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L a k i

N:o 1005

tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tällä lailla säädetään energiaa käyttävien
tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja ener-
giamerkinnälle asetettavista vaatimuksista.

Tämän lain tavoitteena on edistää kestävää

kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja
ympäristönsuojelun tasoa sekä energiahuolto-
varmuutta.

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan markkinoille saatet-
taviin ja käyttöön otettaviin energiaa käyttä-
viin tuotteisiin.

HE 163/2008
TaVM 25/2008
YmVL 32/2008
EV 206/2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, (32005L0032); EYVL N:o L 191, 22.7.2005, s. 29
Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, (31992L0075); EYVL N:o L 297, 13.10.1992, s. 16
Neuvoston direktiivi 92/42/ETY, (31992L0042); EYVL N:o L 167, 22.6.1992, s. 17
Neuvoston direktiivi 93/68/ETY, (31993L0068); EYVL N:o L 220, 30.8.1993, s. 1

160—2008

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20080163


Tätä lakia ei sovelleta liikennevälineisiin,
jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden
kuljetukseen.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) CE-merkinnällä merkintää, josta sääde-

tään tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-
merkinnällä annetussa laissa (1376/1994);

2) ekologisella suunnittelulla ympäristönä-
kökohtien huomioon ottamista tuotesuunnit-
telussa energiaa käyttävän tuotteen ympäris-
tönsuojelullisen tason parantamiseksi sen
koko elinkaaren aikana;

3) ekologisen suunnittelun vaatimuksella
vaatimusta, joka liittyy energiaa käyttävään
tuotteeseen tai energiaa käyttävän tuotteen
suunnitteluun ja jonka tarkoituksena on pa-
rantaa tuotteen ympäristönsuojelullista tasoa
sekä vaatimusta tietojen antamisesta energiaa
käyttävän tuotteen ympäristönäkökohdista;

4) erityisellä ekologisen suunnittelun vaa-
timuksella määrällistä ja mitattavissa olevaa
ekologisen suunnittelun vaatimusta, joka liit-
tyy tiettyyn energiaa käyttävän tuotteen ym-
päristönäkökohtaan, kuten energiankulutuk-
seen tuotetta käytettäessä mitattuna tiettyä
suoritustehon yksikköä kohti;

5) yleisellä ekologisen suunnittelun vaati-
muksella ekologisen suunnittelun vaatimusta,
joka perustuu energiaa käyttävän tuotteen
ekologiseen profiiliin kokonaisuudessaan
eikä tietyille ympäristönäkökohdille asetettui-
hin raja-arvoihin;

6) ekologisella profiililla kuvausta ener-
giaa käyttävän tuotteen panoksista ja tuotok-
sista kuten esimerkiksi materiaaleista, pääs-
töistä ja jätteistä, jotka liittyvät energiaa käyt-
tävään tuotteeseen sen koko elinkaaren ai-
kana ja joilla on merkitystä tuotteen ympäris-
tövaikutusten kannalta ja jotka ilmaistaan mi-
tattavissa olevina fysikaalisina suureina;

7) elinkaarella energiaa käyttävän tuotteen
peräkkäisiä ja toisiinsa liittyviä vaiheita
raaka-aineiden käytöstä loppukäsittelyyn;

8) elinkeinonharjoittajalla luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuloa tai
muuta taloudellista hyötyä saadakseen am-
mattimaisesti pitää kaupan, tarjoaa, myy tai

muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä
luovuttaa energiaa käyttäviä tuotteita;

9) energiaa käyttävällä tuotteella tuotetta,
joka on riippuvainen energian syötöstä toimi-
akseen tarkoitetulla tavalla sen jälkeen kun se
on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön
sekä tuotetta, joka on tarkoitettu energian
tuottamiseen, siirtoon ja mittaamiseen mu-
kaan luettuina energian syötöstä riippuvaiset
energiaa käyttävään tuotteeseen liitettäviksi
tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille
tai otetaan käyttöön erillisinä osina loppu-
käyttäjiä varten ja joiden ympäristönsuojelul-
linen taso voidaan arvioida itsenäisesti;

10) komponenteilla ja osakokoonpanolla
energiaa käyttävään tuotteeseen liitettäväksi
tarkoitettuja osia, joita ei saateta markkinoille
tai oteta käyttöön erillisinä osina loppukäyttä-
jiä varten ja joiden ympäristönsuojelullista
tasoa ei voida arvioida itsenäisesti;

11) käyttöönotolla sitä, että loppukäyttäjä
ottaa energiaa käyttävän tuotteen ensim-
mäistä kertaa käyttöön Euroopan yhteisössä;

12) maahantuojalla luonnollista henkilöä
tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta
maasta peräisin olevan tuotteen Euroopan yh-
teisön markkinoille osana liiketoimintaansa;

13) markkinoille saattamisella energiaa
käyttävän tuotteen asettamista ensimmäistä
kertaa jakeluun tai käyttöön Euroopan yhtei-
sössä korvausta vastaan tai maksutta ja käyte-
tystä myyntitavasta riippumatta;

14) tarkastuslaitoksella päteväksi todettua
ja ympäristöministeriön hyväksymää laitosta,
joka suorittaa tässä laissa ja sen nojalla anne-
tuissa säännöksissä tarkastuslaitokselle kuu-
luvia tehtäviä;

15) tuotesuunnittelulla niiden prosessien
joukkoa, joilla muunnetaan energiaa käyttä-
vältä tuotteelta vaaditut oikeudelliset, tekni-
set, turvallisuus-, toiminta-, markkinointi- tai
muut vaatimukset energiaa käyttävän tuot-
teen teknisiksi eritelmiksi;

16) valtuutetulla edustajalla Euroopan
unionin jäsenvaltioon tai Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunutta
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla
on valmistajan antama kirjallinen toimeksi-
anto toimia valmistajan puolesta valmistajan
tämän lain tai sen nojalla annettujen säännös-
ten mukaisten velvollisuuksien osalta;

17) valmistajalla luonnollista henkilöä tai
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oikeushenkilöä, joka valmistaa tämän lain so-
veltamisalaan kuuluvia energiaa käyttäviä
tuotteita ja vastaa siitä, että ne ovat tämän
lain vaatimusten mukaiset, kun tarkoituksena
on tuotteen saattaminen markkinoille tai sen
käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai
tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä
varten; jos edellä määriteltyä valmistajaa tai
12 kohdassa tarkoitettua maahantuojaa ei ole,
valmistajaksi katsotaan luonnollinen tai oi-
keushenkilö, joka saattaa markkinoille tai ot-
taa käyttöön tämän lain soveltamisalaan kuu-
luvia energiaa käyttäviä tuotteita;

18) yhdenmukaistetulla standardilla stan-
dardia, jonka viitetiedot on julkaistu Euroo-
pan unionin virallisessa lehdessä yhdenmu-
kaistettujen standardien luettelossa ja jossa
on täsmennetty asianomaista tuotetta koske-
via yhteisölainsäädäntöön perustuvia vaati-
muksia;

19) ympäristönäkökohdalla energiaa käyt-
tävän tuotteen elementtiä tai toimintoa, joka
voi olla vuorovaikutteinen ympäristön kanssa
sen elinkaaren aikana;

20) ympäristövaikutuksella ympäristömuu-
toksia, jotka aiheutuvat kokonaan tai osittain
energiaa käyttävästä tuotteesta sen elinkaaren
aikana.

2 luku

Energiaa käyttävän tuotteen ekologista
suunnittelua koskevat vaatimukset

4 §

Valmistajan, valtuutetun edustajan,
elinkeinonharjoittajan ja maahantuojan

velvollisuudet

Valmistajan tai tämän valtuutetun edusta-
jan velvollisuus on varmistaa, että markki-
noille saatettava tai käyttöön otettava ener-
giaa käyttävä tuote on tämän lain vaatimusten
mukainen.

Jos valmistaja ei ole sijoittautunut Euroo-
pan yhteisöön eikä sillä ole valtuutettua edus-
tajaa, on maahantuojan tai elinkeinonharjoit-
tajan velvollisuus varmistaa, että markki-
noille saatettava tai käyttöön otettava ener-
giaa käyttävä tuote on tämän lain vaatimusten
mukainen.

5 §

Energiaa käyttävän tuotteen ekologinen
suunnittelu

Energiaa käyttävä tuote on suunniteltava
niin, että tuotteella on mahdollisimman kor-
kea ympäristönsuojelullinen taso koko sen
elinkaaren ajan.

6 §

Energiaa käyttävän tuotteen yleiset ja erityi-
set ekologisen suunnittelun vaatimukset

Energiaa käyttävän tuotteen saa saattaa
markkinoille tai ottaa käyttöön, jos se täyttää
ekologisen suunnittelun yleiset ja erityiset
vaatimukset.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin energiaa käyttävän tuotteen eko-
logisen suunnittelun yleisiin vaatimuksiin
kuuluvista suunnittelun perustiedoista, tieto-
jen antamisesta ja valmistajan muista arvioin-
tiperusteista seuraavien tuoteryhmien ja tuo-
teominaisuuksien osalta:

1) kotitalouksissa ja toimistoissa käytettä-
vät sähkö- ja elektroniikkalaitteet;

2) valaisimet, valon lähteet ja virranrajoit-
timet;

3) sähkömoottorit, pumput ja teollisuuden
energiaa käyttävät laitteet;

4) jääkaapit, pakastimet, jäähdyttimet ja
kylmäsäilytyslaitteet;

5) astianpesu- ja pyykinpesukoneet, kuiva-
usrummut sekä pölynimurit;

6) lepovirta;
7) energiaa käyttävät työkoneet ja työkalut;
8) energiaa käyttävät rakennustuotteet.
Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella

voidaan säätää tarkemmin 2 momentin 1—7
kohdassa mainittujen tuoteryhmien ja tuote-
ominaisuuksien osalta ekologisen suunnitte-
lun erityisiin vaatimuksiin kuuluvista tekni-
sistä, ympäristöllisistä ja taloudellisista sei-
koista.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
säätää tarkemmin energiaa käyttävien raken-
nustuotteiden ekologisen suunnittelun erityi-
siin vaatimuksiin kuuluvista teknisistä, ympä-
ristöllisistä ja taloudellisista seikoista.
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3 luku

Energiaa käyttävän tuotteen vaatimusten-
mukaisuus

7 §

Energiaa käyttävän tuotteen vaatimusten-
mukaisuuden arviointi

Valmistajan tai tämän valtuutetun edusta-
jan on ennen energiaa käyttävän tuotteen
markkinoille saattamista tai käyttöön otta-
mista huolehdittava siitä, että energiaa käyt-
tävälle tuotteelle suoritetaan vaatimustenmu-
kaisuuden arviointi sen varmistamiseksi, että
tuote täyttää kaikki tämän lain vaatimukset.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin energiaa käyttävän tuotteen vaati-
mustenmukaisuuden osoittamisesta.

8 §

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Ennen kuin energiaa käyttävä tuote saate-
taan markkinoille tai otetaan käyttöön, siitä
on annettava vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa val-
mistaja tai tämän valtuutettu edustaja vakuut-
taa, että energiaa käyttävä tuote on tämän lain
mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa il-
moitettavista tiedoista säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

9 §

CE-merkintä

Ennen kuin energiaa käyttävä tuote saate-
taan markkinoille tai otetaan käyttöön, siihen
on kiinnitettävä CE-merkintä. CE-merkinnän
kiinnittämisestä vastaa valmistaja tai tämän
Euroopan yhteisöön sijoittunut valtuutettu
edustaja. CE-merkinnän kiinnittämisestä sää-
detään tiettyjen tuotteiden varustamisesta
CE-merkinnällä annetussa laissa.

Jos energiaa käyttävä tuote kuuluu muun
lainsäädännön soveltamisalaan, jossa sääde-
tään CE-merkinnästä, merkinnän tulee osoit-
taa, että tuote on myös näiden muiden sään-
nösten mukainen.

10 §

Vaatimustenmukaisuusolettama

Energiaa käyttävän tuotteen oletetaan ole-
van vaatimusten mukainen, jos siihen on
kiinnitetty CE-merkintä siten kuin tämän lain
9 §:ssä säädetään ja:

1) siihen on sovellettu yhdenmukaistettuja
standardeja;

2) sille on myönnetty yhteisön ympäristö-
merkki ympäristömerkin myöntämisjärjestel-
mästä annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1980/2000 nojalla
ja ympäristömerkki täyttää ekologista suun-
nittelua koskevat vaatimukset; tai

3) sille on myönnetty muu ympäristö-
merkki, joka on hyväksytty energiaa käyttä-
vien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle
asetettavien vaatimusten puitteista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vissä 2005/32/EY tarkoitetussa komiteame-
nettelyssä.

11 §

Poikkeus vaatimuksista

Energiaa käyttävä tuote voidaan asettaa
näytteille tai sitä voidaan esitellä messuilla,
näyttelyissä tai niiden kaltaisissa tilaisuuk-
sissa, vaikka energiaa käyttävä tuote ei ole
tämän lain vaatimusten mukainen, jos ener-
giaa käyttävässä tuotteessa näkyvällä tavalla
selvästi ilmoitetaan, että sitä ei saa saattaa
markkinoille tai ottaa käyttöön ennen kuin se
on saatettu tämän lain vaatimusten mukai-
seksi.

12 §

Komponentteja ja osakokoonpanoja koskeva
tiedonantovelvollisuus

Valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja,
joka saattaa komponentin ja osakokoonpanon
markkinoille tai ottaa sen käyttöön, on vel-
vollinen antamaan energiaa käyttävän tuot-
teen valmistajalle tarvittavat tiedot kompo-
nentin tai osakokoonpanon materiaalin koos-
tumuksesta ja energian, materiaalin tai mui-
den resurssien kulutuksesta, jos tällä on mer-
kitystä ekologisen suunnittelun kannalta. Tie-
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donantovelvollisuudesta voidaan säätää
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

13 §

Tietojen säilyttäminen ja niiden esittäminen

Valmistajan tai tämän valtuutetun edusta-
jan on pidettävä energiaa käyttävän tuotteen
vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät
asiakirjat ja annetut vaatimustenmukaisuus-
vakuutukset saatavilla tarkastusta varten
kymmenen vuoden ajan viimeisen energiaa
käyttävän tuotteen valmistamisesta. Asiakir-
jojen on oltava valvontaviranomaisen saata-
villa kymmenen päivän kuluessa valvontavi-
ranomaisen esittämän pyynnön vastaanotta-
misesta.

Jos valmistaja ei ole sijoittautunut Euroo-
pan yhteisöön eikä sillä ole valtuutettua edus-
tajaa, on maahantuojan ja elinkeinonharjoitta-
jan velvollisuus säilyttää tuotteen vaatimus-
tenmukaisuudesta annettava vakuutus ja tek-
niset asiakirjat.

14 §

Kuluttajalle annettavat tiedot

Elinkeinonharjoittajan on varmistettava,
että kuluttajan saatavilla on tiedot energiaa
käyttävän tuotteen kestävästä käytöstä sekä
tarvittaessa myös energiaa käyttävän tuotteen
ekologisesta profiilista ja ekologisen suunnit-
telun eduista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin kuluttajalle annettavista tiedoista.

4 luku

Energiaa käyttävän tuotteen energia-
merkintää koskevat vaatimukset

15 §

Energiaa käyttävän tuotteen energiamerkintä

Energiaa käyttävään tuotteeseen on liitet-
tävä energiamerkintä siten kuin siitä jäljem-
pänä säädetään.

Energiamerkinnällä tarkoitetaan kotita-
louslaitteeseen, energiaa käyttävään raken-
nustuotteeseen tai muuhun energiaa käyttä-

vään tuotteeseen kiinnitettävää energiamerk-
kiä ja tuotetietoihin sisällytettävää tuoteselos-
tetta, jotka sisältävät tietoja energiaa käyttä-
vän tuotteen energiankulutuksesta ja tarvitta-
essa muiden voimavarojen, kuten veden tai
kemikaalien, kulutuksesta sekä energiaa käyt-
tävän tuotteen suorituskyvystä.

16 §

Markkinoille saattaminen

Energiaa käyttävän tuotteen valmistaja, tä-
män valtuutettu edustaja, maahantuoja ja
elinkeinonharjoittaja vastaavat siitä, että
energiamerkintää edellyttävä energiaa käyt-
tävä tuote täyttää tässä laissa ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä energiamerkinnälle
asetetut vaatimukset ennen kuin energiaa
käyttävä tuote saatetaan markkinoille.

17 §

Energiamerkin, tuoteselosteen ja teknisen
tietoaineiston laatiminen

Energiaa käyttävän tuotteen valmistajan,
tämän valtuutetun edustajan, maahantuojan ja
elinkeinonharjoittajan on:

1) huolehdittava vaatimusten mukaisen
energiamerkin laatimisesta ja toimittamisesta
elinkeinonharjoittajalle, joka myy tai muuten
tarjoaa energiaa käyttäviä tuotteita kulutta-
jalle;

2) laadittava tuoteseloste, jonka tiedot on
sisällytettävä tuote-esitteeseen; jos tuote-esi-
tettä ei laadita, tuoteselosteen tiedot on sisäl-
lytettävä energiaa käyttävää tuotetta kulutta-
jalle myyvälle elinkeinonharjoittajalle tuot-
teen mukana toimitettaviin asiakirjoihin;

3) laadittava sellainen energiaa käyttävää
tuotetta koskeva tekninen tietoaineisto, jolla
valvontaviranomainen voi arvioida, pitävätkö
energiamerkkiin ja tuoteselosteeseen sisälty-
vät tiedot paikkansa; ja

4) säilytettävä tekninen tietoaineisto viiden
vuoden ajan viimeisen energiaa käyttävän
tuotteen valmistamisesta.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
säätää tarkemmin energiaa käyttäviä raken-
nustuotteita koskevista 1 momentissa sääde-
tyistä vaatimuksista.
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Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella
voidaan säätää tarkemmin muista 1 momen-
tissa säädetyistä vaatimuksista.

18 §

Energiamerkin kiinnittäminen energiaa
käyttävään tuotteeseen

Elinkeinonharjoittajan, joka myy tai muu-
ten tarjoaa energiaa käyttävää tuotetta kulut-
tajalle, on kiinnitettävä vähittäismyyntipai-
kassa myytävään tai muuten kuluttajalle tar-
jottavaan näytteille asetettuun energiaa käyt-
tävään tuotteeseen energiamerkki selvästi ja
näkyvästi.

19 §

Etämyynnin yhteydessä kuluttajalle
annettavat tiedot

Elinkeinonharjoittajan on kuluttajansuoja-
lain (38/1978) 6 luvussa tarkoitetussa etä-
myynnissä hyvissä ajoin ennen sopimuksen
tekemistä annettava kuluttajalle energiamerk-
kiin ja tuoteselosteeseen sisällytettävät olen-
naiset tiedot.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
säätää tarkemmin energiaa käyttäviä raken-
nustuotteita koskevista etämyynnin yhtey-
dessä annettavista olennaisista tiedoista.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella
voidaan säätää tarkemmin muita kuin ener-
giaa käyttäviä rakennustuotteita koskevista
etämyynnin yhteydessä annettavista olennai-
sista tiedoista.

20 §

Energiamerkinnässä käytettävä kieli

Energiamerkki, tuoteseloste ja lisätiedot on
annettava suomen ja ruotsin kielellä. Jos
energiaa käyttävää tuotetta myydään vain yk-
sikielisessä kunnassa, riittää että tiedot anne-
taan enemmistön kielellä.

5 luku

Tarkastuslaitokset

21 §

Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Ympäristöministeriö hyväksyy hakemuk-
sesta 2 §:ssä tarkoitettujen energiaa käyttä-
vien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden ar-
viointiin osallistuvat tarkastuslaitokset sekä
huolehtii niiden ilmoittamisesta Euroopan
yhteisöjen komissiolle sekä Euroopan unio-
nin jäsenvaltioille ja Euroopan talousaluee-
seen kuuluville valtioille.

Hyväksymispäätöksessä määritellään tar-
kastuslaitoksen pätevyysalue, vahvistetaan
laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä
asetetaan muitakin laitoksen toimintaa koske-
via rajoituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan
tehtävien asianmukainen suorittaminen. Tar-
kastuslaitos voidaan hyväksyä määräajaksi
tai toistaiseksi.

Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-
tion hyväksymä tarkastuslaitos vastaa 1 mo-
mentissa tarkoitettua tarkastuslaitosta, jos hy-
väksymisessä on noudatettu 22 §:ssä säädet-
tyä vastaavia vaatimuksia.

22 §

Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset

Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edelly-
tykset ovat:

1) tarkastuslaitos on toiminnassaan riippu-
maton;

2) tarkastuslaitoksella on käytössään riittä-
västi ammattitaitoista henkilöstöä, jonka toi-
minnan riippumattomuus on varmistettu tar-
kastuslaitostehtävien osalta;

3) tarkastuslaitoksella on toiminnan edel-
lyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät;

4) tarkastuslaitoksella on toiminnan laatu
ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuva-
kuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava
järjestely.

Tarkastuslaitoksen tulee olla Suomessa re-
kisteröity oikeushenkilö tai osa tällaista oi-
keushenkilöä.

Tarkastuslaitoksen on osoitettava Mittatek-
niikan keskuksen akkreditointiyksikön tai
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muun akkreditointielinten tarkastuslaitoksia
koskevaan vastavuoroiseen tunnustamissopi-
mukseen kuuluvan akkreditointielimen arvi-
oinnilla täyttävänsä 1 momentissa säädetyt
edellytykset.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava hyväk-
symispäätöksen tehneelle viranomaiselle kai-
kista sellaisista muutoksista, joilla voi olla
vaikutusta 1 momentissa mainittujen edelly-
tysten täyttymiseen.

23 §

Tarkastuslaitoksen tehtävät

Tarkastuslaitoksen tehtävänä on suorittaa
2 §:ssä tarkoitettujen energiaa käyttävien
tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoitta-
miseen liittyvät tehtävät, joilla varmistetaan,
että energiaa käyttävät tuotteet täyttävät niille
tässä laissa ja tämän lain nojalla säädetyt
vaatimukset.

Tarkastuslaitos voi teettää alihankkijalla
osatoimenpiteitä tässä pykälässä tarkoitettu-
jen tehtäviensä suorittamisessa, jos alihank-
kija täyttää 22 §:ssä säädetyt vähimmäisvaa-
timukset.

24 §

Tarkastuslaitostehtävien suorittaminen

Tarkastuslaitoksen on suoritettava tarkas-
tustehtävät noudattaen hyvää tarkastuskäy-
täntöä.

Tarkastuslaitoksen tulee seurata toimi-
alansa säännösten ja standardien kehitty-
mistä.

Tarkastuslaitosten tulee toimia yhteis-
työssä toimialansa muiden tarkastuslaitosten
kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmu-
kaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Tarkastuslaitoksen on tässä laissa tarkoitet-
tuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan nou-
datettava, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999), säh-
köisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa
(434/2003) ja kielilaissa (423/2003) sääde-
tään.

25 §

Tarkastuslaitoksen valvonta ja hyväksymisen
peruuttaminen

Ympäristöministeriö valvoo hyväksymiään
tarkastuslaitoksia. Tarkastuslaitoksen on an-
nettava vuosittain toiminnastaan kertomus
ympäristöministeriölle.

Jos tarkastuslaitos ei täytä 22 §:ssä mainit-
tuja edellytyksiä tai ei noudata 21 §:ssä tar-
koitetussa päätöksessä asetettuja ehtoja
taikka toimii muutoin olennaisesti säännösten
ja määräysten vastaisesti, ympäristöministe-
riön on asetettava riittävä määräaika asian
korjaamiseksi. Ympäristöministeriön on pe-
ruutettava antamansa hyväksyminen, jos tar-
kastuslaitos ei ole korjannut epäkohtaa anne-
tussa määräajassa.

Ympäristöministeriön on ilmoitettava Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle, Euroopan
unionin jäsenvaltioille ja Euroopan talousalu-
eeseen kuuluville valtioille hyväksymänsä
tarkastuslaitokset sekä hyväksymisen peruu-
tukset.

6 luku

Valvonta

26 §

Valvonnan ylin johto ja ohjaus

Tämän lain säännösten noudattamista kos-
kevan valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluu
työ- ja elinkeinoministeriölle. Energiaa käyt-
tävien rakennustuotteiden osalta ylin johto ja
ohjaus kuuluu kuitenkin ympäristöministeri-
ölle.

27 §

Valvontaviranomainen

Turvatekniikan keskus valvoo, että ener-
giaa käyttävät tuotteet ovat tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten mukaisia.

28 §

Turvatekniikan keskuksen tiedonsaantioikeus

Turvatekniikan keskuksella on oikeus
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saada tämän lain säännösten noudattamisen
valvontaa varten välttämättömät tiedot val-
mistajalta, valtuutetulta edustajalta, maahan-
tuojalta tai muulta elinkeinoharjoittajalta,
joita tämän lain velvoitteet koskevat.

29 §

Turvatekniikan keskuksen tarkastusoikeus

Turvatekniikan keskuksella on oikeus
päästä alueelle, huoneistoon ja muuhun sel-
laiseen tilaan, jonne pääsy on tässä laissa
tarkoitetun valvonnan kannalta tarpeellista,
tehdä siellä tarkastuksia ja ryhtyä muihin val-
vonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Asumi-
seen tarkoitettuihin tiloihin valvontatoimen-
piteet voidaan kuitenkin ulottaa vain, jos on
syytä epäillä, että on tehty rikoslain
(39/1889) 34 luvun 1, 3, 7—9 tai 10 §:ssä
taikka 44 luvun 11 tai 12 §:ssä tarkoitettu
rikos.

30 §

Oikeus hankkia energiaa käyttävä tuote
tutkittavaksi ja testattavaksi

Turvatekniikan keskuksella on oikeus
hankkia energiaa käyttävä tuote tutkittavak-
seen ja testattavakseen, jos se on tämän lain
tai sen nojalla annettujen säännösten noudat-
tamisen valvonnan kannalta tarpeellista. Tur-
vatekniikan keskus voi käyttää tutkimuk-
sessa, testauksessa ja vaatimustenmukaisuu-
den arvioinnissa apunaan ulkopuolisia asian-
tuntijoita.

Turvatekniikan keskuksen on korvattava 1
momentissa tarkoitettu tutkittavaksi ja testat-
tavaksi otettava energiaa käyttävä tuote käy-
vän hinnan mukaan, jos valmistaja, valtuu-
tettu edustaja, maahantuoja tai elinkeinonhar-
joittaja sitä vaatii ja jollei tuote ole tämän lain
tai sen nojalla annettujen säännösten vastai-
nen.

Jos energiaa käyttävä tuote ei täytä tässä
laissa tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia,
Turvatekniikan keskus voi velvoittaa valmis-
tajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai
elinkeinonharjoittajan korvaamaan hankin-
nasta, tutkimuksesta ja testauksesta aiheutu-
neet välittömät ja tarpeelliset kustannukset
käyvän hinnan mukaan.

31 §

Ulkopuoliselle asiantuntijalle asetetut
vaatimukset

Tämän lain mukaista viranomaisvalvontaa
varten tutkimuksia, testauksia ja vaatimusten-
mukaisuuden arviointeja tekevällä asiantunti-
jalla tulee olla näiden tehtävien edellyttämä
asiantuntemus ja pätevyys. Tällaiseen ulko-
puoliseen asiantuntijaan sovelletaan virka-
miehen esteellisyyttä koskevia hallintolain
säännöksiä.

32 §

Turvatekniikan keskuksen tiedonsaantioikeus
ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Turvatekniikan keskuksella on oikeus vi-
ranomaisen toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuu-
den estämättä saada tämän lain mukaista val-
vontaa varten tarpeellisia tietoja toisilta vi-
ranomaisilta.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden estämättä Turvatekniikan keskus saa
luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä
hoitaessaan saatuja salassapitovelvollisuuden
piiriin kuuluvia tietoja:

1) syyttäjälle, poliisille ja tulliviranomai-
selle rikoksen ehkäisemiseksi tai selvittämi-
seksi;

2) ympäristönsuojelu- ja kuluttajansuojavi-
ranomaiselle, jos luovutettava asiakirja sisäl-
tää tälle viranomaiselle tarpeellisia tietoja
sille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi;
sekä

3) toimivaltaiselle ulkomaan viranomai-
selle ja kansainväliselle toimielimelle Euroo-
pan yhteisön säädökseen tai Suomea sitovaan
kansainväliseen sopimukseen perustuvan vel-
voitteen toteuttamiseksi.

33 §

Tarkastuslaitoksen tietojen luovuttaminen

Tarkastuslaitokset ovat viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
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tyn salassapitovelvollisuuden estämättä vel-
vollisia antamaan:

1) tarkastuslaitosten yhteistoiminnan kan-
nalta tarpeellisia tietoja toisille tässä laissa
tarkoitetuille tarkastuslaitoksille;

2) valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja
Turvatekniikan keskukselle.

34 §

Vaatimusten vastaista energiaa käyttävää
tuotetta koskevat toimenpiteet

Jos Turvatekniikan keskuksella on aihetta
epäillä tai jos se toteaa, että energiaa käyttävä
tuote tai sitä koskevat asiakirjat ja tiedot eivät
ole tässä laissa säädettyjen vaatimusten mu-
kaisia, Turvatekniikan keskus voi:

1) tilapäisesti tai pysyvästi rajoittaa ener-
giaa käyttävän tuotteen markkinoille saatta-
mista tai käyttöönottoa;

2) tilapäisesti tai pysyvästi kieltää energiaa
käyttävän tuotteen käyttöönoton ja tuotteen
pitämisen kaupan sekä myynnin tai muun
luovuttamisen;

3) vaatia määräämällään tavalla energiaa
käyttävän tuotteen valmistajan, valtuutetun
edustajan, maahantuojan tai elinkeinonhar-
joittajan korjaamaan tuotteen puutteellisuudet
niin, että energiaa käyttävä tuote, sitä koske-
vat asiakirjat ja siitä annettavat tiedot täyttä-
vät tämän lain ja sen nojalla säädetyt vaati-
mukset;

4) määrätä energiaa käyttävän tuotteen val-
mistajan, valtuutetun edustajan, maahan-
tuojan tai elinkeinonharjoittajan hallussa
oleva tuote hävitettäväksi, jos 1—3 kohdassa
tarkoitettua kieltoa tai rajoitusta ei voida pi-
tää riittävänä; jos energiaa käyttävän tuotteen
hävittämistä ei kuitenkaan katsota tarkoituk-
senmukaiseksi, Turvatekniikan keskus voi
määrätä, miten energiaa käyttävän tuotteen
kanssa on muutoin meneteltävä.

Valmistajan, valtuutetun edustajan, maa-
hantuojan tai elinkeinonharjoittajan on annet-
tava Turvatekniikan keskukselle tämän mää-
räämässä ajassa selvitys siitä, millä tavoin 1
momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun rajoi-

tukseen tai kieltoon liitetty määräys tai 1
momentin 3 kohdassa tarkoitettu vaatimus on
pantu toimeen.

35 §

Virka-apu

Poliisi ja tulliviranomainen ovat tarvitta-
essa velvollisia antamaan virka-apua tämän
lain säännösten noudattamisen valvomiseksi.

7 luku

Pakkokeinot ja seuraamukset

36 §

Hallinnolliset pakkokeinot

Turvatekniikan keskus voi tehostaa tämän
lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä
uhkasakolla taikka teettämis- tai keskeyttämis-
uhalla siten kuin siitä uhkasakkolaissa
(1113/1990) säädetään.

37 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) saattaa energiaa käyttävän tuotteen
markkinoille tai ottaa sen käyttöön 4, 6—9
tai 16 §:n säännösten vastaisesti,

2) rikkoo 12—14, 17—20 tai 24 §:ssä
säädettyä velvollisuutta,

3) rikkoo tietojen luovuttamista koskevaa
28 tai 33 §:ssä säädettyä velvollisuutta tai

4) rikkoo 34 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai
määräystä,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, energiaa
käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnitte-
lulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaa-
timuksista annetun lain rikkomisesta sak-
koon.

Joka rikkoo 34 §:n nojalla määrättyä uhka-
sakolla tehostettua kieltoa tai määräystä, voi-
daan jättää tuomitsematta rangaistukseen sa-
masta teosta.
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8 luku

Erinäiset säännökset

38 §

Maksut

Tämän lain mukaisista suoritteista peritään
valtiolle maksuja siten kuin valtion maksupe-
rustelaissa (150/1992) säädetään.

39 §

Muutoksenhaku ministeriön ja Turva-
tekniikan keskuksen päätökseen

Ministeriön ja Turvatekniikan keskuksen
tämän lain nojalla tekemään päätökseen hae-
taan muutosta valittamalla siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Pää-
töstä on muutoksenhausta huolimatta nouda-
tettava, jollei muutoksenhakuviranomainen
toisin määrää.

40 §

Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen
päätökseen

Tarkastuslaitoksen päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla. Tarkastuslaitoksen
vaatimuksenmukaisuustodistusta tai tarkas-
tustodistusta koskevaan päätökseen saa hakea
oikaisua tarkastuslaitokselta 30 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen
on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet.

Tarkastuslaitoksen oikaisumenettelyssä an-
tamaan päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään.

9 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

41 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Energiamerkintää koskevia säännöksiä ei
sovelleta sellaiseen energiaa käyttävään tuot-
teeseen, jonka tuotanto on päättynyt ja joka
on saatettu markkinoille, ennen kuin kyseistä
tuoteryhmää koskevaa EY:n komission ener-
giamerkintäsäädöstä on sovellettava. Ener-
giamerkintää koskevia säännöksiä ei sovel-
leta myöskään käytettynä myytävään ener-
giaa käyttävään tuotteeseen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

42 §

Kumoamissäännös

Tällä lailla kumotaan:
1) laitteiden energiatehokkuudesta 19 päi-

vänä joulukuuta 1997 annettu laki
(1241/1997) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen; sekä

2) kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kan-
tautuvasta melusta annetun Euroopan yhtei-
söjen neuvoston direktiivin täytäntöönpa-
nosta 5 päivänä tammikuuta 1996 annettu
Tasavallan presidentin asetus (9/1996).

Jos muussa laissa tai asetuksessa viitataan
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollee-
seen laitteiden energiatehokkuudesta annet-
tuun lakiin, on sen sijasta sovellettava tätä
lakia.

43 §

Voimaan jäävät säädökset

Laitteiden energiatehokkuudesta annetun
lain nojalla annetut seuraavat säädökset ja
määräykset jäävät edelleen voimaan:

1) kattiloiden hyötysuhdevaatimukset,
Suomen rakentamismääräyskokoelma, D7,
määräykset 1997;

2) kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaap-
pien, pakastimien ja näiden yhdistelmien
energiatehokkuusvaatimuksista annettu
kauppa- ja teollisuusministeriön asetus
(854/2000);

3) loistelamppujen virranrajoittimien ener-
giatehokkuusvaatimuksista annettu kauppa-
ja teollisuusministeriön asetus (318/2002);
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4) kotitalouksien sähkökäyttöisten pyykin-
pesukoneiden energiamerkinnässä annetta-
vista tiedoista annettu kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätös (202/1996);

5) kotitalouksien sähkökäyttöisten kuiva-
usrumpujen energiamerkinnässä annettavista
tiedoista annettu kauppa- ja teollisuusminis-
teriön päätös (203/1996);

6) kotitalouksien kuivaavien pyykinpesu-
koneiden energiankulutusmerkinnässä annet-
tavista tiedoista annettu kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätös (895/1997);

7) kotitalouslamppujen energiamerkin-
nässä annettavista tiedoista annettu kauppa-
ja teollisuusministeriön asetus (859/2000);

8) astianpesukoneiden energiamerkinnässä
annettavista tiedoista annettu kauppa- ja teol-
lisuusministeriön asetus (1009/2000);

9) sähköuunien energiamerkinnässä annet-
tavista tiedoista annettu kauppa- ja teollisuus-
ministeriön asetus (1052/2002);

10) kotitalouksien ilmastointilaitteiden
energiamerkinnässä annettavista tiedoista an-
nettu ympäristöministeriön asetus
(1271/2002);

11) kotitalouksien sähkökäyttöisten jää-
kaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien
energiamerkinnässä annettavista tiedoista an-
nettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus
(541/2004).

Edellä 1 momentissa mainituissa säädök-
sissä ja määräyksissä tarkoitettuihin laitteisiin
sovelletaan, mitä tässä laissa ja sen nojalla
säädetään tuotteista. Vastaavasti mainituissa
säädöksissä ja määräyksissä tarkoitettuun toi-
mittajaan sovelletaan, mitä tässä laissa sääde-
tään valmistajasta, tämän valtuutetusta edus-
tajasta, maahantuojasta tai elinkeinonharjoit-
tajasta.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1006

poliisiasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
muutetaan 8 päivänä syyskuuta 1995 annetun poliisiasetuksen (1112/1995) 1 §:n 3 mo-

mentti, 4 ja 5 § sekä 18 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti asetuksessa
75/2008, 4 § asetuksissa 880/1996 ja 181/2001, 5 § osaksi asetuksessa 707/2002 ja 18 §:n 2
momentti asetuksessa 836/2004, seuraavasti:

Poliisimiehet

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja poliisi-
miehiä ovat myös hätäkeskuslaitoksen ja Hal-
linnon tietotekniikkakeskuksen poliisimiehet
sekä siviilihenkilöstön osallistumisesta krii-
sinhallintaan annetun lain (1287/2004) perus-
teella poliisitehtäviin nimitetyt poliisimiehet.

4 §
Paikallispoliisin henkilöstön esimies on

poliisipäällikkö, jollei johtosuhteista muuta
säädetä tai määrätä.

Paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallis-
ten yksikköjen toimintayksikköjen toimintaa
johtavat päällystöön kuuluvat poliisimiehet
tehtäväalueellaan. Paikallispoliisissa tulee
aina olla yleisjohtajaksi määrätty päällystöön
kuuluva poliisimies, joka vastaa toimialueen-
sa kenttätoiminnan operatiivisesta johtami-
sesta työvuoronsa aikana. Yleisjohtaja on
tehtävässään toimialueellaan paikallispoliisin
ja tehtävällään johdettavana olevan muun po-
liisin henkilöstön esimies, jollei 6 §:n 1 mo-
mentin nojalla toisin määrätä. Yleisjohtajan
toimialue voi käsittää yhden poliisilaitoksen
taikka useamman poliisilaitoksen muodosta-
man yleisjohtoalueen.

Paikallispoliisin toimintayksikön kenttä-
johtajaksi määrätty poliisimies vastaa toimi-
alueensa kenttätoiminnan operatiivisesta joh-

tamisesta yleisjohtajan alaisuudessa. Kenttä-
johtaja on toimialueella työvuorossa olevan
muun kuin päällystöön kuuluvan paikallispo-
liisin henkilöstön ja samaa tehtävää suoritta-
van muun poliisimiehen esimies, jollei 6 §:n
1 momentin nojalla toisin määrätä. Kenttä-
johtaja työnjohtajana ja partionjohtaja tehtä-
vän suorittajana vastaavat hätäkeskuksen tai
poliisin tilannekeskuksen välittämän taikka
muuten tietoonsa tulleen poliisille kuuluvan
tehtävän suorittamisesta.

Paikallispoliisissa tai poliisin valtakunnal-
liseen yksikköön kuuluvassa toimintayksi-
kössä partionjohtajaksi tai ryhmänjohtajaksi
määrätty poliisimies on samaa tehtävää suo-
rittavan kahden tai useamman poliisimiehen
esimies, jollei johtosuhteista ole muuta mää-
rätty.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun hätäkes-
kuksen päivystäjä vastaa tehtävän vastaanot-
tamisesta, sen kiireellisyyden ja vaarallisuu-
den arvioinnista sekä välittämisestä kenttä-
johtajalle tai partionjohtajalle ja muista tehtä-
vän edellyttämistä tarpeellisista toimenpi-
teistä. Päivystäjä huolehtii erityisesti siitä,
että tehtävän suorittajilla on työturvallisuu-
den edellyttämät tarpeelliset käytettävissä
olevat tiedot sekä seuraa osaltaan tehtävien
suorittamista.

5 §
Poliisin toiminnallisista johtosuhteista voi-

daan määrätä lisäksi sisäasiainministeriön po-
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liisiosaston, lääninhallituksen poliisiyksikön,
poliisin yhteistoiminta-alueen, yleisjohtoalu-
een, paikallispoliisin poliisiyksikön sekä val-
takunnallisen poliisiyksikön ohjesäännössä
tai työjärjestyksessä.

Erityisen syyn vaatiessa voi poliisin yli-
johto koko maan osalta, poliisin lääninjohto
alueelleen sijoitetun poliisin henkilöstön
osalta, lukuun ottamatta Helsingin kihlakun-
nan poliisilaitoksen henkilöstöä, sekä poliisi-
päällikkö alaisensa paikallispoliisin yksikön
henkilöstön osalta määrätä tilapäisistä polii-
sin henkilöstön johtosuhteista tilanteen edel-
lyttämällä tavalla.

Voimankäyttö- ja suojavälineet

18 §
— — — — — — — — — — — — —

Poliisin voimankäyttövälineitä ovat:
1) henkilökohtaisena virka-aseena käytet-

tävät lippaallisella tai itselataavalla kertatu-

lella toimivat pistoolit ja revolverit niihin so-
veltuvine patruunoineen;

2) tukiaseena käytettävät lippaallisella tai
itselataavalla kertatulella toimivat kaliiperil-
taan virka-asetta vastaavat ampuma-aseet nii-
hin soveltuvine patruunoineen;

3) poliisitoimintaa tukevina erityisaseina
haulikko, kaliiperiltaan virka-asetta vastaava
konepistooli, kivääri tai ampuma-aselain
(1/1998) 6 §:n 2 momentin 12 kohdassa tar-
koitettu muu ampuma-ase ja kaasun tai muun
lamaannuttavan aineen levittämiseen tarkoi-
tettu ampuma-ase niihin soveltuvine patruu-
noineen; sekä

4) muut ominaisuuksiltaan ja asianmukai-
sesti käytettyinä vaikutuksiltaan ampuma-
asetta lievemmät voimankäyttövälineet.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1007

työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään 7 päivänä kesäkuuta 1946 annetun työehtosopimuslain (436/1946) 13 a §:n nojalla,
sellaisena kuin se on laissa 864/2001:

1 §
Työehtosopimuslain (436/1946) 7 §:n 1

momentissa säädettyjen hyvityssakkojen
enimmäismäärät ovat rahan arvon muutosta
vastaavasti 28 300 ja 280 euroa.

Työehtosopimuslain 9 §:n 1 momentissa
säädetty hyvityssakon enimmäismäärä on ra-
han arvon muutosta vastaavasti 28 300 euroa.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2009.
Tällä asetuksella kumotaan työehtosopi-

muslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen
enimmäismäärien tarkistamisesta 22 päivänä
joulukuuta 2005 annettu asetus (1120/2005).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies Jouni Lemola
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1008

Pelastusopiston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä
toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun
pelastusopistolain (607/2006) 36 §:n ja ammattipätevyyden tunnustamisesta 30 päivänä mar-
raskuuta 2007 annetun lain (1093/2007) 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat,
valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 34 § laissa 495/2005:

1 §

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset
suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista Pelastusopisto perii
kiinteänä maksuna 80 euroa kurssipäivältä,
ovat:

1) sopimuspalokunnan päällikkökurssi ja
sivutoimisen teollisuuspalopäällikön perus-
kurssi; sekä

2) muut kurssit, jotka on suoritettava kel-
poisuuden saamiseksi johonkin pelastustoi-
men tehtävään.

Kurssimaksuun sisältyy opetus, majoitus,
kurssilla jaettava oppimateriaali ja lounas
kurssipäivänä.

2 §

Sovellettuina harjoituksina toteutettavat
kurssit

Pelastusopistolain 36 §:n 2 momentissa
tarkoitettuja suoritteita, joista Pelastusopisto
perii asiakasmaksuna keskimäärin 40 pro-
senttia kurssin kuluista, ovat Pelastusopiston

harjoitusalueella sovellettuina harjoituksina
toteutettavat kurssit, joilla opetetaan pelastus-
laitosten ja sopimuspalokuntien miehistöltä
vaadittavaa pelastustoiminnan ammattitek-
nistä osaamista.

3 §

Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuja maksuttomia julkisoikeu-
dellisia suoritteita ovat siviilihenkilöstön
osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain
(1287/2004) 4 §:n 3 kohdassa tarkoitetut
kurssit.

4 §

Kelpoisuuskoe

Pelastusopisto perii ammattipätevyyden
tunnustamisesta annetun lain (1093/2007)
8 §:n mukaisen kelpoisuuskokeen järjestämi-
sestä 300 euron maksun. Kokeen tai sen jon-
kin osion uusimisesta peritään sama maksu
kuin hylätystä suorituksesta on peritty. Kel-
poisuuskokeen hyväksytystä suorituksesta
annettavasta todistuksesta peritään 20 euron
maksu.
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5 §

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja muita maksullisia suorit-
teita, jotka Pelastusopisto hinnoittelee liiketa-
loudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin 1—3 §:ssä tarkoitetut kurssit
ja 4 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuskokeen jär-
jestäminen;

2) tilauksesta valmistettu koulutusaineisto;
3) konsultointi ja muu siihen verrattava

palvelu;
4) koulutus- ja majoitustilojen, harjoitus-

alueen ja -laitteiden sekä kaluston vuokraus;
sekä

5) muut erikseen sovitut palvelut.
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 mak-
suista päättää Pelastusopisto ottaen huo-
mioon, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009 ja on voimassa vuoden 2010
loppuun.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Neuvotteleva virkamies Henri Helo
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