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N:o 1465

Laki
sähköturvallisuuslain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 4 §:n 4
kohta ja 13 §:n 3 momentti,
muutetaan 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 3, 7, 13 ja 14 kohta, 9 §:n 1 momentti, 13 §:n 1
momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 26 §, 27 §:n 1 momentin johdantokappale ja
2 kohta sekä 3 momentti, 28 §:n 2 momentin 2 kohta, 33 §:n 3 momentti, 33 a § ja 47 §:n 1
momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 13 ja 14 kohta laissa 220/2004 sekä 27 §:n 3 momentti ja
33 a § laissa 913/2002, sekä
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 220/2004, uusi 1 a ja 15—20
kohta, 5 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 5 a luku seuraavasti:
2§
— — — — — — — — — — — — —
Tätä lakia sovelletaan viestintäverkkoihin,
telepäätelaitteisiin ja radiolaitteisiin sekä
viestintäverkkolaitteisiin ja niiden yhdistelmien kiinteisiin asennuksiin siltä osin kuin
niistä voi aiheutua vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle sekä sellaisiin niistä
aiheutuviin häiriöihin, joista ei säädetä viestintämarkkinalaissa (393/2003) eikä radiotaa-

juuksista ja telelaitteista annetussa laissa
(1015/2001).
— — — — — — — — — — — — —
4§
Tässä laissa sekä sen nojalla annetuissa
säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
1 a) 5 a luvussa laitteella:
a) loppukäyttäjälle tarkoitettua valmista
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laitetta tai laitteiden kaupallisesti saatavilla
yhtenä toiminnallisena yksikkönä olevaa yhdistelmää, joka todennäköisesti aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä tai jonka toimintaan
sellainen häiriö todennäköisesti vaikuttaa;
b) komponentteja tai osakokoonpanoja,
jotka on tarkoitettu loppukäyttäjän asennettaviksi laitteeseen ja jotka todennäköisesti aiheuttavat sähkömagneettisia häiriöitä tai joiden
toimintaan häiriö todennäköisesti vaikuttaa;
ja
c) siirrettäviä asennuksia, jotka ovat laitteiden ja mahdollisesti muiden kojeiden yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu siirreltäviksi ja
käytettäviksi monessa paikassa;
— — — — — — — — — — — — —
3) viestintäverkolla, telepäätelaitteella,
viestintäverkkolaitteella ja niiden yhdistelmän kiinteällä asennuksella sekä radiolaitteella sähkölaitetta ja -laitteistoa, joka kuuluu
viestintämarkkinalain tai radiotaajuuksista ja
telelaitteista annetun lain soveltamisalaan;
— — — — — — — — — — — — —
7) ministeriöllä kauppa- ja teollisuusministeriötä;
— — — — — — — — — — — — —
13) valtuutetulla tarkastajalla henkilöä,
jonka sähköturvallisuusviranomainen on nimennyt valtuutetuksi tarkastajaksi;
14) sähköurakoitsijalla 8 §:n 1 momentin
mukaista sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa sekä sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa,
joka on tehnyt 12 §:n mukaisen ilmoituksen
toiminnastaan;
15) sähkömagneettisella yhteensopivuudella sähkölaitteen tai -laitteiston kykyä toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään aiheuttamatta kohtuuttomia sähkömagneettisia häiriöitä muulle samassa ympäristössä olevalle sähkölaitteelle tai -laitteistolle;
16) sähkömagneettisella häiriöllä sähkömagneettista ilmiötä, joka voi heikentää sähkölaitteen tai -laitteiston toimintaa; häiriö voi
olla sähkömagneettista kohinaa, muu kuin
toivottu signaali tai muutos etenemisympäristössä;
17) häiriönsiedolla sähkölaitteen tai -lait-

teiston kykyä toimia tarkoitetulla tavalla toiminnan heikentymättä sähkömagneettisen
häiriön vaikutuksesta;
18) sähkömagneettisella
ympäristöllä
kaikkia tietyssä paikassa esiintyviä sähkömagneettisia ilmiöitä;
19) kiinteällä asennuksella sähkölaitteistoa, joka on usean erityyppisen laitteen tai
muun kojeen yhdistelmä, joka on koottu,
asennettu ja tarkoitettu pysyvään käyttöön
ennalta määritellyssä paikassa;
20) turvallisuuden parantamisella toimia
elämän tai omaisuuden suojaamiseksi.

5§
— — — — — — — — — — — — —
Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentin edellytyksiä, sitä ei saa saattaa markkinoille eikä ottaa käyttöön.

9§
Töiden johtaja vastaa siitä, että 8 §:n 1
momentissa tarkoitettu toiminta on 5 §:n ja
5 a luvun säännösten sekä 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaista. Töiden johtajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus
huolehtia tehtävästään.
— — — — — — — — — — — — —

13 §
Sen, joka Suomessa pitää kaupan tai luovuttaa toiselle sähkölaitteita, on voitava
osoittaa, että ne ja niiden valmistus täyttävät
5 §:ssä ja 5 a luvussa säädetyt sekä 6 §:n
nojalla määrätyt vaatimukset. Sama koskee
sitä, joka vie maasta sähkölaitteita, jos Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa sitä edellytetään.
— — — — — — — — — — — — —
14 §
Tietynlaisten sähkölaitteiden 5 §:ssä ja 5 a
luvussa säädetyn sekä 6 §:n nojalla määrätyn
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vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa voidaan, siten kuin ministeriö tarkemmin määrää, käyttää tarkastuslaitosten suorittamia testejä, tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyitä.
— — — — — — — — — — — — —

15 §
Ministeriö voi vahvistaa erityisiä merkkejä
käytettäviksi osoittamaan, että sähkölaite
täyttää 5 §:ssä ja 5 a luvussa säädetyt sekä 6
§:n nojalla määrätyt vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —

5 a luku
Sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus
24 f §
Soveltamisalan rajoitukset
Tätä lukua ei sovelleta sähkölaitteeseen tai
-laitteistoon:
1) joka kuuluu ilmailulain (1242/2005) soveltamisalaan;
2) jonka aiheuttama sähkömagneettinen
häiriö ei voi vaikuttaa muun laitteen toimintaan;
3) jonka toiminta ei häiriinny kohtuuttomasti tavanomaisesta sähkömagneettisesta
häiriöstä; tai
4) jonka sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta säädetään muussa laissa.

24 g §
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24 h §

Sähkölaitteiden ja -laitteistojen vapaa liikkuvuus
Sähkölaitteen tai -laitteiston markkinoille
saattamista ja käyttöä saadaan rajoittaa 24 g
§:n estämättä, jos:
1) määrätyssä kohteessa ilmenee tai odotetaan ilmenevän sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva ongelma, joka on ratkaistava; taikka
2) se on tarpeen turvallisuussyistä yleisen
viestintäverkon tai vastaanotto- tai lähetysaseman suojaamiseksi, kun laitteita käytetään
turvallisuuden parantamiseen tarkoin määritellyillä taajuusalueilla.
Edellä 2 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen
komissiolle ja muille jäsenvaltioille.
Sähkölaite tai -laitteisto voidaan asettaa
näytteille tai sitä voidaan esitellä messuilla,
näyttelyissä tai niiden kaltaisissa tilaisuuksissa, vaikka laitteisto ei ole 24 g §:n vaatimusten mukainen. Tällöin on näkyvällä tavalla selvästi ilmoitettava, että laitteistoa ei
saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön
ennen kuin se on saatettu 24 g §:n vaatimusten mukaiseksi. Esittelyjä saa järjestää vain,
jos riittävät toimenpiteet sähkömagneettisten
häiriöiden välttämiseksi on toteutettu.
24 i §
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat
vaatimukset
Sähkölaitteen ja -laitteiston on oltava sähkömagneettisesti yhteensopiva. Sähkömagneettisen häiriön tasoa ja häiriön sietoa koskevista olennaisista vaatimuksista voidaan
säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Markkinoille saattaminen ja käyttöönotto
Sähkölaitteen ja -laitteiston saa saattaa
markkinoille ja ottaa käyttöön, jos sen sähkömagneettinen yhteensopivuus on 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukainen ja se täyttää
muut tämän lain nojalla annettujen säädösten
ja määräysten vaatimukset.

24 j §
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden
arviointi
Sähkölaitteen tai -laitteiston valmistajan on
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tuotannon sisäisessä tarkastuksessa arvioitava
sähkömagneettista yhteensopivuutta käyttäen
yhdenmukaistettuja standardeja tai muulla
luotettavalla tavalla (vaatimustenmukaisuuden arviointi).
Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa voidaan käyttää apuna ulkopuolista tarkastuslaitosta.
Valmistajan on laadittava arvioinnista tekniset asiakirjat, joiden perusteella laitteen tai
laitteiston vaatimustenmukaisuus voidaan todeta. Asiakirjat on säilytettävä kymmenen
vuotta laitteen tai laitteiston viimeisestä valmistuspäivästä.
Tuotannon sisäisen tarkastuksen sisällöstä,
tarkastuslaitoksen arviosta ja siitä laadittavasta lausunnosta sekä tarkastuksesta laadittavista asiakirjoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

24 k §
CE-merkintä ja muut tiedot
Laitteeseen, jonka sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva vaatimustenmukaisuus on osoitettu 24 j §:n mukaisesti, on
kiinnitettävä CE-merkintä. CE-merkinnästä
on voimassa, mitä tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä annetussa laissa
(1376/1994) säädetään.
Muista sähkölaitteen tai -laitteiston mukana annettavista tiedoista ja ohjeista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

24 m §
Kiinteiden asennusten vaatimukset
Markkinoille saatettuun laitteeseen, joka
voidaan sijoittaa kiinteään asennukseen, sovelletaan sähkölaitteiden sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevia vaatimuksia.
Laitteeseen, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi kiinteään asennukseen ja joka ei ole
muutoin kaupallisesti saatavilla, ei sovelleta
24 i—24 k §:ää. Sähkölaitteen mukana olevissa asiakirjoissa on yksilöitävä kiinteä
asennus ja sen sähkömagneettinen yhteensopivuus. Asiakirjoissa on oltava valtioneuvoston asetuksessa säädetyt tiedot. Lisäksi edellytykset laitteen asentamiseksi kiinteään
asennukseen on ilmoitettava, jotta kiinteän
asennuksen vaatimuksenmukaisuus ei vaarannu.
Kiinteän asennuksen rakentajan on varmistettava, että tässä luvussa ja sen nojalla edellytetyt asiakirjat luovutetaan sähkölaitteiston
haltijalle. Haltijan on säilytettävä nämä asiakirjat asennuksen käyttöiän ajan.
Sähköturvallisuusviranomainen voi vaatia
osoituksen kiinteän asennuksen vaatimuksenmukaisuudesta, jos on perusteltua syytä
epäillä, ettei se ole vaatimusten mukainen, tai
jos se aiheuttaa havaittavaa häiriötä. Sähköturvallisuusviranomainen voi myös itse käynnistää tutkimuksen vaatimuksenmukaisuudesta.
Jos kiinteä asennus ei täytä 24 i §:n vaatimuksia, sähköturvallisuusviranomainen voi
vaatia, että kiinteä asennus saatetaan 24 i §:n
tarkoittamia olennaisia vaatimuksia koskevien suojausvaatimusten mukaiseksi.

24 l §
Suojatoimenpiteet
Jos laitteen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva vaatimustenmukaisuus on
osoitettu käyttäen apuna 24 j §:n tarkoittamaa
tarkastuslaitoksen lausuntoa eikä laite ole
vaatimusten mukainen, tarkastuslaitoksen on
annettava selvitys asiasta.
Ministeriön on ilmoitettava 1 momentissa
tarkoitetusta asiasta Euroopan yhteisöjen komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

26 §
Jos sähkölaitteiden korjauksessa tai huollossa taikka sähkölaitteistojen rakentamisessa, korjauksessa, huollossa tai käytössä ei
noudateta tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvallisuusviranomainen voi kieltää toiminnan,
asettaa sille rajoituksia tai määrätä korjaamaan puutteellisuudet.
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27 §
Jos valvonnassa todetaan, ettei kaupan pidettävä sähkölaite tai sähkölaitetyyppi (tuote)
täytä 5 §:n tai 5 a luvun säännösten taikka
6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia
vaatimuksia, sähköturvallisuusviranomaisella
on oikeus:
— — — — — — — — — — — — —
2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä
tuotteeseen tai sen valmistukseen, että tuote
täyttää 5 §:n ja 5 a luvun säännösten sekä 6
§:n nojalla annettujen määräysten mukaiset
vaatimukset, sekä vaatia tämän osoittamista
14 §:ssä tarkoitetun tarkastuslaitoksen vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyin;
— — — — — — — — — — — — —
Jos valvonnassa todetaan, että kaupan pidettävän tuotteen merkinnät ovat 15 §:n nojalla annettujen säännösten perusteella virheelliset tai puutteelliset, sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteen merkintöihin tai
tuotteeseen tai sen valmistukseen, että vaatimukset täyttyvät. Laitteessa oleva CE-merkintä on määrättävä poistettavaksi, jos laite ei
kuulu yhdenkään sellaisen direktiivin soveltamisalaan, jossa edellytetään CE-merkinnän
kiinnittämistä.
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säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen
määräysten mukaisia vaatimuksia ja sähköturvallisuusviranomainen soveltaa 27 §:ssä
tarkoitettua kieltoa tai vaatimusta, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa elinkeinonharjoittajan korvaamaan laitteen käyvän
hinnan sekä testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.

33 a §
Jos sähköturvallisuusviranomaisella on perusteltua syytä epäillä sähkölaitteiston olevan
vaatimustenvastainen siten, että siitä aiheutuu
5 §:n tai 5 a luvun mukaista vaaraa tai häiriötä, sillä on oikeus teettää sähkölaitteiston
tarkastus tai määrätä sähkölaitteiston haltija
tarkastuttamaan sähkölaitteisto.
Jos sähköturvallisuusviranomainen teettää
sähkölaitteiston tarkastuksen tai muun vastaavan tutkimuksen ja sähkölaitteisto osoittautuu oleellista 5 §:n tai 5 a luvun mukaista
vaaraa tai häiriötä aiheuttavaksi, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa sähkölaitteiston haltijan korvaamaan tarkastuksesta tai
tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.

28 §
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpide voi olla:
— — — — — — — — — — — — —
2) kuluttajan sellaisen tuotteen takaisin ottaminen, joka ei täytä 5 §:n ja 5 a luvun
säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen
määräysten mukaisia vaatimuksia, sekä tuotteen korvaaminen samanlaisella tai samankaltaisella tuotteella, joka ei ole tämän kohdan edellyttämien vaatimusten vastainen;
taikka
— — — — — — — — — — — — —

47 §
Jos sähkölaitteisto aiheuttaa häiriötä tai
vaaraa toiselle sähkölaitteistolle tai sen käytölle taikka aiheuttaa sen välityksellä häiriötä
tai vaaraa, vaikka molemmat laitteistot ovat
5 §:n ja 5 a luvun säännösten tai 6 §:n nojalla
annettujen määräysten ja hyvän teknisen tavan mukaisia, myöhemmin rakennetun laitteiston omistajan tulee, jollei 2 momentista
muuta seuraa, suorittaa laitteistossaan häiriön
tai vaaran poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
— — — — — — — — — — — — —

33 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos sähkölaite ei täytä 5 §:n ja 5 a luvun

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
Tätä lakia ei sovelleta sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä annetun neu-
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voston direktiivin 89/336/ETY säännösten
mukaiseen sähkölaitteeseen ja -laitteistoon,

joka on saatettu markkinoille ennen 20 päivää heinäkuuta 2009.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen
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Valtioneuvoston asetus
sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 24 i §:n,
24 j §:n 4 momentin ja 24 k §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 1465/2007, nojalla:
1§
Olennaiset vaatimukset
Sähkölaitteen ja -laitteiston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat olennaiset
vaatimukset on esitetty liitteessä 1.
2§
Laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi
Laitteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan
liitteen 2 mukaisella tuotannon sisäisellä tarkastuksella. Lisäksi voidaan käyttää vaatimustenmukaisuuden osoittamisen apuna tarkastuslaitosta liitteen 3 mukaisesti.
3§

tunut Euroopan yhteisön alueelle, laitteen
mukana on oltava laitteen saattamisesta yhteisön markkinoille vastaavan, yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai henkilön nimi ja
osoite.
Valmistajan on annettava tieto tarpeellisista varotoimista, joihin on ryhdyttävä laitteen kokoonpanon, asennuksen, huollon tai
käytön yhteydessä, jotta varmistetaan, että
laite on käyttöön otettaessa liitteen 1 suojausvaatimusten mukainen.
Laitteen mukana on oltava ilmoitus käyttörajoituksesta, jos laitteen suojausvaatimusten
täyttymistä tavanmukaisessa asuinympäristössä ei voida taata. Ilmoituksen käyttörajoituksesta on oltava tarvittaessa myös pakkauksessa.
Laitteen mukana toimitettavissa ohjeissa
on oltava tarpeelliset tiedot laitteen käyttämiseksi käyttötarkoituksensa mukaisesti.

Muut merkinnät ja tiedot
Laitteen mukana on oltava tyyppiä, valmistuserää ja sarjanumeroa koskevat tai muut
laitteen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.
Laitteen mukana on oltava valmistajan
nimi ja osoite. Jos valmistaja ei ole sijoittau-

4§
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
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Tällä asetuksella kumotaan sähkölaitteiden
ja laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
(1696/1993) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.
Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, saa sähkölaitteiden ja -laitteistojen

sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisia laitteistoja saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön ennen 20 päivää heinäkuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007
Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri Sari Rapinoja

N:o 1466
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Liite 1

SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVAT OLENNAISET
VAATIMUKSET
1. Suojausvaatimukset
Laite ja laitteisto on suunniteltava ja valmistettava ajankohdan tekniikan taso huomioon ottaen
siten, että:
a)

laitteen ja laitteiston aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei ylitä tasoa, jolla radio- ja
telelaitteet tai muut laitteistot eivät voi toimia tarkoitetulla tavalla;

b)

laitteen ja laitteiston sille tarkoitetussa käytössä odotettavissa olevan sähkömagneettisen
häiriön sieto on sellainen, että laitteiston toimita ei häiriinny kohtuuttomasti.

2. Kiinteitä asennuksia koskevat erityisvaatimukset
Kiinteässä asennuksessa on noudatettava hyviä teknisiä käytäntöjä ja otettava huomioon komponenttien aiottua käyttötarkoitusta koskevat tiedot siten, että 1 kohdassa esitetyt suojausvaatimukset täyttyvät. Käytetyt hyvät tekniset käytännöt on kirjattava ja haltijan on säilytettävä
asiakirjat sähköturvallisuusviranomaisen saatavilla tarkastusta varten niin kauan kuin asennus
on käytössä.
3. Vaatimustenmukaisuusolettama
Sähkölaitteen ja -laitteiston katsotaan olevan vaatimustenmukainen, jos sitä valmistettaessa on
noudatettu kaikkia sitä koskevia yhdenmukaistettuja standardeja. Standardien käyttö ei ole pakollista.
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Liite 2

TUOTANNON SISÄINEN TARKASTUS
Tuotannon sisäinen tarkastus on tehtävä seuraavasti
1) Valmistajan on arvioitava laitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus liitteen 1 mukaisten
suojausvaatimusten täyttymiseksi. Sähkömagneettinen yhteensopivuus voidaan arvioida
soveltamalla asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja standardeja.
2) Sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnissa on otettava huomioon kaikki tavanomaiset toimintaolosuhteet. Jos laitteella on erilaisia kokoonpanoja, sähkömagneettisen
yhteensopivuuden arvioinnilla on todettava, että liitteen 1 mukaiset suojausvaatimukset
täyttyvät kaikkien kokoonpanojen kohdalla, jotka valmistaja on yksilöinyt laitteen käyttötarkoitukseen sopiviksi.
3) Valmistajan on laadittava liitteen 4 mukaisesti asiakirjat, joilla osoitetaan laitteen olevan
tämän asetuksen olennaisten vaatimusten mukainen.
4) Laitteen valmistajan tai tämän Euroopan yhteisöön sijoittautuneen edustajan on säilytettävä tekniset asiakirjat vähintään kymmenen vuotta laitteen viimeisestä valmistuspäivästä
lukien.
5) Valmistaja tai tämän Euroopan yhteisöön sijoittautuneen edustajan tulee antaa EYvaatimustenmukaisuusvakuutus, jolla vakuutetaan, että laite on olennaisten vaatimusten
mukainen.
6) Laitteen valmistajan tai tämän Euroopan yhteisöön sijoittautuneen edustajan on säilytettävä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vähintään kymmenen vuotta laitteen viimeisestä
valmistuspäivästä lukien.
7) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja teknisten asiakirjojen säilytysvelvollisuus kuuluu sille, joka saattaa laitteen yhteisön markkinoille, jos laitteen valmistaja tai tämän edustaja ei ole sijoittautunut Euroopan yhteisöön.
8) Valmistajan on varmistettava, että tuotteet valmistetaan 3 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.
9) Tekniset asiakirjat ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava liitteen 4 mukaisesti.
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VAPAAEHTOINEN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELY
ILMOITETUN TARKASTUSLAITOKSEN ARVION AVULLA
Tarkastuslaitoksen arvio on tehtävä seuraavasti:
1) Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on esitettävä tekniset asiakirjat
tarkastuslaitokselle ja pyydettävä tältä arvioita. Pyynnössä on yksilöitävä, mikä osa olennaisista vaatimuksista tarkastuslaitoksen on arvioitava.
2) Tarkastuslaitoksen on tarkastettava tekniset asiakirjat ja arvioitava osoittavatko ne arvioitavana olevien, tässä asetuksessa esitettyjen vaatimusten täyttyvän. Jos tarkastuslaitos toteaa laitteen tarkastamiensa olennaisten vaatimusten osalta vaatimustenmukaiseksi, sen on
annettava valmistajalle tai tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle tästä lausunto.
Tarkastuslaitoksen lausunnon on käsiteltävä vain niitä osia olennaisista vaatimuksista, jotka laitos on arvioinut.
3) Valmistajan on lisättävä tarkastuslaitoksen antama lausunto teknisiin asiakirjoihin.
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TEKNISET ASIAKIRJAT JA EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
1. Tekniset asiakirjat
Asiakirjojen on oltava sellaiset, että niiden avulla voidaan arvioida, täyttääkö laite olennaiset
vaatimukset. Teknisten asiakirjojen tulee sisältää kuvaus laitteen suunnittelusta ja valmistuksesta. Kuvauksessa tulee olla
a) laitteen yleiskuvaus;
b) osoitus yhdenmukaistettujen standardien osittaisesta tai täydellisestä soveltamisesta;
c) selvitys olennaisten vaatimusten täyttymisestä, jos valmistaja ei ole soveltanut yhdenmukaistettuja standardeja tai soveltanut niitä vain osittain. Edellä tarkoitetussa selvityksessä
tulee olla kuvaus sähkömagneettisen yhteensopivuuden arvioinnista, suunniteluun liittyvät
laskelmat sekä koetulokset ja testausselosteet;
d) ilmoitetun laitoksen lausunto, jos on noudatettu liitteen 3 mukaista menettelyä.
2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tulee olla:
a) viittaus direktiiviin 2004/108/EY;
b) laitteen tunnistustiedot tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin mukaisesti;
c) valmistajan nimi ja osoite sekä tarvittaessa Euroopan yhteisöön sijoittautuneen edustajan
nimi ja osoite;
d) päivätty viittaus eritelmiin, joiden perusteella annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus,
jossa todetaan, että laite täyttää tämän asetuksen vaatimukset;
e) vakuutuksen antamispäivämäärä;
f) valmistajan tai tämän edustajan valtuuttaman henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus.
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Sisäasiainministeriön asetus
Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion
maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
34 § laissa 495/2005:
1§
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset
suoritteet
Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto
perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet,
jotka koskevat:
1) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa;
2) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa);
3) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä pysyvää oleskelulupaa;
4) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskeluoikeuden
rekisteröintiä tai oleskelukorttia;
5) oleskeluluvan siirtämistä toiseen matkustusasiakirjaan;
6) muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa; sekä
7) viisumia.
2§
Omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto
perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka
kansainvälisistä sopimuksista johtuvista

syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän
käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:
1) hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;
2) kansalaisuusilmoitusta;
3) vastausta kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaan tiedusteluun;
4) muuta kuin 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ensimmäistä oleskelulupaa;
5) kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa;
6) hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta
jättämisestä;
7) hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi; sekä
8) pyynnöstä annettavaa todistusta.
3§
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet
Maksua ei peritä:
1) määräaikaisesta oleskeluluvasta ulkomaalaiselta, joka otetaan Suomeen pakolaiskiintiössä;
2) kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta;
3) kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen ulkomaalaislaissa tarkoitetulta perheenjäseneltä, jolle haetaan oleskelulupaa
perhesiteen perusteella ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa;
4) ulkomaalaiselta, jolle myönnetään oleskelulupa sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri.
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Maksua ei peritä edellä 2 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista kansalaisuutta koskevista
hakemuksista tai ilmoituksista lapsesta, joka
on mukana vanhempansa hakemuksessa.
Maksua kansalaisuusilmoituksesta ei peritä
myöskään hakijalta, joka osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä
tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina 1939-1945 käytyihin Suomen sotiin eikä
hakijalta, joka osoittaa olleensa sotalapsena
Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan johdosta.
Maksua viisumista tai oleskeluluvasta ei
peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai
muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin
sovittu.
4§
Muut maksulliset suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto
perii liiketaloudellisin perustein määrättävät
maksut, ovat seuraavat suoritteet:
1) selvitykset ja tutkimukset;
2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston
ulkopuolisessa koulutus-, suunnittelu- ja
muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee
viraston maksutonta toimintaa;
3) kirjasto- ja tietopalvelut;
4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;
5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa;
6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;
7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen
ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;
8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä
9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen
lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät
sisälly aineistosta perittävään hintaan.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34
§:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja
tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista
päättää Maahanmuuttovirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.
5§
Maksun periminen ja palauttaminen
Maksu hakemuksen käsittelystä peritään
hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksun perimisestä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Rekisteriin tehdään merkintä myös, jos
maksua ei peritä.
Maksua ei palauteta, jos hakemus peruutetaan sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat
toimenpiteet on aloitettu.
Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty
aiheetta viranomaisista johtuvista syistä.
Maksu palautetaan hakijan ilmoittamalle
pankkitilille.
6§
Maahanmuuttoviraston toimivalta
Maahanmuuttovirastolla on toimivalta
tuottamiensa suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa lukuun ottamatta
liitteenä olevassa maksutaulukossa mainittuja
maksuja.
7§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2008
loppuun.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors
Ylijohtaja Pentti Visanen
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Liite
MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Suorite

Maksu

Peruste

MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISET SUORITTEET
Asia, joka koskee
- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi
siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa ....................... 120 € .................................... 1 §/1
- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä
uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) .......... 120 €..................................... 1 §/2
- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä
uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa),
hakija opiskelija tai alaikäinen ................................... 55 € .................................... 1 §/2
- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä
oleskelulupaa työnhakua varten ................................. 55 € .................................... 1 §/2
- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä
pysyvää oleskelulupaa ............................................. 120 € .................................... 1 §/3
- paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi
siirrettyä oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai
oleskelukorttia ............................................................ 40 € .................................... 1 §/4
- oleskeluluvan siirtämistä toiseen
matkustusasiakirjaan .................................................. 25 € .................................... 1 §/5
- muukalaispassin ja pakolaisen
matkustusasiakirjan myöntämistä .............................. 46 € .................................... 1 §/6
- muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa
(hylkäävä päätös) ........................................................ 40 € .................................... 1 §/6
- viisumia ................................................................... 60 € .................................... 1 §/7
- viisumia, alennettu maksu ........................................ 35 €..................................... 1 §/7
OMAKUSTANNUSARVOA ALEMMAT SUORITTEET
Asia, joka koskee
- hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi
tai siitä vapautumiseksi ............................................. 400 €
- kansalaisuusilmoitusta ............................................ 240 €
- kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen............... 100 €
- kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaa
tiedustelua .................................................................. 34 €
- ensimmäistä oleskelulupaa .................................... 200 €

.................................... 2 §/1
.................................... 2 §/2
.................................... 2 §/2
.................................... 2 §/3
.................................... 2 §/4
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- ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten
(UlkL 46 §) ................................................................ 55 €
- ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen ......... 55 €
- kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia
tai pakolaisen matkustusasiakirjaa ........................... 106 €
- hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta
jättämisestä (UlkL 58 § 2 mom.) ............................. 100 €
- hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi ..... 100 €
- pyynnöstä annettavaa todistusta .............................. 20 €

.................................... 2 §/4
.................................... 2 §/4
.................................... 2 §/5
.................................... 2 §/6
.................................... 2 §/7
.................................... 2 §/8

MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua Maahanmuuttovirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen ratkaisijan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun
valittaja saa tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä (valtion maksuperustelaki
11 b §).
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