täyttyvät. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ministeriö nimeää hakemuksesta tarkas-

tuslaitoksen ja peruuttaa nimeämisen sekä 
huolehtii nimettyjen tarkastuslaitosten il-
moittamisesta Euroopan yhteisöjen komissi-
olle ja muille jäsenvaltioille. Laitoksen on 
täytettävä tässä laissa  säädetyt vaatimukset 
ja osoitettava tämä. Ministeriö valvoo lai-
toksen toimintaa ja huolehtii siitä, että sää-
dettyjen vaatimusten täyttyminen  varmiste-
taan määräajoin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

5 luku 

Sähkölaitteistojen käyttöönotto ja käyttö 

22 § 
Sähköturvallisuusviranomainen myöntää 

sähköurakoitsijalle oikeuden suorittaa 17 
§:n 3 momentissa tarkoitettuja varmennuk-
sia sekä peruuttaa sen. Asetuksella sääde-
tään oikeuden myöntämistä edellyttävästä 
erityispätevyydestä ja oikeuden peruuttamis-

5 luku 

Sähkölaitteistojen käyttöönotto ja käyttö 

22 § 
Sähköturvallisuusviranomainen myöntää 

hakemuksesta sähköurakoitsijalle oikeuden 
suorittaa 17 §:n 3 momentissa tarkoitettuja 
varmennuksia sekä peruuttaa sen. 
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ta koskevista vaatimuksista sekä sähköura-
koitsijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

 22 a § 
Varmennusoikeuden myöntämisen edelly-

tyksenä on, että: 
1) sähköurakoitsijalla on käytettävissään  

riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla 
on tämän lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdan 
mukainen riittävä kelpoisuus tai ammattitai-
to sekä perehtyneisyys tarkastustehtäviin; 

2) sähköurakoitsijalla on käytettävissään 
asentamiensa sähkölaitteistojen turvallisuu-
den varmentamisen edellyttämät laitteet, vä-
lineet ja järjestelmät; sekä 

3) sähköurakoitsijalla on puolueettomasti 
ja luotettavasti arvioitu ja valvottu järjes-
telmä, jolla toiminnan laatu varmistetaan 
sähköturvallisuuden osalta, sekä asianmu-
kaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa var-
ten. 

Varmennusoikeuden saanut sähköurakoit-
sija voi käyttää ulkopuolisia aliurakointi-
palveluja, jos sähköurakoitsijan 1 momentin 
3 kohdan mukainen järjestelmä varmistaa 
sähköturvallisuudelle asetetut tavoitteet 
myös aliurakoitsijan työn osalta. Sähköura-
koitsija vastaa aliurakoitsijalla teettämäs-
tään työstä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuk-
sella voidaan säätää tarkemmin 1 momen-
tissa tarkoitetuista vaatimuksista ja niiden 
arvioinnista. 

 
23 § 

Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräai-
kaistarkastuksia voi tehdä valtuutettuna tar-
kastajana toimiva luonnollinen henkilö taik-
ka valtuutettu laitos, siten kuin ministeriö 
tarkemmin määrää. Tietynlaisen sähkölait-
teiston määräaikaistarkastuksen saa suorit-
taa myös sähkölaitteiston rakennus-, korja-
us- tai huoltotoimintaa harjoittava sekä 
henkilö, jolla on kelpoisuus toimia 8 §:n 1 
momentissa tarkoitettuna töiden johtajana, 
siten kuin ministeriö tarkemmin määrää. 

23 § 
Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräai-

kaistarkastuksia voi tehdä valtuutettu tar-
kastaja taikka valtuutettu laitos, siten kuin 
kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella 
tarkemmin säädetään. 
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24 § 
Sähköturvallisuusviranomainen myöntää 

oikeuden toimia valtuutettuna tarkastajana 
sekä peruuttaa sen. Valtuutetun laitoksen 
nimeää ja sen nimeämisen peruuttaa minis-
teriö.  

Sähköturvallisuusviranomaisen on valvot-
tava valtuutettujen tarkastajien toimintaa se-
kä määräajoin varmistettava, että säädetyt 
vaatimukset täyttyvät.  

 
 
Ministeriö valvoo sähköturvallisuusviran-

omaisen avustuksella valtuutetun laitoksen 
toimintaa sekä varmistaa määräajoin, että 
säädetyt vaatimukset täyttyvät.  

Asetuksella säädetään tarkastusoikeuden 
ja valtuutuksen myöntämistä ja peruuttamis-
ta koskevista vaatimuksista sekä valtuutettu-
jen tarkastajien ja valtuutettujen laitosten 
oikeuksista ja velvollisuuksista. 

24 § 
Sähköturvallisuusviranomainen nimeää 

hakemuksesta  valtuutetun laitoksen ja val-
tuutetun tarkastajan sekä peruuttaa nimeä-
misen. 

 
Sähköturvallisuusviranomainen valvoo 

valtuutettujen laitosten, valtuutettujen tar-
kastajien ja varmennusoikeuden omaavien 
sähköurakoitsijoiden toimintaa ja huolehtii 
siitä, että säädettyjen vaatimusten  täyttymi-
nen varmistetaan määräajoin. 
 

 
 24 a § 

Arviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja 
tarkastuslaitoksen tulee täyttää seuraavat 
vaatimukset: 

1)  laitos on arviointilaitos- ja tarkastus-
laitostehtäviä koskevassa toiminnassa riip-
pumaton ja puolueeton; 

2) laitoksella on käytössään riittävästi 
ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on hyvä 
tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riit-
tävän laaja-alainen kokemus toimintaan pe-
rehdyttävissä tehtävissä ottaen soveltuvin 
osin huomioon, mitä 8 §:n 1 momentin 1 tai 
2 kohdassa tai niiden nojalla säädetään; 

3) laitoksella on käytössään toiminnan 
edellyttämät laitteet, välineet ja järjestel-
mät; 

4) laitoksella on puolueettomasti arvioitu 
ja valvottu järjestelmä, jolla toiminnan laa-
tu varmistetaan sähköturvallisuuden osalta, 
sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen 
seurantaa varten; 

5) laitoksella on toiminnan laajuus ja 
luonne huomioon ottaen riittävä vakuutus 
toiminnasta aiheutuvien vahinkojen kor-
vaamiseksi. 
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu laitos voi 
käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja 
muita palveluja. Tällöin laitoksen on huo-
lehdittava, että kyseisen palvelun suorittaja 
täyttää vastaavasti 1 momentissa asetetut 
vaatimukset. Laitos vastaa aliurakoitsijalla 
teettämästään työstä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuk-
sella voidaan säätää tarkemmin 1 momen-
tissa tarkoitetuista vaatimuksista ja niiden 
arvioinnista. 

 
 24 b § 

Valtuutetun tarkastajan tulee täyttää seu-
raavat vaatimukset: 

1) tarkastaja on tarkastustehtäviä koske-
vassa toiminnassaan riippumaton ja puolu-
eeton; 

2) tarkastajalla on riittävä ammattitaito ja 
kokemus ottaen soveltuvin osin huomioon, 
mitä 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai sen 
nojalla säädetään; 

3) tarkastajalla on käytössään toiminnan 
edellyttämät laitteet, välineet ja järjestel-
mät; 

4) tarkastaja osoittaa luotettavasti, miten 
hän varmistaa toimintansa laadun sähkö-
turvallisuuden osalta; 

5) tarkastajalla on toiminnan laajuus ja 
luonne huomioon ottaen riittävä vakuutus 
toiminnasta aiheutuvien vahinkojen kor-
vaamiseksi. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuk-
sella voidaan säätää tarkemmin 1 momen-
tissa tarkoitetuista vaatimuksista ja niiden 
arvioinnista. 

 
 24 c § 

Jos arviointilaitos, tarkastuslaitos, valtuu-
tettu laitos, valtuutettu tarkastaja, varmen-
nusoikeuden saanut sähköurakoitsija taikka 
näiden 22a §:n 2 momentissa tai 24a §:n 2 
momentissa tarkoitettu alihankkija toimii 
säännösten tai määräysten vastaisesti taikka 
ei täytä asetettuja vaatimuksia tai noudata 
asetettuja ehtoja ja rajoituksia, nimennyt tai 
oikeuden myöntänyt viranomainen voi pe-
ruuttaa nimeämisen tai oikeuden. 
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 24 d § 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään 

tarkemmin arviointilaitoksen, tarkastuslai-
toksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun 
tarkastajan nimeämisessä sekä sähköura-
koitsijan varmennusoikeuden myöntämises-
sä noudatettavasta menettelystä, niitä kos-
kevan hakemuksen sisällöstä ja viranomai-
selle toimittamisesta sekä nimeämisen ja 
varmennusoikeuden peruuttamisesta ja niitä 
koskevasta menettelystä. 

 
 24 e § 

Arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen, val-
tuutetun laitoksen ja valtuutetun tarkastajan 
on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallin-
totehtäviä hoitaessaan noudatettava, mitä 
hallintolaissa (434/2003), sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003), kielilaissa (423/2003) ja 
viranomaisten toiminnan julkisuudessa an-
netussa laissa (621/1999) säädetään. 

Arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen ja 
valtuutetun laitoksen henkilökunta sekä val-
tuutettu tarkastaja toimivat tässä laissa tar-
koitettuja julkista hallintotehtäviä hoitaes-
saan virkavastuulla. 

 
25 § 

Tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista valvoo 
sähköturvallisuusviranomainen ministeriön 
johdon ja valvonnan alaisena. 

25 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-

nösten ja määräysten noudattamista valvoo 
sähköturvallisuusviranomainen ministeriön 
johdon ja valvonnan alaisena, jollei muuta 
säädetä. 

 
7 luku 

Vahinko ja haitta 

7 luku 

Vahinko ja haitta 

 
52 a § 

Poliisin, pelastus- ja työsuojeluviranomai-
sen sekä jakelualueen jakeluverkonhaltijan 
on ilmoitettava sähköturvallisuusviranomai-
selle sähkövahingosta, josta on aiheutunut 
vakava onnettomuus. Vakavan onnettomuu-
den määritelmästä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
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Sähköturvallisuusviranomaisen on tutkit-
tava onnettomuus, jos sähköturvallisuusvi-
ranomainen arvioi sen onnettomuuden syyn 
selvittämisen tai onnettomuuksien ehkäisyn 
kannalta tarpeelliseksi. 

 
53 § 

Ministeriön ja sähköturvallisuusviran-
omaisen tämän lain taikka sen nojalla annet-
tujen säännösten tai määräysten perusteella 
tekemään hallintopäätökseen haetaan muu-
tosta siten kuin muutoksenhausta hallinto-
asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. 
Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta 
noudatettava, jollei valitusviranomainen 
toisin määrää. 

53 § 
Ministeriön ja sähköturvallisuusviran-

omaisen tämän lain taikka sen nojalla annet-
tujen säännösten tai määräysten perusteella 
tekemään hallintopäätökseen haetaan muu-
tosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

Arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen, val-
tuutetun laitoksen tai valtuutetun tarkasta-
jan tämän lain nojalla tekemään päätökseen 
ei saa valittamalla hakea muutosta. Päätök-
seen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua 
päätöksen tehneeltä taholta. Vaatimus pää-
töksen oikaisemiseksi on tehtävä 30 päivän 
kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut 
tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimuksesta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen. Toimival-
tainen hallinto-oikeus on se, jonka tuomio-
piirissä päätöksen kohteena oleva sähkölai-
te tai –laitteisto sijaitsee, tai jos kyse on pä-
tevyyden arviointiin liittyvästä päätöksestä, 
missä päätöksen kohteella on kotipaikka. 
Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mi-
tä hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Ministeriön, sähköturvallisuusviranomai-
sen, arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen, 
valtuutetun laitoksen tai valtuutetun tarkas-
tajan päätöstä on muutoksenhausta huoli-
matta noudatettava, jollei valitusviranomai-
nen toisin määrää. 

——— 
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä  huhti-

kuuta 2004 
Sähköturvallisuusviranomainen voi nime-

tä 24 b §:n 1momentin 2 kohdassa sääde-
tyistä vaatimuksista poiketen henkilön val-
tuutetuksi tarkastajaksi, jos hän on sähkö-
turvallisuusasetuksen (498/1996) voimaan 
tullessa toiminut sähköturvallisuuslailla 
kumotun sähköasetuksen (925/1979) 30 §:n 
mukaisissa tarkastustehtävissä ja hänen pä-
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tevyytensä arvioidaan vastaavan tämän lain 
24 b §:n 1 momentin 2 kohdassa edellytettyä 
tasoa. 

Tämän lain voimaan tullessa jäävät säh-
köturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen 
asetusten ja päätösten mukaiset luvat ja hy-
väksymiset edelleen voimaan, jollei asian-
omaisessa säädöksessä toisin säädetä.  

Sähköturvallisuuslain 10 §:ssä tarkoitetun 
nimetyn arviointilaitoksen ja 24 §:ssä tar-
koitetun valtuutetun laitoksen tulee kuiten-
kin tehdä ilmoitus nimeämistä varten sähkö-
turvallisuusviranomaiselle vuoden 2005 
loppuun mennessä. 

——— 
 

 
 


