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Lak i

N:o 408

nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nuorista työntekijöistä 19 päivänä marraskuuta 1993 annetun lain (998/93) 4 §:n

2 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §:n 3 ja 4 momentti, 14 § ja 15 §:n 1 momentti seu-
raavasti:

4 §

Säännöllinen työaika

— — — — — — — — — — — — —
Oppivelvollisen työntekijän päivittäinen

työaika koulutyön aikana saa koulun vapaa-
päivinä olla enintään seitsemän tuntia ja
koulupäivinä enintään kaksi tuntia. Koulu-
päivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kui-
tenkaan ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoit-
tainen työaika 12 tuntia.
— — — — — — — — — — — — —

7 §
Työajan sijoittelu

— — — — — — — — — — — — —
Viisitoista vuotta täyttänyt työntekijä, joka

tekee julkisen viranomaisen hyväksymää ja
valvomaa työtä ammattikoulutuksen saami-
seksi, saa kaksivuorotyössä kuitenkin olla
enintään kello 24:ään asti.
Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava

kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan. Työn jär-
jestämisestä johtuvista painavista syistä alle
15-vuotiaan työaika voidaan kuitenkin sijoit-
taa kello 6:n ja 20:n väliseen aikaan.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
Lepoajat

— — — — — — — — — — — — —
Kun alle 15-vuotiaan työaika vuorokaudes-

sa on pidempi kuin neljä tuntia 30 minuut-
tia, hänelle on annettava työn aikana ainakin
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yksi vähintään 30 minuutin lepoaika, jonka
aikana hän saa poistua työpaikalta. Jos työpai-
kalla noudatettavalla työ- tai virkaeh-
tosopimuksen määräyksellä on sovittu päivit-
täisestä lepoajasta työaikalaista (604/46)
poikkeavasti, saadaan tällaista lepoaikaa
koskevaa sopimusmääräystä soveltaa myös
nuoreen työntekijään.
Nuorelle työntekijälle on annettava vähin-

tään 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-ai-
ka keskeytymättömänä.

14 §

Soveltamisalakysymysten ratkaiseminen

Tuomioistuimen, työsuojelupiirin työsuoje-
lutoimiston, työnantajien tai työntekijöiden
keskusjärjestön taikka valtiovarainministe-
riön pyynnöstä työneuvosto antaa lausunnon
tämän lain soveltamisesta tai tulkinnasta.
Tuomioistuin voi pyytää työneuvoston lau-

sunnon omasta aloitteestaan tai asianosaisen
vaatimuksesta.

15 §

Poikkeusluvat

Työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan
poikkeuslupajaosto voi määräämillään eh-
doilla sallia:
1) erityisestä syystä 2 §:n 3 momentissa

tarkoitetun henkilön työskentelyn esiintyjänä
tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä
sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa, jos
kyseinen toiminta ei vaaranna lapsen turval-
lisuutta taikka aiheuta haittaa hänen ter-
veydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnil-
leen;
2) 14 vuotta täyttäneen nuoren työntekijän

pitämisen työssä 2 §:n 2 momentin 2 koh-
dan sekä 2 luvun säännöksistä poikkeavasti,
jos hänen ammatillinen kehityksensä tai muu
tärkeä syy sitä edellyttää.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä kesä-
kuuta 1996.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Työministeri Liisa Jaakonsaari
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Lak i

N:o 409

työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun

lain (248/82) 6 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti ja 11 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niis-
tä on viimeksi mainittu lainkohta 1 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (415/84), sekä
muutetaan 15 §:n 2 momentti, 18 §:n 1 momentti, 22 §:n otsikko sekä 2 ja 3 momentti

sekä 23 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 22 §:n 2 momentti mainitussa 1 päivänä
kesäkuuta 1984 annetussa laissa, seuraavasti:

15 §

Ylityön kirjaaminen. Korotetun palkan
laskeminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos 22 §:n 2 momentissa tarkoitetussa so-

pimuksessa sovitaan, että säännöllinen työ-
aika voidaan sijoittaa 5 ja 6 §:ssä tarkoitet-
tujen kellonaikojen ulkopuolelle, sopi-
muksessa on mainittava myös ne perusteet,
joiden mukaan tällaisesta työstä maksettava
korotettu palkka on laskettava.

18 §

Vuorottelujärjestelmä

Jos työ on järjestetty vuoroihin tässä laissa
säädetyllä tavalla tai sovittu järjestettäväksi
jaksoihin 22 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
sopimuksella, työnantajan ja työntekijöiden
tai heidän edustajansa on sovittava aluksessa
noudatettavan vuorottelujärjestelmän pääpiir-
teistä. Muutoinkin voidaan aluksessa nou-
datettavasta vuorottelujärjestelmästä sopia.
Työnantaja vahvistaa yksityiskohtaisen vuo-
rottelujärjestelmän neuvoteltuaan siitä työn-
tekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Säännösten pakottavuus

— — — — — — — — — — — — —
Työ- tai virkaehtosopimuksella on kuiten-

kin oikeus sopia toisin siitä, mitä 5—7 §:ssä,
8 §:n 2 momentissa sekä 11—14, 16 ja
17 §:ssä säädetään. Tällaisia työ- tai virka-
ehtosopimuksen määräyksiä saa sopimuk-
seen sidottu työnantaja soveltaa niihinkin
työntekijöihin tai virkamiehiin, jotka eivät
ole työ- tai virkaehtosopimukseen sidottuja,
mutta joiden työ- tai virkasuhteissa muutoin
noudatetaan asianomaisen sopimuksen mää-
räyksiä.
Työ- tai virkaehtosopimuksen 2 momentis-

sa tarkoitettuja määräyksiä saadaan noudat-
taa sopimuksen lakkaamisen jälkeen uuden
sopimuksen voimaantuloon asti niissä työ- ja
virkasuhteissa, joissa määräyksiä saataisiin
soveltaa, jos työ- tai virkaehtosopimus olisi
edelleen voimassa.

23 §

Työaikaluettelot

Työnantajan on pidettävä luetteloa sään-
nöllisen työajan työtunneista, laissa ja työn-
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antajaa sitovassa työ- tai virkaehtosopimuk-
sessa tarkoitetuista yli- ja pyhätyötunneista
sekä niistä suoritetuista korvauksista. Luet-
telo on pyydettäessä näytettävä työsuojelu-
tarkastuksen toimittajalle ja työntekijöiden
edustajalle sekä pyynnöstä annettava työnte-

kijälle tai hänen valtuutetulleen kirjallisesti
tiedot työntekijää koskevista merkinnöistä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 1996.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Työministeri Liisa Jaakonsaari
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Sähköturvallisuuslaki

N:o 410

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Sähkölaitteen ja -laitteiston käytön pitämi-

seksi turvallisena ja sähkön käytöstä aiheutu-
vien sähkömagneettisten häiriöiden haitallis-
ten vaikutusten estämiseksi sekä sähkölait-
teen tai -laitteiston sähkövirran tai magneet-
tikentän välityksellä aiheuttamasta vahingos-
ta kärsineen aseman turvaamiseksi tässä lais-
sa säädetään sähkölaitteille ja -laitteistoille
asetettavista vaatimuksista, sähkölaitteiden ja
-laitteistojen vaatimustenmukaisuuden osoit-
tamisesta ja vaatimustenmukaisuuden val-
vonnasta, sähköalan töistä ja niiden valvon-
nasta sekä sähkölaitteen ja -laitteiston halti-
jan vahingonkorvausvelvollisuudesta.

2 §
Tätä lakia sovelletaan laitteisiin ja laitteis-

toihin, joita käytetään sähkön tuottamisessa,
siirrossa, jakelussa tai käytössä ja joiden
sähköisistä tai sähkömagneettisista ominai-
suuksista voi aiheutua vahingon vaara tai
häiriötä.
Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain

säännöksiä sovelletaan kaikkiin hissien tur-
vallisuutta sekä hisseihin verrattavien hen-
kilöiden nosto- ja siirtolaitteiden asentamisen
ja käytön turvallisuutta koskeviin vaatimuk-
siin.
Tätä lakia sovelletaan televerkkoihin, tele-

päätelaitteisiin ja radiolaitteisiin siltä osin
kuin niistä voi aiheutua vaaraa hengelle, ter-
veydelle tai omaisuudelle sekä sellaisiin niis-
tä aiheutuviin häiriöihin, joista ei säädetä
teletoimintalaissa (183/87) eikä radiolaissa
(517/88).

Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain
säännöksiä ei sovelleta niiltä osin kuin
muussa laissa tai muun lain nojalla sääde-
tään tai määrätään 1 momentissa tarkoitetun
vaaran tai häiriön välttämiseksi tarpeellisista
toimenpiteistä.
Tätä lakia sovelletaan ulkomaille toimitet-

taviin 1 momentissa tarkoitettuihin laitteisiin
ja laitteistoihin niiltä osin kuin Suomea vel-
voittavissa kansainvälisissä sopimuksissa sitä
edellytetään.

3 §
Tämän lain säännöksistä voidaan poiketa

puolustushallinnon sähkölaitteiden ja -lait-
teistojen osalta siten kuin asetuksella tar-
kemmin säädetään.

4 §
Tässä laissa sekä sen nojalla annetuissa

säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan:
1) sähkölaitteella sähkön tuottamiseen,

siirtoon, jakeluun tai käyttöön tarkoitettua
kojetta, konetta, laitetta tai tarviketta, jolta
tai jonka osalta edellytetään tiettyjä sähkö-
teknisiä ominaisuuksia;
2) sähkölaitteistolla sähkölaitteista ja mah-

dollisesti muista laitteista, tarvikkeista ja
rakenteista koostuvaa toiminnallista koko-
naisuutta;
3) televerkolla ja telepäätelaitteella sähkö-

laitetta tai -laitteistoa, joka kuuluu teletoi-
mintalain soveltamisalaan;
4) radiolaitteella sähkölaitetta tai -laitteis-

toa, joka kuuluu radiolain soveltamisalaan;
5) tarkastuksella menettelyä, jolla arvioi-

daan tarkastuskohteen vaatimustenmukai-
suutta havainnoimalla sekä tarpeen mukaan
mittaamalla ja testaamalla;
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6) sähkövahingolla sähkölaitteesta tai -lait-
teistosta sähkövirran tai magneettikentän
välityksellä aiheutunutta vahinkoa;
7) ministeriöllä toimivaltaista ministeriötä

siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään;
8) sähköturvallisuusviranomaisella turva-

tekniikan keskusta; sekä
9) jakeluverkonhaltijalla yhteisöä tai laitos-

ta, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja
joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoi-
mintaa.

2 luku

Sähköturvallisuuden taso

5 §
Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunnitelta-

va, rakennettava, valmistettava ja korjattava
niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä
niin, että:
1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle,

terveydelle tai omaisuudelle vaaraa;
2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneet-

tisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; sekä
3) niiden toiminta ei häiriinny helposti

sähköisesti tai sähkömagneettisesti.

6 §
Ministeriö antaa 5 §:ssä tarkoitetun vaaran

tai häiriön välttämiseksi tarpeellisia mää-
räyksiä.

7 §
Ministeriö voi määrätä, että tiettyihin säh-

kölaitteistoihin, jotka valmistus- tai käyttöta-
pansa vuoksi voidaan rinnastaa sähkölaittei-
siin, sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään
sähkölaitteista.

3 luku

Sähköalan työt

8 §
Sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä

sekä sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus-,
huolto- ja käyttötöitä saa tehdä seuraavilla
edellytyksillä:
1) töitä johtamaan nimetään luonnollinen

henkilö, jolla on riittävä kelpoisuus (töiden
johtaja);
2) itsenäisesti töitä suorittavalla ja valvo-

valla luonnollisella henkilöllä on riittävä
kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito;
sekä

3) käytössä on töiden tekemisen kannalta
tarpeelliset tilat ja työvälineet sekä sähkötur-
vallisuutta koskevat säännökset ja määräyk-
set.
Töiden johtajaa ei vaadita ministeriön tar-

kemmin määräämissä kertaluonteisissa töissä
tai töissä, joista voi aiheutua vain vähäinen
5 §:ssä tarkoitettu vaara tai häiriö. Ministeriö
voi lisäksi määrätä, milloin töiden johta-
jaa ei vaadita käyttö- ja huoltotöissä.
Ministeriö antaa tarkempia määräyksiä

1 momentissa mainituista edellytyksistä.

9 §
Töiden johtaja vastaa siitä, että 8 §:n 1

momentissa tarkoitettu toiminta on 5 §:n
säännösten sekä 6 §:n nojalla annettujen
määräysten mukaista. Töiden johtajalla tulee
olla tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia
tehtävästään.
Töiden johtajan tulee olla 8 §:n 1 momen-

tissa tarkoitetun toiminnan harjoittaja tai täl-
laista toimintaa harjoittavan palveluksessa,
jollei ministeriö käyttö- ja huoltotöistä muu-
ta määrää.
Ministeriö antaa tarkempia määräyksiä

töiden johtajan tehtävistä.

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

koitetun kelpoisuuden arvioi ja pätevyysto-
distuksen antaa arviointilaitos, jonka nimeää
ja jonka nimeämisen peruuttaa ministeriö.
Arviointilaitos voi arvioida 1 momentissa

tarkoitetun kelpoisuuden lisäksi myös muita
tähän lakiin perustuvia kelpoisuuksia siten
kuin siitä tarkemmin asetuksella säädetään
tai ministeriön päätöksellä määrätään.
Arviointilaitoksen on täytettävä asetuksella

säädetyt vaatimukset ja osoitettava tämä.
Asetuksella säädetään myös arviointilaitok-
sen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä hen-
kilö- ja muiden tietojen luovuttamisesta. Mi-
nisteriö valvoo sähköturvallisuusviranomai-
sen avustuksella arviointilaitoksen toimintaa
sekä varmistaa määräajoin, että säädetyt vaa-
timukset täyttyvät.

11 §
Sähköturvallisuusviranomainen voi päättää,

että 8 §:ssä tarkoitettu luonnollisen henkilön
kelpoisuus voidaan osoittaa myös ulkomai-
sella pätevyystodistuksella tai vastaavalla
asiakirjalla. Edellytyksenä on tällöin, että
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koulutukselle ja työkokemukselle asetetut
vaatimukset vastaavat 8 §:n 3 momentin
nojalla määrättyjä vaatimuksia ja että kysei-
sen maan sähköturvallisuutta koskevat sään-
nökset ja määräykset vastaavat oleellisilta
osin Suomessa voimassa olevia säännöksiä
ja määräyksiä.

12 §
Edellä 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua

toimintaa harjoittavan on valvontaa varten
tehtävä ilmoitus sähköturvallisuusviranomai-
selle. Sähköturvallisuusviranomaiselle on
ilmoitettava myös töiden johtajaa koskevista
muutoksista sekä muista toiminnan kannalta
oleellisista muutoksista.
Ministeriö antaa tarkempia määräyksiä

1 momentissa tarkoitetuista ilmoituksista. Li-
säksi ministeriö voi määrätä, ettei 1 momen-
tissa tarkoitettuja ilmoituksia tarvitse tehdä
käyttö- ja huoltotöistä eikä toiminnasta, jota
voidaan pitää kertaluonteisena tai muuten
rajoitettuna.

4 luku

Sähkölaitteiden turvallisuuden
varmentaminen

13 §
Sen, joka Suomessa pitää kaupan tai luo-

vuttaa toiselle sähkölaitteita, on voitava
osoittaa, että ne tai niiden valmistus täyttä-
vät 5 §:ssä säädetyt sekä 6 §:n nojalla mää-
rätyt vaatimukset. Sama koskee sitä, joka vie
maasta sähkölaitteita, jos Suomea velvoitta-
vissa kansainvälisissä sopimuksissa sitä edel-
lytetään.
Ministeriö voi määrätä, että 1 momenttia

ei sovelleta tietynlaisiin tai tietynlaisiin käyt-
tötarkoituksiin tuleviin sähkölaitteisiin.
Ministeriö voi määrätä, että sähkölaitteiden

valmistajan tai maahantuojan on tehtävä toi-
minnastaan ilmoitus sähköturvallisuusviran-
omaiselle.

14 §
Tietynlaisten sähkölaitteiden 5 §:ssä sää-

dettyjen sekä 6 §:n nojalla määrättyjen vaati-
mustenmukaisuuden osoittamisessa voidaan,
siten kuin ministeriö tarkemmin määrää,
käyttää tarkastuslaitosten suorittamia testejä,
tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuu-
den varmentamismenettelyitä.

Ministeriö voi erityisistä syistä määrätä,
että tietynlaisia sähkölaitteita ei saa Suomes-
sa pitää kaupan, luovuttaa toiselle tai ottaa
käyttöön ennen kuin tarkastuslaitos on ne
tarkastanut ja varmentanut niiden turvalli-
suuden.
Tarkastuslaitoksen nimeää ja nimeämisen

peruuttaa ministeriö. Laitoksen on täytettävä
asetuksella säädetyt vaatimukset ja osoitetta-
va tämä. Asetuksella säädetään myös laitok-
sen oikeuksista ja velvollisuuksista. Ministeriö
valvoo sähköturvallisuusviranomaisen avustuk-
sella laitoksen toimintaa sekä varmistaa mää-
räajoin, että säädetyt vaatimukset täyttyvät.
Ulkomaisten tarkastuslaitosten tekemät 1

ja 2 momentissa tarkoitetut toimenpiteet hy-
väksytään, jos Suomea velvoittavissa kan-
sainvälisissä sopimuksissa niin edellytetään
tai ministeriö niin määrää.

15 §
Ministeriö voi vahvistaa erityisiä merkkejä

käytettäväksi osoittamaan, että sähkölaite
täyttää 5 §:ssä säädetyt sekä 6 §:n nojalla
määrätyt vaatimukset.
Ministeriö määrää, miten kutakin vahvis-

tettua merkkiä on käytettävä tai saadaan
käyttää Suomessa tai maasta vietävissä säh-
kölaitteissa. Ministeriö voi myös asettaa ra-
joituksia vahvistettua merkkiä muistuttavien
merkkien käytölle tai muiden merkkien käyt-
tämiselle vahvistetun merkin läheisyydessä.

5 luku

Sähkölaitteistojen käyttöönotto ja käyttö

16 §
Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi käyttöön

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

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

17 §
Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vas-
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ta, kun käyttöönottotarkastuksessa on selvi-
tetty, että siitä ei aiheudu 5 §:ssä tarkoitettua
vaaraa tai häiriötä.
Ministeriö voi sähköturvallisuuden varmis-

tamiseksi määrätä, että sähkölaitteistolle on
lisäksi suoritettava varmennustarkastus en-
nen laitteiston ottamista varsinaiseen käyttö-
tarkoitukseensa tai ministeriön määräämissä
tapauksissa tämän ajankohdan jälkeen.
Varmennustarkastus voidaan ministeriön

määräämissä tapauksissa korvata sähkölait-
teiston rakentaneen tai rakentamisesta vas-
tanneen sähköurakoitsijan varmennuksella.
Oikeudesta suorittaa tällaisia varmennuksia
säädetään 22 §:ssä.
Mitä 1 momentissa säädetään sähkölaitteis-

ton käyttöönotosta, sovelletaan myös laitteis-
toon, johon on tehty oleellisia muutoksia.
Ministeriö antaa tarkempia määräyksiä

tarkastuksista ja varmennuksista.

18 §
Käyttöönotetusta sähkölaitteistosta on mi-

nisteriön määräämissä tapauksissa tehtävä il-
moitus sähköturvallisuusviranomaiselle tai
sille jakeluverkonhaltijalle, jonka vastuu-
alueella sähkölaitteisto sijaitsee. Ministeriö
antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksesta.
Tarkemmat säännökset jakeluverkonhalti-

jan rekisterin ylläpitoon liittyvistä tehtävistä
annetaan asetuksella. Jakeluverkonhaltija saa
sisällyttää sähkömarkkinalaissa (386/95) tar-
koitettujen verkkopalvelujen myyntihintoihin
rekisterin pitämisestä aiheutuvat kohtuulliset
kustannukset.

19 §
Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia

sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta,
varmennustarkastuksesta ja ilmoituksen teke-
misestä sähköturvallisuusviranomaiselle tai
jakeluverkonhaltijalle. Jos rakentaja laimin-
lyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehti-
maan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan
huolehtia tarkastuksista ja ilmoituksen teke-
misestä.

20 §
Ministeriö voi määrätä, että tietynlaiset

sähkölaitteistot on määräajoin tarkastettava
(määräaikaistarkastus). Sähkölaitteiston hal-
tijan tulee huolehtia laitteiston määräaikais-
tarkastuksesta.

Ministeriö antaa tarkempia määräyksiä
määräaikaistarkastuksista.

21 §
Ministeriö voi määrätä, että tietynlaiset

sähkölaitteistot on huollettava määrävälein
sekä säännöllistä huoltoa vaativien laitteis-
tojen hoitoa varten on ennalta laadittava
huolto- ja kunnossapito-ohjelmat.

22 §
Sähköturvallisuusviranomainen myöntää

sähköurakoitsijalle oikeuden suorittaa 17 §:n 3
momentissa tarkoitettuja varmennuksia
sekä peruuttaa sen. Asetuksella säädetään oi-
keuden myöntämistä edellyttävästä erityis-
pätevyydestä ja oikeuden peruuttamista kos-
kevista vaatimuksista sekä sähköurakoitsijoi-
den oikeuksista ja velvollisuuksista.
Sähköturvallisuusviranomaisen on valvot-

tava 1 momentissa tarkoitettujen sähköura-
koitsijoiden toimintaa sekä määräajoin var-
mistettava, että säädetyt vaatimukset täytty-
vät.

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 suorittaa
myös sähkölaitteiston rakennus-, korjaus- tai
huoltotoimintaa harjoittava sekä henkilö,
jolla on kelpoisuus toimia 8 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuna töiden johtajana, siten
kuin ministeriö tarkemmin määrää.

24 §
Sähköturvallisuusviranomainen myöntää

oikeuden toimia valtuutettuna tarkastajana
sekä peruuttaa sen. Valtuutetun laitoksen
nimeää ja sen nimeämisen peruuttaa ministe-
riö.
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 peruuttamista
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koskevista vaatimuksista sekä valtuutettujen
tarkastajien ja valtuutettujen laitosten oi-
keuksista ja velvollisuuksista.

6 luku

Valvonta

25 §
Tämän lain sekä sen nojalla annettujen

säännösten ja määräysten noudattamista val-
voo sähköturvallisuusviranomainen ministe-
riön johdon ja valvonnan alaisena.

26 §
Jos sähkölaitteiden korjauksessa tai huol-

lossa taikka sähkölaitteistojen rakentamises-
sa, korjauksessa, huollossa tai käytössä ei
noudateta tätä lakia taikka sen nojalla annet-
tuja säännöksiä tai määräyksiä, sähköturval-
lisuusviranomainen voi kieltää toiminnan tai
asettaa sille rajoituksia.

27 §
Jos valvonnassa todetaan, ettei kaupan pi-

dettävä sähkölaite tai sähkölaitetyyppi (tuo-
te) täytä 5 §:n säännösten taikka 6 §:n no-
jalla annettujen määräysten mukaisia vaati-
muksia, sähköturvallisuusviranomaisella on
oikeus:
1) tilapäisesti tai pysyvästi kieltää tuotteen

valmistus, pitäminen kaupan, myynti ja muu
luovuttaminen;
2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä

tuotteeseen tai sen valmistukseen, että tuote
täyttää 5 §:n säännösten sekä 6 §:n nojalla
annettujen määräysten mukaiset vaatimukset,
sekä vaatia tämän osoittamista 14 §:ssä tar-
koitetun tarkastuslaitoksen vaatimustenmu-
kaisuuden varmistamismenettelyin;
3) jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kieltoja

ja muutoksia ei voida pitää riittävinä, määrä-
tä valmistajan, maahantuojan tai myyjän
hallussa oleva tuote hävitettäväksi tai, jos
tätä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi, mää-
rätä, miten tuotteen kanssa on muuten mene-
teltävä; ja
4) velvoittaa tuotteen valmistaja, maahan-

tuoja tai myyjä julkisesti ilmoittamaan tuot-
teeseen liittyvästä vaarasta taikka valmista-
jan, maahantuojan tai myyjän kustannuksella
itse antaa tällainen ilmoitus.
Mitä 1 momentissa säädetään koskee so-

veltuvin osin myös maasta vietäviä tuotteita

siltä osin kuin Suomea velvoittavissa kan-
sainvälisissä sopimuksissa sitä edellytetään.

28 §
Kun sähköturvallisuusviranomainen on

27 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla antanut
kieltopäätöksen, se voi määrätä elinkeinon-
harjoittajan ryhtymään toimenpiteisiin, jotka
koskevat kuluttajansuojalain 1 luvun 4 §:ssä
tarkoitetun kuluttajan hallussa olevia tuot-
teita ja joilla tuotteisiin liittyvä vahingonvaa-
ra voidaan torjua ja kuluttajan oikeudellinen
asema turvata.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpi-

de voi olla:
1) tuotteen korjaaminen niin, että sen raken-

teessa tai koostumuksessa olevasta viasta
tai puutteesta taikka siitä annetuista totuu-
denvastaisista, harhaanjohtavista tai puutteel-
lisista tiedoista aiheutuva vaara poistuu;
2) kuluttajan sellaisen tuotteen takaisin

ottaminen, joka ei täytä 5 §:n säännösten
taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten
mukaisia vaatimuksia, sekä tuotteen korvaa-
minen samanlaisella tai samankaltaisella
tuotteella, joka ei ole vaarallinen; taikka
3) kaupan purkaminen.
Sähköturvallisuusviranomainen voi antaa

1 momentissa tarkoitetun määräyksen myös,
jos 27 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tua kieltopäätöstä ei voida antaa sen vuoksi,
että kysymyksessä olevia tuotteita ei enää
ole elinkeinonharjoittajan hallussa, ja mää-
räyksen antamiseen on painavia syitä.

29 §
Jos sähkölaite tai -laitteisto taikka sen

huolto tai käyttö ei ole tämän lain tai sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukainen, sähköturvallisuusviranomaisen on
kehotettava sähkölaitteen tai -laitteiston hal-
tijaa korjaamaan puutteellisuudet ja laimin-
lyönnit määräajassa taikka kiellettävä lait-
teen tai laitteiston käyttö. Lisäksi sähkötur-
vallisuusviranomaisen on tarvittaessa vaadit-
tava laitteen tai laitteiston erottamista sähkö-
verkosta. Sähköturvallisuusviranomainen ei
kuitenkaan voi kieltää jakeluverkonhaltijan
sähkölaitteiston käyttöä, jos kiellosta aiheu-
tuu kohtuutonta haittaa sähkön käyttäjille.

30 §
Jos valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu

laitos tarkastuksen yhteydessä havaitsee, että
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sähkölaitteen tai -laitteiston käyttö aiheuttaa
välittömän vaaran, sen on ilmoitettava tästä
kirjallisesti laitteen tai laitteiston haltijalle
sekä kehotettava lopettamaan laitteen tai lait-
teiston käyttö ja erottamaan se sähköverkos-
ta. Tarkastuksen tehneen on lähetettävä il-
moituksesta viipymättä jäljennös sähkötur-
vallisuusviranomaiselle, jonka on ryhdyttävä
tarvittaviin toimenpiteisiin.
Jos tarkastuksessa havaitaan sähkölaittees-

sa tai -laitteistossa olevan vikoja tai puuttei-
ta, jotka vähentävät sen käytön turvallisuut-
ta, valtuutetun tarkastajan tai valtuutetun
laitoksen on ilmoitettava tästä laitteen tai
laitteiston haltijalle.

31 §
Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus

tietojen luovutusta koskevien salassapi-
tosäännösten estämättä saada sähkölaitteiston
haltijalta sekä sähkölaitteiden ja -laitteistojen
rakentajalta, valmistajalta, maahantuojalta ja
myyjältä sekä tässä laissa tarkoitettua ar-
viointi- tai tarkastustoimintaa harjoittavilta
henkilöiltä, yhteisöiltä ja laitoksilta tämän
lain sekä sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten noudattamisen valvontaa var-
ten välttämättömät tiedot.
Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus

tämän lain mukaista valvontaa suorittaessaan
saada tarpeellisia tietoja 18 §:ssä tarkoitetus-
ta jakeluverkonhaltijan rekisteristä.

32 §
Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus

tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamisen valvon-
taa varten päästä sähkölaitteen tai -laitteiston
valmistus-, rakennus-, korjaus-, huolto-, va-
rastointi- ja myyntipaikalle sekä sähkölait-
teiston käyttöpaikalle.

33 §
Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus

saada tarpeellinen määrä kaupan pidettäviä
sähkölaitteita koekappaleiksi, jos se on tä-
män lain sekä sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamisen valvon-
nan kannalta tarpeellista.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu koekappa-

le on elinkeinonharjoittajan sitä vaatiessa
korvattava käyvän hinnan mukaan, jollei
havaita, että sähkölaite on tämän lain taikka

sen nojalla annettujen säännösten tai mää-
räysten vastainen.
Jos sähkölaite ei täytä 5 §:n säännösten

taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten
mukaisia vaatimuksia ja sähköturvallisuusvi-
ranomainen soveltaa jotain 27 §:ssä tarkoi-
tettua kieltoa tai vaatimusta, sähköturvalli-
suusviranomainen voi velvoittaa elinkeinon-
harjoittajan korvaamaan testauksesta ja tutki-
muksesta aiheutuneet kustannukset.

34 §
Sähköturvallisuusviranomainen voi tehos-

taa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai
määräystä asettamalla uhkasakon tai uhan,
että tekemättä jätetty työ tehdään laimin-
lyöjän kustannuksella. Uhkasakosta ja teettä-
misuhasta on voimassa, mitä uhkasakkolais-
sa (1113/90) säädetään.
Teettäen suoritetun toimenpiteen kustan-

nukset maksetaan ennakkoon valtion varoista.
Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä
ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyk-
sessä kuin verojen ja maksujen perimisestä
ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) sää-
detään.

35 §
Poliisin ja, jos maahantuonti tapahtuu Eu-

roopan unionin ulkopuolelta, tulliviranomai-
sen tulee tarvittaessa antaa virka-apua tämän
lain sekä sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten noudattamisen valvomiseksi ja
täytäntöönpanemiseksi.

36 §
Sähköturvallisuusviranomaisella on tietojen

luovutusta koskevien salassapitosäännösten
estämättä valvontaa varten oikeus saada tul-
liviranomaiselta Euroopan unionin ulkopuo-
lelta tapahtuvan maahantuonnin osalta säh-
kölaitteen tai -laitteiston maahantuojan nimi
sekä laitteiden tai laitteistojen tyyppiä, mää-
rää ja tuontiajankohtaa koskevia tietoja.
Sähköturvallisuusviranomaisen oikeudesta

saada valvontaa varten muilta viranomaisilta
sähkövahinkoja koskevia tietoja tietojen luo-
vutusta koskevien salassapitosäännösten es-
tämättä säädetään tarvittaessa asetuksella.

37 §
Joka tässä laissa taikka sen nojalla anne-

tuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoi-
tettuja valvontatehtäviä tai 18 §:ssä tarkoi-
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tetun rekisterin pitämiseen liittyviä tehtäviä
suorittaessaan on saanut tietoonsa liike- tai
ammattisalaisuuden, ei saa sitä ilmaista si-
vulliselle eikä käyttää hyödykseen ilman
asianomaisen suostumusta. Sama koskee
myös sitä, joka sähköturvallisuusviranomai-
sen toimeksiannosta tekee valvontaa varten
tarpeellista tutkimusta tai muita tehtäviä.
Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus

1 momentin estämättä antaa ulkomaisille
sähköturvallisuutta valvoville virallisille toi-
mielimille tietoja, jotka ovat tarpeen sähkö-
laitteesta tai -laitteistosta aiheutuvan vaaran
välttämiseksi.

7 luku

Vahinko ja haitta

38 §
Vahinkoa aiheuttaneen sähkölaitteen tai

-laitteiston haltija on tuottamuksesta riippu-
matta velvollinen korvaamaan sähkövahin-
gon, jollei tässä luvussa toisin säädetä.

39 §
Sähkölaitteen tai -laitteiston haltija ei

ole tämän lain mukaan vastuussa sähkö-
vahingosta, jos:
1) sähkövahinko on aiheutunut toiselle

sähkölaitteelle tai -laitteistolle, jonka nimel-
lisjännite on yli 400 volttia; taikka
2) sähkövahingon on aiheuttanut sellainen

kiinteistön sisäiseen sähköhuoltoon kuuluva
sähkölaite tai -laitteisto taikka siihen liitetty
sähkölaite tai -laitteisto, jonka nimellisjänni-
te on enintään 400 volttia.

40 §
Jos vahingon kärsinyt on myötävaikuttanut

vahinkoon taikka jos muu sähkölaitteeseen
tai -laitteistoon tai sen käyttämiseen kuulu-
maton seikka on myös ollut vahingon syynä,
vahingonkorvausta voidaan kohtuuden mu-
kaan sovitella.
Korvausta henkilövahingosta saadaan myö-

tävaikutuksen takia alentaa vain, jos va-
hingon kärsinyt itse tai tapauksessa, jossa
elatusvelvollinen on saanut surmansa, sur-
mansa saanut on myötävaikuttanut vahin-
koon muuten kuin lievällä tuottamuksella.

41 §
Vahingonkorvausta määrättäessä on nouda-

tettava, mitä vahingonkorvauslain (412/74) 5
luvussa, 6 luvun 2 ja 3 §:ssä sekä 7 luvun
3 §:ssä säädetään.

42 §
Sähkölaitteen tai -laitteiston omistaja, joka

on luovuttanut laitteen tai laitteiston toisen
hallintaan, vastaa sähkövahingosta laitteen
tai laitteiston arvoon asti kuten laitteen tai
laitteiston haltija. Laitteen tai laitteiston hal-
tija on velvollinen korvaamaan omistajalle
tämän suorittaman määrän, jollei tuomiois-
tuin harkitse, että vahinko jää omistajan vas-
tattavaksi.

43 §
Tähän lakiin perustuvaa korvausta sähkö-

vahingosta on vaadittava kahden vuoden ku-
luessa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

44 §
Tämä laki ei rajoita vahinkoa kärsineen

oikeutta korvaukseen sähkövahingosta sopi-
muksen perusteella taikka vahingonkorvaus-
lain, tuotevastuulain (694/90) tai muun lain
nojalla.

45 §
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 sopi-
muksen ehto, jolla rajoitetaan vahinkoa kär-
sineen oikeutta tämän lain mukaiseen kor-
vaukseen henkilövahingosta taikka yksityi-
seen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja
vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tar-
koitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheu-
tuneesta vahingosta, on mitätön.

46 §
Sähkölaitteen tai -laitteiston omistaja tai

haltija, joka on suorittanut tämän lain mu-
kaista korvausta, on oikeutettu vaatimaan
suorittamansa määrän vahingon aiheuttajalta
tämän korvausvastuuta koskevien perustei-
den mukaan.

47 §
Jos sähkölaitteisto aiheuttaa häiriötä tai
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vaaraa toiselle sähkölaitteistolle tai sen käy-
tölle taikka aiheuttaa sen välityksellä häiriötä
tai vaaraa, vaikka kyseiset laitteistot ovat
6 §:n nojalla annettujen määräysten ja hyvän
teknisen tavan mukaisia, myöhemmin raken-
netun laitteiston omistajan tulee, jollei 2 mo-
mentista muuta seuraa, suorittaa laitteistos-
saan häiriön tai vaaran poistamiseksi tarvit-
tavat toimenpiteet.
Jos häiriö tai vaara on poistettavissa 1 mo-

mentissa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheu-
tuvia kustannuksia huomattavasti pienemmin
kustannuksin muuttamalla tai täydentämällä
aikaisemmin rakennetun laitteiston teknistä
rakennetta ja tämä voidaan tehdä aiheutta-
matta laitteiston toiminnalle kohtuutonta
haittaa, aikaisemmin rakennetun laitteiston
omistajan tulee suorittaa tarvittavat muutok-
set tai täydennykset laitteistossaan.

48 §
Myöhemmin rakennetun sähkölaitteiston

omistaja on velvollinen korvaamaan 47 §:n
2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden
kustannukset. Kustannuksia määrättäessä on
otettava huomioon toimenpiteestä aikai-
semmin rakennetun laitteiston omistajalle
laitteiston suorituskyvyn tai käyttökustannus-
ten muuttumisen takia mahdollisesti aiheu-
tunut hyöty tai haitta.

49 §
Kahdesta sähkölaitteistosta tai -laitteiston

osasta myöhemmin rakennetuksi katsotaan
se, jonka rakentaminen on aloitettu myö-
hemmin. Jos laitteiston tai sen osan käyttö-
tapaa tai teknistä rakennetta muutetaan siten,
että laitteisto tai sen käyttö aiheuttaa 47
§:ssä tarkoitettua häiriötä tai vaaraa taikka
että laitteisto tulee häiriölle tai vaaralle
oleellisesti alttiimmaksi, katsotaan laitteisto
kuitenkin tältä osin muutoksen ajankohtana
rakennetuksi.

50 §
Jos sähkölaitteiston omistajat eivät pääse

yksimielisyyteen 47—49 §:ssä tarkoitetun
häiriön tai vaaran poistamiseksi tarpeellisista
toimenpiteistä, asian ratkaisee sähköturvalli-
suusviranomainen, jollei muuta ole sovittu.

51 §
Mitä 47—50 §:ssä säädetään sähkölaitteis-

tosta, koskee soveltuvin osin myös yksittäis-
tä sähkölaitetta.

52 §
Jos sähkölaitteiston tai sen osan rakennus-

töiden aloittamisen jälkeen sen läheisyyteen
on rakennettu tai tulee rakennettavaksi
maantie, kulkuväylä, rautatie, lentokenttä,
kaasu- tai vesi- taikka muu vastaava johto,
rakennus tai muu rakennelma siten, että säh-
kölaitteistoa on yleisen turvallisuuden vuoksi
tai laitteiston suojaamiseksi muutettava, säh-
kölaitteiston omistaja on velvollinen suoritta-
maan tarpeelliset muutokset. Siitä aiheutuvat
kustannukset on kuitenkin tien, väylän, len-
tokentän, johdon, rakennuksen tai rakennel-
man omistajan korvattava.

8 luku

Muutoksenhaku

53 §
Ministeriön ja sähköturvallisuusviranomai-

sen tämän lain taikka sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten perusteella teke-
mään hallintopäätökseen haetaan muutosta
siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa
annetussa laissa (154/50) säädetään. Päätöstä
on muutoksenhausta huolimatta noudatetta-
va, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

9 luku

Erinäiset säännökset

54 §
Joka
1) korjaa tai huoltaa sähkölaitteita, suun-

nittelee, rakentaa, korjaa, huoltaa, käyttää tai
tarkastaa sähkölaitteistoja taikka harjoittaa
muuta tässä laissa tarkoitettua toimintaa tä-
män lain taikka sen nojalla annettujen sään-
nösten tai määräysten vastaisesti;
2) laiminlyö 12, 13 tai 18 §:ssä tarkoitetun

ilmoituksen tekemisen; taikka
3) rikkoo 26—29 §:n nojalla annettua kiel-

toa tai määräystä
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa

säädetä ankarampaa rangaistusta, sähkötur-
vallisuutta koskevien säännösten rikkomises-
ta sakkoon.
Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla mää-

rättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai
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velvoitetta, ei voida tuomita 1 momentin
nojalla rangaistukseen samasta teosta.

55 §
Edellä 54 §:n 1 momentissa tarkoitetun

rikkomuksen tuottama taloudellinen hyöty
on tuomittava menetetyksi noudattaen, mitä
rikoslain 2 luvun 16 §:ssä säädetään.
Omaisuus, joka on ollut 54 §:n 1 momen-

tissa tarkoitetun rikkomuksen kohteena, on
tuomittava valtiolle menetetyksi siltä osin
kuin menetykseen tuomitseminen on tarpeen
omaisuuden hengelle, terveydelle tai muulle
omaisuudelle vaarallisten ominaisuuksien
vuoksi. Omaisuuden menettämistä koskeviin
rajoituksiin, omaisuuden arvon menettämi-
seen omaisuuden sijasta, menettämisseuraa-
muksen kohtuullistamiseen sekä omaisuuden
menettämisessä noudatettavaan menettelyyn
sovelletaan, mitä rikoslain 46 luvun 9—12
§:ssä säädetään.

56 §
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan asetuksella.
Asetuksella säädettävistä asioista voidaan

antaa tarkempia määräyksiä ministeriön pää-
töksellä.
Sähköturvallisuusviranomainen antaa tar-

vittaessa tämän lain sekä sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten soveltamista
yhtenäistäviä teknisiä ja hallinnollisia ohjei-
ta.

57 §
Ministeriön ja sähköturvallisuusviranomai-

sen apuna tämän lain sekä sen nojalla annet-
tujen säännösten ja määräysten kehittämistä
ja seurantaa varten on kauppa- ja teol-
lisuusministeriön asettama neuvottelukunta.
Tarkemmat säännökset neuvottelukunnasta
annetaan asetuksella.

10 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

58 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-

kuuta 1996.
Tällä lailla kumotaan 16 päivänä maalis-

kuuta 1979 annettu sähkölaki (319/79) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Jos lainsäädännössä viitataan sähkölakiin,

viittauksen on katsottava tarkoittavan sähkö-
turvallisuuslakia.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

59 §
Sähkölain nojalla annetut kauppa- ja teolli-

suusministeriön päätökset sähköturvallisuus-
määräyksistä (205/74), sähkötöiden johtami-
sesta (1098/88), sähkölaitteiden turvallisuu-
desta (1694/93), sähkölaitteiden valvonnasta
ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväk-
synnästä (1695/93), sähkölaitteiden ja -lait-
teistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuu-
desta (1696/93), eläinlääketieteessä käytettä-
vien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden säh-
köturvallisuusvaatimuksista (1697/93), räjäh-
dysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkö-
laitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista
(1698/93), sähköasennusten turvallisuudesta
(1396/94), sähköllä toimivien hissien sekä
eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden tur-
vallisuusvaatimuksista (300/94) siltä osin
kuin se koskee hissejä sekä sähköllä toimi-
vien hissien ja niihin verrattavien siirtolait-
teiden tarkastamisesta ja huoltamisesta
(1114/95) niihin myöhemmin tehtyine muu-
toksineen jäävät edelleen voimaan.
Sähkötarkastuskeskuksen sähkölain 6 §:n 2

momentin nojalla antamat määräykset, tie-
donannot ja yleiskirjeet jäävät voimaan siten
kuin ministeriö määrää.
Ennen 1 päivää tammikuuta 1994 sähkö-

lain 39 §:n nojalla vahvistettua FI-merkkiä
saa edelleen käyttää hyväksymistodistuksen
voimassaoloajan, kuitenkin enintään 31 päi-
vään joulukuuta 1996.

60 §
Sähköturvallisuusviranomaiselle sähkölain

nojalla toimitetut sähkölaitteistojen käyttöön-
ottoilmoitukset on sähköturvallisuusvi-
ranomaisen käsiteltävä toimeksiantoina tehdä
tässä laissa tarkoitettu varmennustarkastus
siten kuin ministeriö tarkemmin määrää.
Vastaavasti sähkölaissa tarkoitetulle sähkö-
laitokselle toimitetut sähkölaitteistojen käyt-
töönottoilmoitukset on sähkölaitoksen käsi-
teltävä toimeksiantoina tehdä tässä laissa
tarkoitettu varmennustarkastus siten kuin mi-
nisteriö tarkemmin määrää. Näistä varmen-
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nustarkastuksista saa periä enintään käyt-
töönottoilmoitusta tehtäessä voimassa olleen
maksuasetuksen mukaisen maksun.

61 §
Sähkölain 7 §:n ja sähkölailla kumotun

sähkölaitoksista annetun lain (167/28) nojal-
la myönnetyt pätevyystodistukset, eriva-
paudet ja poikkeusluvat jäävät voimaan
asianomaisten asiakirjojen mukaisessa laa-
juudessa, ja ne katsotaan vastaavasti osoituk-
seksi 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tusta kelpoisuudesta.
Edellä 8 §:ssä tarkoitettua toimintaa har-

joittava, jolla on voimassa oleva sähkölain
8 §:n nojalla myönnetty lupa tai joka on
tehnyt sähkölain 67 §:ssä tarkoitetun ilmoi-
tuksen, saa jatkaa toimintaansa luvan tai il-
moituksen mukaisessa laajuudessa tekemättä
12 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta. Muutosil-
moitukset on kuitenkin tehtävä 12 §:n mu-
kaisesti.

62 §
Jakeluverkonhaltijan on huolehdittava siitä,

että sen vastuualueella on tarjolla tarvittavat

valtuutetun tarkastajan varmennustarkastus-
palvelut 30 päivään kesäkuuta 1997.

63 §
Yritys tai laitos, joka on sähköasetuksen

(925/79) 30 §:n perusteella tarkastanut vas-
tuualueelleen rakennettavia sähkölaitteistoja,
saa 30 päivään kesäkuuta 1997 tehdä tämän
lain 5 luvussa tarkoitettuja varmennustarkas-
tuksia ilman mainitussa luvussa edellytettyä
osoitusta vaatimusten täyttämisestä. Tarkas-
tustoimintaa johtavien ja tarkastuksia suorit-
tavien kelpoisuusehtoihin ja heidän puolueet-
tomuuteensa sovelletaan sähkölain 32 §:ää ja
sen nojalla annettuja määräyksiä. Tätä tar-
kastustoimintaa valvotaan 24 §:n mukaisesti.

64 §
Ministeriö voi nimittää 3 luvussa tarkoite-

tuksi arviointilaitokseksi, 4 luvussa tarkoite-
tuksi tarkastuslaitokseksi ja 5 luvussa tarkoi-
tetuksi valtuutetuksi laitokseksi yhteisön tai
laitoksen ilman mainituissa luvuissa edelly-
tettyä osoitusta vaatimusten täyttämisestä,
jos ministeriö muutoin arvioi vaatimusten
täyttyvän, kuitenkin enintään 30 päivään
kesäkuuta 1997.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki
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As e t u s

N:o 411

Romanian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esitte-
lystä säädetään:

1 §
Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen
tasavallan hallituksen ja Romanian hallituk-
sen välillä kummankin maan alueiden välistä
ja niiden kautta edelleen tapahtuvaa lentolii-
kennettä koskevan sopimuksen (SopS 32/72)

muuttamisesta on voimassa 7 päivästä kesä-
kuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä

kesäkuuta 1996.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Ole Norrback

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 39/96)

1085



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 412

eräistä päätöksistä

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta
1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMp viljasiemenen tuotannon tuen maksa-
misesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90/96 13.6.1996 19.6.1996

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisanka-
tu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (90) 134 211.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Mirja Auranen
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