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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkö
lakia. Lakiin on tarkoitus ottaa täsmällinen 
valtuussäännös, jonka nojalla kauppa- ja teol
lisuusministeriöllä ja Sähkötarkastuskeskuksel
la olisi oikeus antaa vaaran ja häiriön välttämi
seksi määräyksiä. Kauppa- ja teollisuusministe
riö antaisi määräykset, joilla on yleistä merki
tystä ja Sähkötarkastuskeskus yksityiskohtaiset 
teknisluonteiset määräykset sekä näiden toi
meenpanoon ja valvontaan liittyvät määräyk
set. 

Norminantoa ja sen kehittämistä koskevan 
keskeisimmän sisällön ohella esitykseen sisältyy 
eräitä muita nykyisen sähköturvallisuusjärjes
telmän toimintaa parantavia muutoksia. Näistä 
muutoksista merkittävin on häiriön sietoa kos-
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kevan vaatimuksen ottaminen lakiin. Muut 
muutokset koskevat sähkölaitosten jakeluver
kon ulkopuolelle jäävien niin sanottujen aggre
gaattilaitteistojen tarkastamista, eräiden kulje
tettavien sähkölaitteiden tarkastamista, suun
nittelua ja rakentamista, Sähkötarkastuskes
kuksen oikeutta saada tietoja tulliviranomaisil
ta, sähkösuunnittelua ja -urakointia koskevan 
toimiluvan ehtoja, tarkastusmerkintöjä, asen
nustarkastustoiminnan puolueettomuudesta 
annettavia määräyksiä ja oikeutta poiketa säh
kölain säännöksistä puolustusministeriön tai 
puolustusvoimien sähkölaitteiden, sähkölait
teistojen ja voimalaitosten osalta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vii
meistään 1 päivänä joulukuuta 1990. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Sähköturvallisuuslainsäädäntö ja muu säh
köturvallisuusnormisto koostuu sähkölaista 
(319179) ja sen nojalla annetuista asetuksista, 
joita on yhdeksän, kauppa- ja teollisuusminis
teriön päiitöksistä, joita on 15, Sähkötarkas
tuskeskuksen erilaisista julkaisuista kuten tie
donannoista ja kiertokirjeistä, joita on noin 
250 sekä suomalaisista sähköalan standardeis
ta, joita on noin 380. Suomalaiset standardit 
noudattelevat keskeisen teknisen sisältönsä 
osalta kansainvälisissä sähköteknisissä IEC
standardeissa esitettyjä vaatimuksia muutamin 
kansallisin poikkeuksin. IEC-standardej a on 
kaikkiaan noin 2 900. 

Sähköturvallisuuden tavoite on asetettu säh
kölain 4 §:ssä, jonka mukaan sähkölaitteet ja 
-laitteistot on niin suunniteltava, rakennettava, 
valmistettava ja korjattava sekä niitä on siten 
huollettava ja käytettävä, ettei niistä aiheudu 
henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistu
vaa vaaraa eivätkä ne sähköisesti tai muulla 
tavoin kohtuuttomasti häiritse ympäristöä. 

Sähkölain soveltamista valvoo sähkölain 
6 § :n mukaisesti kauppa- ja teollisuusministe
riö. Sähköturvallisuuden valvonnasta ja tar
kastuksesta huolehtii lain 30 §:n mukaisesti 
ministeriön alaisuudessa Sähkötarkastuskes
kus-niminen julkisoikeudellinen yhdistys. Kes
keisimmät sähköturvallisuutta koskevat mää
räykset antaa kauppa- ja teollisuusministeriö 
sähköasetuksen (925179) 36 ja 37 §:n nojalla. 
Sähkötarkastuskeskusta ei ole nykyisessä säh
kölaissa suoraan valtuutettu antamaan mää
räyksiä. Sähkölaitoksista annetun aikaisemmin 
voimassa olleen lain (167/28) perusteella on 
annettu kauppa- ja teollisuusministeriön pää
tös sähköturvallisuusmääräyksistä (205174), 
joka on sähkölain 71 §:n siirtymäsäännöksen 
perusteella edelleen voimassa. Sähköturvalli
suusmääräyksistä annetun päätöksen 57 §:n 
nojalla nykyinen Sähkötarkastuskeskus on oi
keutettu antamaan ''tarkempia määräyksiä tä-

män päätöksen soveltamisesta sekä sitä täyden
täviä ohjeita ja selityksiä". 

Hallintoviranomaisten norminannon uudis
tamisen valmistelusta 9 päivänä lokakuuta 
1986 annetun valtioneuvoston päätöksen (J 
525/01/86) mukaan edellä esitetty järjestely ei 
ole tyydyttävä. Tämän päätöksen mukaan nor
minannon valtuutta koskeva säännös olisi pää
sääntöisesti sisällytettävä suoraan lakiin. 

Viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koske
vista toimenpiteistä annetun lain (573/89) toi
meenpano asettaa norminannon uudistamiselle 
kiinteän aikataulun. Viranomaisten antamat 
määräykset ja ohjeet on korjattava mainitun 
lain ja sen nojalla annettujen määräysten mu
kaisiksi 31 päivään joulukuuta 1990 mennessä 
tai ne on kuruottava vuoden 1991 alusta lu
kien. Sähkölaki ei kuitenkaan sisällä nykykäsi
tyksen mukaan riittävän täsmällistä valtuutusta 
näiden määräysten antamiseksi. Mikäli val
tuussäännöksiä ei voida saattaa täsmennettyinä 
voimaan kuluvana vuonna, on sähköturvalli
suudesta annetut määräykset kumottava. Säh
kölain turvallisuustavoitteen toteuttaminen kä
visi tällöin käytännössä mahdottomaksi. 

Sähkölakia ehdotetaan muutettavaksi nor
minantovaltuuksia koskeviita osiltaan siten, et
tä kauppa- ja teollisuusministeriöllä ja Sähkö
tarkastuskeskuksella olisi selkeästi laissa mää
ritelty oikeus antaa sähkölain toimeenpanossa 
tarpeellisia sitovia määräyksiä. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö antaisi edelleenkin ne säh
köturvallisuutta koskevat määräykset, jotka 
ovat keskeisimmät tai joilla katsotaan olevan 
merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta. Säh
kötarkastuskeskus antaisi yksityiskohtaiset tek
niset määräykset ja niiden toimeenpanossa tar
peelliset hallinnolliset määräykset 

Ehdotuksella pyritään järjestämään sähkö
turvallisuutta koskeva norminanto ja siihen 
tarvittavat valtuudet nykyisen oikeuskäsityksen 
mukaan moitteettomalla tavalla, sekä selkeyt
tämään norminantoa niin, että voidaan selvästi 
erottaa toisistaan sitovat määräykset ja tavoit
teelliset ohjeet, sekä järjestämään sähköturval
lisuuteen liittyvä norminanto siten, että se pal-
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velee käytännön tarpeita ja täyttää hallinnon 
asettamat vaatimukset. 

Euroopan taloudelliseen integraatioon liitty
vät kysymykset muodostavat oman sähkötur
vallisuutta, tavarakauppaa ja teknistä tarkas
tusta koskettelevan asiakokonaisuutensa, jolla 
on vaikutuksia niin alan teollisuuden toiminta
edellytyksiin, kaupan ja palvelujen kilpailuo
loihin, valtiontalouteen rahoitustarpeiden 
muodossa kuin kuluttajien tietotarpeisiin ja 
turvallisuuteen. Integraatiokehitys ei vielä 
edennyt näisssä asioissa sille asteelle, että lo
pulliset ratkaisumallit olisivat käytettävissä 
normilain määräämässä aikataulussa. Tästä 
syystä tähän esitykseen ei ole otettu mukaan 
Euroopan taloudelliseen integraatioon liittyvää 
sopeuttamista sinänsä. Tulevan kehityksen tar
peet on kuitenkin otettu huomioon siten, että 
sähköturvallisuutta koskeva norminanto ehdo
tuksen mukaisesti järjestettynä ei vaikeuta Eu
roopan taloudellisessa integraatiokehityksessä 
keskeisellä sijalla olevaa teknisten normien 
kansainvälistä harmonisointia eikä näiden har
monisoitujen normien käyttöä Suomessa. 
Muutkaan ehdotukset eivät vaikeuta integraa
tiokehitystä. Tarkemmin määritellyn kauppa
ja teollisuusministeriön ja Sähkötarkastuskes
kuksen välisen työnjaon ansiosta uudistus sel
keyttää sähköturvallisuutta koskevien teknisten 
normien harmonisointityötä. Sähköturvalli
suutta koskevia teknisiä normeja kehitetään 
vähitellen, säännös säännökseltä, ja tämä työ 
etenee yhdessä alan kansainvälisen kehityksen 
kanssa. Mikäli integraatioon liittyvät tulevat 
sopimukset sitä edellyttävät, tullaan sähkölakia 
vastaavasti esittämään muutettavaksi. 

Ehdotukseen on otettu mukaan joukko mui
ta muutoksia, jotka parantavat sähköturvalli
suuden valvontajärjestelmän toimivuutta käy
tännön toiminnasta saatujen kokemusten poh
jalta. Nämä muutokset koskevat niin sanottu
jen aggregaattilaitteistojen tarkastamista, kul
jetettavien sähkölaitteistojen rinnastamista 
sähkölaitteisiin, tarkastusmerkintöjä ja Sähkö
tarkastuskeskuksen mahdollisuutta saada tieto
ja tulliviranomaisilta. Esityksessä ehdotetaan 
myös täsmennettäväksi sähkösuunnittelussa ja 
-urakoinnissa todetuista rikkomuksista ja lai
minlyönneista aiheutuvia seuraamuksia. Nämä 
muutokset ovat yhteiskunnalliselta merkityk
seltään vähäisiä. 

Suomen markkinoille tulee tarkastusjärjes
telmämme kautta nykyisin jo yli 12 000 uutta 

s~hkölaitetyyppiä vuosittain. Uusien laitetyyp
pien määrä on koko ajan kasvamassa. Kaik
kiaan sähköturvallisuuden valvonta- ja tarkas
tustehtävistä vastaava Sähkötarkastuskeskus 
on hyväksynyt jo yli 81 000 erilaista sähkölai
tetyyppiä. Tämän lisäksi tarvitaan sähkön tuo
tann?ssa, siirrossa, jakelussa ja käytössä hyvin 
su.un määrä erilaisia sähkölaitteistoja, eli lait
teista, tarvikkeista ja rakenteista koostuvia toi
mi?n~llisi.a kokonaisuuksia. Sähkölaitteiden ja 
-laitteistojen turvallisuutta ohjaava normista 
onkin teknisten yksityiskohtien suuren määrän 
takia laaja. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Lainsäädäntö 

2.1.1. Kauppa- ja teollisuusministeriöntoimi
valtuudet sähköturvallisuusasioissa 

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimivalta 
sähköturvallisuusasioissa perustuu sähkölakiin 
ja sen nojalla annettuihin asetuksiin. 

Lain soveltamisen valvonta kuuluu sähkö
lain 6 §:n perusteella kauppa- ja teollisuusmi
nisteriölle. 

Sä~köturvallisuutta koskevia yksityiskohtai
sempia valtuutussäännöksiä, joiden sisältönä 
on oikeus antaa erilaisia määräyksiä tai ohjeita 
on sähkölain 8, 10, 12, 13, 26, 32, 34-36, 39, 
51, 57, 60, 66 ja 67 §:ssä. Sähkölaissa on siten 
lukuisia yksityiskohtaisia, eri asioita koskevia 
valtuutussäännöksiä. Valtuutussäännöstä, jon
k~ ?oj~lla ~inisteriö suoraan lain nojalla an
taisi lam tmmeenpanossa tarpeellisia teknisiä 
tai hallinnollisia määräyksiä ei sähkölaissa ole. 
Tämän sijaan sähkölain 70 § antaa yleisen 
valtuutuksen asetuksen antamiseen. Asetuksel
l~ sä~dettäv~ksi tarkoitettuja säännöksiä liittyy 
sahkoturvalhsuutta koskevissa yksittäisissä asi
oissa sähkölain 30, 31, 33 ja 38 § :ään. 

Ministeriön toimivaltuuksia sähköturvalli
suuskysymyksissä yksilöiviä säännöksiä sisäl
tyy sähköasetuksen 5, 7-11, 31, 36 ja 
37 §:ään. Sähköturvallisuutta koskevien mää
räysten kannalta keskeinen säännös on sähkö
asetuksen 36 §,jonka mukaan kauppa- ja teol
li.~uu~m~nis~eri~ a~taa t.ar~emmat määräykset 
sahkolaitteistojen ja -laitteiden suunnittelusta 
rakentamisesta, korjaamisesta, huoltamisesta' 
käytöstä ja tarkastuksista. ' 
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Lisäksi asetuksen 37 §:n yleisvaltuus, jonka 
mukaan ministeriö antaa tarkemmat määräyk
set asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltami
sesta. 

2 .1.2. Sähkötarkastuskeskuksen toimivaltuu
det 

Sähkötarkastuskeskuksen toimivaltuudet pe
rustuvat yleisellä tasolla sähkölain 30 §:ään, 
jonka mukaan valvonnasta ja tarkastuksesta 
huolehtii ministeriön alaisuudessa Sähkötar
kastuskeskus-niminen julkisoikeudellinen yh
distys, ruotsinkieliseltä nimeltään Elinspektion
scentralen, jonka hallinnosta ja toiminnasta 
säädetään asetuksella. 

Sähkötarkastuskeskuksen tehtävänä on 
myös avustaa ministeriötä rakentamislupien ja 
-ilmoitusten sekä aluesuunnitelmien toteutumi
sen valvonnassa. 

Toimivaltuuksia erityiskysymyksissä sisältyy 
sähkölain 8, 35-38, 57 ja 61 §:ään. Sähköase
tuksessa näitä koskevia tarkentavia säännöksiä 
on 5 sekä 28-32 §:ssä. 

Sähkötarkastuskeskuksesta annetun asetuk
sen (428/79} 2 §:n mukaan Sähkötarkastuskes
kuksen tehtävänä on sen lisäksi mitä sähkölain 
30 §:ssä säädetään: 

1) valvoa sähkölaitteiden ja -laitteistojen 
suunnittelua, rakentamista, valmistamista, 
korjaamista, huoltoa ja käyttöä tähän liittyvi
ne tarkastus- ja koestustehtävineen sähkölain 
ja sen nojalla annettujen asetusten sekä minis
teriön antamien määräysten ja ohjeiden mukai
sesti; 

2) antaa sähkölaitosten suorittamaa tarkas
tustoimintaa koskevat täydentävät ohjeet; 

3) valmistella sähkölaitteiden ja -laitteisto
jen suunnittelua, rakentamista, valmistamista, 
korjaamista, huoltoa ja käyttöä koskevia mää
räyksiä sekä antaa niitä täydentäviä ohjeita; 

4) harjoittaa sähköturvallisuutta koskevaa 
kehitys-, julkaisu-, neuvonta- ja tiedotustoi
mintaa; 

5) seurata sähköalan kotimaista ja ulko
maista kehitystä erityisesti turvallisuusmää
räysten ja standardisoinnin osalta; 

6) osallistua sähköturvallisuusalan kansain
väliseen yhteistoimintaan; sekä 

7) olla yhteistoiminnassa muiden valvonta
ja tarkastusviranomaisten kuten säteilyturvalli
suuslaitoksen, teknillisen tarkastuslaitoksen, 

työsuojeluhallituksen sekä valtion teknillisen 
tutkimuskeskuksen kanssa. 

Sähkötarkastuskeskus hoitaa lisäksi ne muut 
tehtävät, jotka sille on lailla tai asetuksella 
säädetty taikka valtioneuvoston päätöksellä 
määrätty, minkä lisäksi Sähkötarkastuskeskus 
suorittaa ministeriön määräyksestä tai suostu
muksella muitakin kuin 1 momentissa tarkoi
tettuja, sille soveltuvia valvonta-, tarkastus- ja 
koestustehtäviä. 

Sähkötarkastuskeskuksen oikeus antaa tek
nisiä määräyksiä ja ohjeita perustuu kauppa
ja teollisuusministeriön päätökseen sähkötur
vallisuusmääräyksistä. Sen 57 §:n nojalla Säh
kötarkastuslaitos eli nykyinen Sähkötarkastus
keskus antaa tarkempia määräyksiä päätöksen 
soveltamisesta sekä sitä täydentäviä ohjeita ja 
selityksiä. Lisäksi Sähkötarkastuskeskuksella 
on siitä annetun asetuksen 2 §:n 3 kohdan 
nojalla valtuus antaa sähkölaitteiden ja -lait
teistojen suunnittelusta, rakentamisesta valmis
tamisesta, korjaamisesta, huollosta ja käyttä
misestä annettuja määräyksiä täydentäviä oh
jeita. 

2.2. Käytäntö 

Sähkötarkastuskeskus on sähkölain mukais
ta tehtäväänsä hoitaessaan julkaissut valtuu
tusten nojalla omissa julkaisusarjoissaan sito
vuudeltaan erilaisia "velvoittavia ohjeita", jot
ka on ymmärretty sitoviksi määräyksiksi, sekä 
muita ohjeita ja suosituksia. Kaikkiaan näitä 
julkaisuja oli vuoden 1987 lopussa yhteensä 
234 ja niissä on yhteensä 7 411 sivua. 

Osa julkaistuista määräyksistä on sisällöl
tään ministeriön päätöksen kertaamista ja nii
hin liittyvien täydentävien ohjeiden antamista. 
Huomattava osa julkaisuista sisältää jonkin 
ministeriön päätöksen periaatetta soveltavia 
ohjeita, jotka on esitetty sitovina, siis mää
räyksen muotoisina. Suurin osa näistä on yksi
tyiskohtaisia teknisiä määräyksiä, mutta muka
na on myös teknisten määräysten toimeenpa
nossa tarpeellisia hallinnollisia määräyksiä. 

Edellä tarkoitetut ohjeet ja määräykset on 
valmisteltu tiiviissä yhteistyössä niiden tahojen 
kanssa, joita ne koskevat. Sähköturvallisuuden 
näkökulmasta niitä on pidetty perusteltuina. 
Nämä määräykset ovat lisäksi sähköalan kan
sainvälisen yhteistyön seurauksena keskeisten 
teknisten vaatimusten osalta pitkälle samankal
taiset kuin muissa kansainväliseen yhteistyö-
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hön aktiivisesti osallistuneissa maissa. Esitys
tapa sensijaan voi olla erilainen. Kansalliset 
poikkeuksemme liittyvät pääosin ilmasto-oloi
himme ja keskimääräistä pidempiin sähkön 
siirtoetäisyyksiimme. 

Suomen sähköturvallisuusjärjestelmää voi
daan pitää hallinnollisesti keskitettynä. Pää
osin tämä johtuu siitä, että tällä hallinnon
alalla ei ole keskusvirastoa, joka voisi vastata 
teknisiä yksityiskohtia koskevien normien val
mistelusta ja antamisesta. Kauppa- ja teolli
suusministeriön päätöksiä soveltava alemman
tasoinen tekninen norminanto onkin Sähkötar
kastuskeskuksen tehtävänä sen lisäksi, että 
Sähkötarkastuskeskus myös valmistelee sähkö
turvallisuudesta annettavia ylemmäntasoisia 
normeja ja valvoo näiden toimeenpanoa. Hal
linnon taloudellisuuspyrkimyksen ansiosta 
säästetään näin hallinnon kustannuksia ja an
netaan toisaalta yksityiskohtia koskevia tekni
siä määräyksiä perusteellisinta asiantuntemusta 
tehokkaasti hyödyntäen. 

Teknisiä yksityiskohtia koskevan norminan
non ja käytännön valvontatyön yhdistäminen 
samaan toimintayksikköön ei ole osoittautunut 
ongelmalliseksi. Näiden toimintojen eriyttämi
nen ei ole näinollen käytännössä esiintulleiden 
ongelmien ratkaisemiseksi tarpeellista. 

2.3. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti pm
vänä joulukuuta 1987 työryhmän, jonka tehtä
vänä oli selvittää sähköturvallisuudesta annet
tavien kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
ten ja Sähkötarkastuskeskuksen ohjeiden anta
misvaltuudet sekä laatia mahdolliset muutoseh
dotukset sähkölainsäädäntöön oikean säädös
tason saavuttamiseksi. Työryhmä koostui kol
mesta kauppa- ja teollisuusministeriön virka
miehestä sekä kolmesta Sähkötarkastuskeskuk
sen toimihenkilöstä. 

Työryhmän asettamisen keskeisin lähtökohta 
oli vuonna 1986 annettu valtioneuvoston pää
tös hallintoviranomaisten norminannon uudis
tamisen valmistelusta. Valtioneuvoston pää
töksessä on esitetty ne periaatteet, joiden mu
kaan valtioneuvoston päätös hallintovirano
maisten norminanto uudistetaan. Uudistuksella 
pyritään muun muassa turvaamaan hallintovi
ranomaisten norminannon laillisuus. 

Työryhmä luovutti mietintönsä 31 päivänä 
toukokuuta 1988. Siinä ehdotettiin muutoksia 

sähkölain neljään pykälään sekä sähköasetuk
seen ja sähkötarkastuskeskuksesta annettuun 
asetukseen. Pääsisältönä mietinnössä oli ehdo
tus sähkölain täydentämisestä niin, että sähkö
lakiin sisällytetään täsmällinen valtuussäännös, 
jonka nojalla kauppa- ja teollisuusministeriöllä 
ja Sähkötarkastuskeskuksella on oikeus antaa 
sähkölain 4 §:ssä tarkoitetun vaaran ja häiriön 
välttämiseksi määräyksiä. Määräystenantoval
tuus ehdotettiin jaettavaksi siten, että ministe
riö antaa yleistä merkitystä olevat määräykset 
ja Sähkötarkastuskeskus yksityiskohtaiset tek
nisluonteiset määräykset sekä näiden toimeen
panaan ja valvontaan liittyvät määräykset. 
Mietinnössä ehdotettiin myös valvonnassa tar
peellisten sanktioiden täsmentämistä. 

Kauppa-ja teollisuusministeriö liitti edellä
mainitun mietinnön käsittelyn yhteyteen Säh
kötarkastuskeskuksen 18 päivänä marraskuuta 
1987 tekemän esityksen eräiden sähkölain koh
tien muuttamisesta. Nämä ehdotukset koskivat 
sähkölaitosten jakeluverkostojen ulottumatto
miin jäävien aggregaattilaitteistojen tarkasta
mista, eräiden kuljetettavien sähkölaitteiden 
tarkastamista ja niiden suunnittelua ja rakenta
mista, sähkölaitteiden ja -laitteistojen korjaa
misessa tai käyttämisessä tarpeellisten välinei
den tarkastamista sekä Sähkötarkastuskeskuk
sen oikeutta saada tietoja tulliviranomaisilta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi työryh
män mietinnöstä lausunnot seuraavilta tahoil
ta: valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, 
Suomen Sähkölaitosyhdistys, Sähköinsinööri
liitto, Maaseudun Sähköyhtymien liitto, Suo
men Palontorjuntaliitto, Energiataloudellinen 
yhdistys, Oy Yleisradio Ab, Teollisuuden kes
kusliitto, Sähkö- ja Elektroniikkateollisuusliit
to, Suomen Teknillinen kauppaliitto, Suomen 
Sähköurakoitsijaliitto, Suomen Sähkötukku
liikkeiden liitto, Elektroniikan tukkukaup
piaat, Puhelinlaitosten liitto; Suomen Sähkö
alan työntekijäin liitto, Suomen Sähköteknik
kojen liitto ja Neuvottelevat sähkösuunnitteli
jat NSS. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi Sähkö
tarkastuskeskuksen esityksestä lausunnot oi
keusministeriötä lukuunottamatta samoilta ta
hoilta kuin lausuntoa pyydettiin norminanto
valtuuksia käsitelleen työryhmän mietinnöstä. 
Lausuntoa pyydettiin tästä ehdotuksesta lisäksi 
myös tullihallitukselta. 

Saaduissa lausunnoissa katsottiin yleisesti et
tä norminantoa tulisi kehittää pääosin muis
tiossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 
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Myös Sähkötarkastuskeskuksen ehdotukseen 
suhtauduttiin pääasiassa myönteisesti. Saadut 
lausunnot osoittivat kuitenkin, että muutoseh
dotusta ja sen perusteluja on syytä muokata 
yksityiskohdiltaan edelleen. 

Muokkauksen yhteydessä lainmuutokseen 
katsottiin tarkoituksenmukaiseksi liittää myös 
seuraavat luonteltaan samankaltaiset muutos
ehdotukset. 

Sähkötarkastuskeskus on 20 päivänä maalis
kuuta 1989 päivätyllä kirjeellä esittänyt minis
teriölle sähkölain 4 ja 5 §:n täydentämistä 
sähkölaitteiden ja -laitteistojen häiriönsietoa 
koskevalla yksilöidyllä vaatimuksena. Tällaista 
yksilöityä vaatimusta on perusteltu sähkötur
vallisuutta koskevilla seikoilla ja todennäköi
senä kaupallisella kehityksellä. Euroopan yh
teisöt ovat toukokuussa 1989 ottaneet käyttöön 
asiaa koskevan direktiivin (89/336/EEC). Häi
riönsietoa koskevien vaatimusten käyttöön
otolla myös Suomessa pyritään estämään sel
laisten sähkölaitteiden ylijäämäerien mahdolli
nen maahantuonti, jotka eivät täytä häiriösuo
jausvaatimuksia. 

Puolustusministeriö on 11 päivänä elokuuta 
1986 päivätyllä kirjeellä esittänyt kauppa- ja 
teollisuusministeriölle, että sähkölain ja -ase
tuksen säännöksiä puolustusvoimien sellaisten 
tilojen tarkastamisesta, joihin pääsyä on maan
puolustuksellisista syistä rajoitettava, muutet
taisiin niin, että maanpuolustukselliset salassa
pitotarpeet voivat toteutua sähkölain säännök
siä noudattaen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on puolus
tusministeriön kanssa yhdessä virkamiesvalmis
telussa muokannut ehdotusta niin, että salassa
pitotarpeet voitaisiin ottaa säädöstasolla tar
koituksenmukaisesti ja selkeästi huomioon. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt 
edellämainitut asiat sisältävästä lainmuutoseh
dotuksesta lausuntoa 3 päivänä tammikuuta 
1990 seuraavilta: oikeusministeriö, valtiova
rainministeriö, puolustusministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, liikenneministeriö, tullihalli
tus, lääkintöhallitus, työsuojeluhallitus, kilpai
luvirasto, Telehallintokeskus, Säteilyturvakes
kus, pääesikunta, Sähkötarkastuskeskus, Suo
men Sähkölaitosyhdistys r.y., Sähköinsinööri
liitto r.y., Maaseudun sähköyhtymien liitto 
r.y., Suomen palontorjuntaliitto r.y., Energi
ataloudellinen yhdistys r.y., Oy Yleisradio Ab, 
Teollisuuden keskusliitto r.y., Sähkö- ja elek
troniikkateollisuusliitto r.y., Suomen teknilli
nen kauppaliitto r.y., Suomen sähköurakoitsi-

jaliitto r.y., Suomen sähkötukkuliikkeiden liit
to r.y., Elektroniikan tukkukauppiaat r.y., 
Puhelinlaitosten liitto r.y., Suomen sähköalan
työntekijäin liitto r.y., Suomen sähköteknikko
jen liitto r.y., Neuvottelevat Sähkösuunnitteli
jat NSS r.y., Suomen kaupunkiliitto r.y. ja 
Suomen kunnallisliitto r.y .. Ehdotuksesta ovat 
lisäksi antaneet lausunnon Suomen sähkötek
nillinen standardisoimisyhdistys SESKO r.y., 
TELE, Sähköalan urakoitsijain liitto r.y. ja 
Suomen radioamatööriliitto r. y .. 

Annetuissa lausunnoissa on ehdotukseen 
suhtauduttu pääosin myönteisesti. Suomen tek
nillinen kauppaliitto, Suomen sähkötukkuliik
keiden liitto, Teollisuuden keskusliitto sekä 
kilpailuvirasto ovat lausunnoissaan nähneet 
tarpeelliseksi ottaa ehdotettuihin muutoksiin 
mukaan Euroopan integraatiokehitykseen liit
tyviä sopeutumistoimia. Mainitut lausunnon
antajat ovat suhtautuneet kielteisesti myös sii
hen, että Sähkötarkastuskeskus voisi antaa si
tovia määräyksiä. 

Ministeriö on muokannut saatujen lausunto
jen perusteella lainmuutosesityksen perustelui
ta sekä ottanut mukaan Sähkötarkastuskes
kuksen lausunnossaan ehdottaman tarkastettu
jen laitteiden merkintää koskevan muutoksen. 

3. Muutoksen syyt 

3.1. Yleistä 

Pääasiallisimpana syynä sähkölain muutta
miseen on sähköturvallisuutta koskevan normi
nannon valtuussäännösten muuttaminen nykyi
sen oikeuskäsityksen mukaisesti moitteetto
maan muotoon. Tämän täsmennyksen suorit
taminen ja voimaansaattaminen kuluvan vuo
den aikana on välttämätön, jotta viranomais
ten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpi
teistä annettu laki voidaan panna toimeen il
man, että voimassa olevat sähköturvallisuus
määräykset kumotaan. Samalla esitetään kor
jattavaksi muutamia käytännössä epätarkoi
tuksenmukaiseksi osoittautuneita sähköturval
lisuutta koskevia säännöksiä. 
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3.2. Valtioneuvoston päätös hallintoviran
omaisten norminannon uudistamisen 
valmistelusta 

Hallintoviranomaisten norminannon uudis
tamisen valmistelusta vuonna 1986 annetun 
valtioneuvoston päätöksen mukaisesti hallinto
viranomaisen norminantoa uudistettaessa pyri
tään 

- vähentämään hallintoviranomaisten nor
minantoa ja antamaan kunnille ja muille palve
luja tuottaville yksiköille samoin kuin lainsää
dännön täytäntöönpanosta muuten huolehtivil
le paikallis- ja aluehallinnon viranomaisille ny
kyistä enemmän harkintavaltaa 

- turvaamaan hallintoviranomaisten nor
minannon laillisuus, kansanvaltainen ohjaus ja 
valvottavuus 

- selkeyttämään norminantojärjestelmää 
siten, että erotetaan selkeästi sitovat määräyk
set ja tavoitteelliset ohjeet sekä 

- rationalisoimaan ja tehostamaan hallin
non toimintaa. 

Tarkoituksena on, että sitovat normit anne
taan lailla, asetuksella ja valtioneuvoston pää
töksellä, jollei ole erityisen painavia syitä jät
tää ylemmänasteisia säännöksiä täsmentävää, 
tiettyä asiaa koskevaa norminantoa ministe
riölle tai sen alaiselle hallintoviranomaiselle. 
Samalla norminanto tulisi järjestää niin, että 
samasta asiakokonaisuudesta annetaan sään
nöksiä ja määräyksiä enintään kolmella säänte
lytasolla. 

Ministeriön samoin kuin sen alaisen keskus
hallintoviranomaisen antamien kansalaisiin, 
kuntiin tai muualle valtionhallinnon ulkopuo
lelle kohdistuvien määräysten ja aineellisten 
ohjeiden on perustuttava mahdollisimman täs
mälliseen asianomaisessa säädöksessä annet
tuun valtuutukseen. Pääsääntönä on, että val
tuutuksen on sisällyttävä suoraan lakiin. 

3.3. Kauppa- ja teollisuusministeriön normi
työryhmän selvitys 

Edellä mainitun norminannon uudistumisen 
valmistelemiseksi on kauppa- ja teollisuusmi
nisteriö asettanut työryhmän, jonka selvityk
sessä 10 päivältä joulukuuta 1987 on todettu 
muun muassa: 

Suurimman ongelmakokonaisuuden muo
dostaa se, että monet sekä kauppa- ja teolli
suusministeriön että sen hallinnonalan viran-
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omaisten antamat määräykset ja ohjeet perus
tuvat asetuksessa tai sitäkin alemmalla säädös
tasolla annettuun valtuutukseen. Valtuutus
säännökset eivät lisäksi ole monessakaan ta
pauksessa siinä määrin täsmällisesti rajattuja 
ja yksityiskohtaisia kuin tulisi olla. Voimassa 
olevien kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen 
hallinnonalan viranomaisten määräysten ja oh
jeiden antamiseen ei siten melkoisessa osassa 
tapauksia ole ollut sellaista valtuutusta, jollais
ta niiltä valtioneuvoston normipäätöksen mu
kaan on edellytettävä, toisin sanoen säädösval
taa voidaan delegoida vain silloin, kun siihen 
on annettu yksilöity valtuutus laissa. 

Työryhmän työhön sisältyi edellä esitettyä 
pääperiaatetta täydentäen myös eräitä yksittäi
siä lainkohtia koskevia muutosehdotuksia, joi
den tarkoitus on pääosin sama; sähköturvalli
suuden kannalta tarpeellisten toimien valtuu
tusta koskevien säännösten täsmentäminen. 

3.4. Apulaisoikeuskanslerin päätös vuodelta 
1987 

Apulaisoikeuskansleri on 23 päivänä loka
kuuta 1987 antanut päätöksen asiassa, joka 
koskee Sähkötarkastuskeskuksen antamia oh
jeita sähkölaitosten asennustarkastustoiminnan 
puolueettomuudesta. 

Päätöksessä on todettu, että sähkölain 
32 §:n 2 momentin säännös tarkastustoimin
nan puolueettomuudesta on sen soveltamisti
lanteita ajatellen tulkinnanvarainen. Sähkötar
kastuskeskuksen tiedonannossa T 58-84 on 
ilmoitettu annetuksi sähköasetuksen edellyttä
mät tarkastustoimintaa koskevat ohjeet. Säh
kötarkastuskeskus on tiedonannossaan antanut 
ohjeita keskeisestä ja luonteeltaan periaatteelli
sesta kysymyksestä. Kun Sähkötarkastuskes
kusta koskevissa valtuutussäännöissä maini
taan yleensä vain täydentävien ohjeiden anta
minen, voidaan tämän katsoa tarkoittavan lä
hinnä teknisluonteisia menettelytapaohjeita, 
jollaisista nyt ei ole kysymys. Sähkötarkastus
keskuksen ohjeiden antaminen myös puheena 
olevilta osin on kuitenkin ollut käytäntönä 
nykyisen sähkölain voimaantulosta 1 päivästä 
tammikuuta 1980 alkaen. Sähkötarkastuskes
kuksen asennustarkastustoiminnan puolueetto
muudesta antamien ohjeiden voidaan katsoa 
sinänsä pysyneen sähkölain 32 §:n 2 momentin 
sanamuodon osoittamissa puitteissa. 
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Apulaisoikeuskansleri on kuitenkin katso
nut, että sähkölaitosten tarkastustoiminnan 
puolueettomuudesta annettujen ohjeiden mer
kittävyys ja sähkölainsäädäntöön sisältyvät 
valtuutussäännökset huomioon ottaen asiasta 
tulisi Sähkötarkastuskeskuksen ohjeiden ase
mesta määrätä ensi sijassa valtion viranomais
ten toimesta ja vähintään ministeriön päätök
sen tasolla. 

3.5. Laki viranomaisten määräyksiä ja 
ohjeita koskevista toimenpiteistä 

Laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita 
koskevista toimenpiteistä on tullut voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1990. Ennen lain voi
maantuloa annetut määräykset ja ohjeet on 
saatettava lain 4 §:n sekä lain nojalla annettu
jen määräysten mukaisiksi 31 päivään joulu
kuuta 1990 mennessä tai ne on kumottava 
vuoden 1991 alusta lukien. Lain 4 §:n mukai
sesti määräyksistä tulee käydä ilmi säännökset, 
joihin viranomaisen toimivalta antaa määräyk
set perustuu. 

Lain toimeenpano yhdessä kohdassa 3.2. 
mainitun valtioneuvoston päätöksen toimeen
panon kanssa merkitsee, että sellaiset säännök
set, joiden antamiseen ei ole nykykäsityksen 
mukaan riittävän yksilöityä valtuutusta, on 
kumottava vuoden 1991 alusta. 

3.6. Sähkötarkastuskeskuksen esittämien 
muutosten perusteet 

Aggregaattien tarkastaminen 

Sähkölaitokset eivät voimassaolevien säädös
ten mukaan tarkasta jakelualueellaan sijaitse
via sähkölaitteistoja, jos ne eivät liity sähkölai
toksen jakeluverkkoon. Kiinteistön sisäistä 
sähköhuoltoa palvelevat sähkölaitteistot ta
louksissa, joissa sähkö tuotetaan polttomoot
toriaggregaatilla, kuuluvat Sähkötarkastuskes
kuksen tarkastusten piiriin. Käytännössä tällai
nen järjestely ei ole osoittautunut toimivaksi. 
Sähkötarkastuskeskus saa tietoja tällaisista 
kohteista vain poikkeustapauksissa. Sähkölai
toksilla on paremmat mahdollisuudet saada 
tieto näistä jakelualueelleen rakennettavista 
kohteista ja tarkastaa ne Sähkölaissa jo sääde
tyn tarkastustoimensa ohessa. 
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Kuljetettavat sähkölaitteistot 

Kuljetettavat sähkölaitteistot (mm. autot, ju
nat, laivat, lentokoneet, asuntovaunut) rinnas
tetaan nykyään sähkölain säädöksiä sovellet
taessa muihin tavanomaisempiin sähkölaitteis
toihin. Tehdasvalmisteisina tuotteina nämä 
laitteistot ovat kuitenkin sähköturvallisuuden 
kannalta lähinnä sähkölaitteisiin verrattavia. 
Sähkölaitteiden ennakkohyväksyntämenettelyä 
olisi tarkoituksenmukaista soveltaa kuitenkin 
vain osaan tätä laitteistoryhmää, kuten esimer
kiksi asuntovaunuihin. Nämä ovat sellaisia teh
dasvalmisteisia, pistotulpalla sähkönjakelu
verkkoon liitettäviä laitteistokokonaisuuksia, 
joiden sähköturvallisuuden tarkastamiseksi oli
si sähkölaitteiden ennakkotarkastusmenettely 
sovelias. 

Tietojen saanti tulliviranomaisilta 

Sähkölain 62 § nojalla Sähkötarkastuskes
kuksen tulisi saada sähkölain ja sen nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten noudatta
misen valvontaa koskevissa asioissa virka-apua 
muun muassa tulliviranomaisilta. Tiedonsaan
nin esteenä on kuitenkin tullilaki (573/78), 
jonka 67 §:ssä asetetaan tulliviranomaisille 
tiukka salassapitovelvollisuus. Jotta Sähkötar
kastuskeskus voisi saada sähköturvallisuuden 
kannalta keskeisiä tietoja tulliviranomaisilta, 
olisi sähkölakia täsmennettävä tietojensaanti
tarvetta tarkemmin yksilöimällä. 

Häiriöiden sieto ja aiheuttaminen 

Sähkölaitteiden ja -laitteistojen määrän li
sääntyessä sekä niiden toiminta-, ohjaus- ja 
säätömenetelmien monimutkaistuessa on lait
teiden ja laitteistojen toisilleen aiheuttamista 
sähköisistä häiriöistä tullut turvallisuuden kan
nalta yhä vaikeammin hallittava ongelmakent
tä. 

Häiriökysymyksiä on Suomessa tähän saak
ka pyritty hallitsemaan asettamalla vaatimuk
sia sähkölaitteiden ja -laitteistojen aiheutta
mien, niiden ympäristöönsä lähettämien häi
riöiden vaimennukselle. Tällä tekniikalla ei 
arvioida enää voitavan hallita tilannetta, vaan 
kansainvälisten esikuvien mukaan esitetään 
otettavaksi käyttöön häiriönvaimennusta kos
kevien vaatimusten lisäksi myös sähkölaittei-
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den ja -laitteistojen häiriönsietoa koskevat vaa
timukset. 

Suomessa ei nykyisin ole voimassa laissa 
yksilöityä vaatimusta sähkölaitteiden ja -lait
teistojen häiriönsiedosta. Voimassaolevan lain
säädännön mukaan on siten mahdollista, että 
Suomen markkinoille tulee laitteita, joissa ei 
ole häiriönsiedon edellyttämiä järjestelyjä. 
Suomalaiset valmistajat varustavat laitteensa 
häiriönsiedon vaatimusten mukaisesti Länsi
Euroopan maihin suuntautuvan viennin vuok
si. 

Tarkastusmerkinnät 

Voimassa oleva sähkölain 39 § rajoittaa tar
kastusmerkintöjen piiriä siten, että merkintää 
voidaan käyttää vain sellaisten tuotteiden yh
teydessä, joihin on sovellettava sähkölain 
36 §:n mukaista ennakkotarkastusmenettelyä. 
Tällainen rajaus jättää erään osan sähkölaittei
ta tarkastusmerkintöjen ulkopuolelle. Tällai
nen menettely ei vastaa muissa pohjoismaissa 
eikä muualla Euroopassa esiintyvää käytäntöä. 

Ehdotettu tarkastusmerkinnän nykyistä laa
jempi käyttö on sopusoinnussa tuoteturvalli
suuslain ja valmisteilla olevan tuotevastuulain 
kanssa ja se edistää näissä laeissa esitettyjä 
periaatteita turvallisten laitteiden markkinoille 
pääsyn varmistamiseksi. 

3. 7. Puolustusministeriön esittämien muutos
ten perusteet 

Voimassa olevan sähkölain mukaan toimit
taessa sotilaallisten asioiden salassapito ja säh
kölain säännösten tarkka noudattaminen ovat 
toisinaan johtaneet ristiriitoihin. 

Aluesuunnitelmiin sisällytettävistä puolus
tusministeriön tai puolustusvoimien erikois
kohteiden sähköhuoltoa koskevista tiedoista 
voidaan tehdä johtopäätöksiä kohteiden soti
laallisesta luonteesta. 

Sovellettaessa sähkölain 58 §:ää voi sähkö
laitoksen asennustarkastaja vaatia lain nojalla 
pääsyä tiloihin, joissa liikkumista on rajoitettu 
puolustushallinnon oman lainsäädännön nojal
la. 

Puolustusministeriön ja puolustusvoimien ti
loja koskevien asiakirjojen säilytys ei ole salas
sapitotarpeiden näkökulmasta nykyisin tyydyt
tävästi ratkaistu. Puolustusvoimien sähkölait-

teistoja koskevia asiakirjoja säilytetään sähkö
laitosten tiloissa kuten muidenkin sähkölaitos
ten kuluttajien asiakirjoja. Sähköturvallisuu
den toteuttamiseksi ei ole välttämätöntä, että 
näitä asiakirjoja säilytetään pysyvästi puolus
tushallinnon ulkopuolisten sähkölaitosten ti
loissa. 

Sähkölakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että puolustusministeriön ja puolustusvoimien 
sähkölaitteiden, sähkölaitteistojen ja voimalai
tosten osalta voidaan sähkölain säännöksistä 
poiketa siten kuin asetuksella tarkemmin sää
detään. 

Asetuksella säädettäisiin, että puolustusmi
nisteriön tai puolustusvoimien johtamispaikko
jen, viestiasemien, lento- ja laivastotukikoh
tien, varikoiden sekä linnakkeiden sähkölait
teistoja tai voimalaitoksia ei sisällytetä sähkö
huollon aluesuunnitelmiin ja että näiden koh
teiden tarkastamisesta voi tarvittaessa vastata 
puolustusministeriö Sähkötarkastuskeskukselta 
saatavien ohjeiden mukaan. 

4. Ehdotetut muutokset 

Hallintoviranomaisten norminannon uudis
tamisen valmistelusta annetussa valtioneuvos
ton päätöksessä todetaan tavoitteena, että nor
mit annetaan kolmella sääntelytasolla: lailla, 
asetuksella ja valtioneuvoston päätöksellä. 
Vain erityisen painavista syistä voidaan ylem
mänasteisia normeja täsmentävä norminanto 
jättää ministeriölle tai sen alaiselle hallintovira
nomaiselle. 

Sähköteknisten laitteiden ja -laitteistojen 
turvallisuuskysymyksissä on erityisen paina
vaksi syyksi luettava tarvittavien normien mo
nilukuisuus sekä ennenkaikkea näiden yksityis
kohtaisuus. Sähkötekniikkaa koskevien yksi
tyiskohtaisten määräysten antaminen valtio
neuvoston päätöksen tasolla ei ole tarkoituk
senmukaista. Tässä esityksessä ehdotetaankin 
määräykset ja valtuudet niiden antamiseen an
nettavaksi kolmessa tasossa, siten että nämä 
tasot ovat sähkölaki, kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön päätökset ja Sähkötarkastuskeskuk
sen antamat määräykset ja ohjeet. Valtioneu
voston päätöksessä mainittu tavoite kolmesta 
sääntelytasosta tulee näin toteutetuksi vaikka
kin alemmalla tasolla kuin valtioneuvoston 
päätöksessä on mainittu. 

Sen lisäksi, että esityksessä ehdotetaan muu
tettavaksi norminantoon liittyviä valtuuksia, 
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ehdotetaan samalla muutettavaksi myös eräitä 
muita säännöksiä. Nämä koskevat sähkösuun
nittelun ja -urakoinnin valvonnassa tarpeellisia 
sanktioita, sellaisten sähkölaitteistojen tarkas
tuksia, joita ei kytketä sähkölaitoksen jakelu
verkkoon (aggregaattilaitteistot), kuljetettavien 
sähkölaitteistojen tarkastamista, Sähkötarkas
tuskeskuksen mahdollisuutta saada sähkötur
vallisuuden valvontatehtävässään tietoja tulli
viranomaisilta, sähkölaitteiden ja -laitteistojen 
häiriönsietoa, tarkastusmerkintöjä sekä puo
lustusministeriön tai puolustusvoimien sähkö
laitteiden sähkölaitteistojen ja voimalaitosten 
osalta mahdollisuutta poiketa lain säännöksistä 
siten kuin asetuksella erikseen säädetään. 

5. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole oleellisia organisatorisia 
eikä taloudellisia vaikutuksia. Aggregaattilait-

teistojen käyttöönottotarkastusten siirtäminen 
Sähkötarkastuskeskuksesta sähkölaitoksille li
sää vähäisessä määrin sähkölaitosten tarkastus
toimintaa. Suhteessa sähkölaitosten muuhun 
sähkölain nojalla suorittamiin tarkastuksiin li
säys on alle 1 OJo nykytasosta. Tarkastuksesta 
peritään asetuksella määrätty maksu, jonka 
suuruus on tavanomaisissa kohteissa 280 mk 
(31.12.1989). Maksun korottaminen on vireil
lä. Norminantoa koskevien säännösten täsmen
tyminen esityksen mukaisesti aiheuttaa tarpeen 
tarkistaa sähköturvallisuutta koskeva normin
anto. Tarkistustyön laajuuden vuoksi tarvitaan 
työn suorittamiseen Sähkötarkastuskeskukses
sa jonkin verran lisäresursseja, ei kuitenkaan 
siinä määrin, että sillä olisi oleellista taloudel
lista merkitystä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Pykälässä ehdotetaan, että sähkölain sään
nöksistä voidaan poiketa puolustusministeriön 
ja puolustusvoimien sähkölaitteiden, sähkölait
teistojen ja voimalaitosten osalta asetuksella 
tarkemmin säädettävällä tavalla. Tällaisen 
poikkeamisen tarkoitus on omalta osaltaan 
tukea maanpuolustuksen kannalta oleellisten 
asioiden salassapitoa. Asetuksella yksilöidään 
kohteet, joissa noudatetaan jossakin määrin 
erilaisia menettelytapoja kuin sähkölailla ja sen 
nojalla annetuilla määräyksillä muutoin on 
säädetty tai määrätty. Puolustusministeriön tai 
puolustusvoimien johtamispaikkojen, viestiase
mien, lento- ja laivastotukikohtien, varikoiden 
sekä linnakkeiden sähkölaitteistojen ja voima
laitosten tekniset tiedot ovat maanpuolustuk
sen kannalta tärkeitä ja salassapidettäviä. Näi
den kohteiden sähköhuollossa tehtävät ratkai
sut voidaan ottaa alueellisessa sähköhuollon 
suunnittelussa huomioon tarvittaessa niiden 
sähkölaitosten suunnittelun kautta, jotka osta
vat tai myyvät sähköä näihin kohteisiin. Puo-

lustusministeriön tai puolustusvoimien hank
keet ovat mainituissa kohteissa sähköhuollon 
alueellisen suunnittelun näkökulmasta yleensä 
pieniä. 

Puolustusministeriöllä ja puolustusvoimilla 
on oikeus mainitun kohderyhmän puitteissa 
harkita, minkä sotilaallisten kohteiden sähkö
laitteiden turvallisuusvalvonnasta se vastaa it
se. Vastuu sähkölaitteistojen turvallisuuden 
valvonnasta on näissä kohteissa puolustusmi
nisteriöllä. Sähkötarkastuskeskus antaa turval
lisuusvalvontaa koskevia ohjeita puolustusmi
nisteriön pyynnöstä ja valvoo niiden sähkölait
teistojen sähköturvallisuutta, jotka puolustus
ministeriö sille ilmoittaa. 

4 §. Sähkölaitteet ja -laitteistot eivät voimas
sa olevan säännöksen mukaan saa aiheuttaa 
vaaraa tai häiriötä. Pykälässä ehdotetaan, että 
niiden on myös siedettävä sähköisiä ja sähkö
magneettisia häiriöitä. Tällainen vaatimus on 
otettu käyttöön myös Euroopan yhteisöjen pii
rissä. Häiriöiden sietoa koskevissa yksityiskoh
taisissa teknisissä vaatimuksissa tullaan nou-
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dattamaan kansainvälisessä yhteistyössä muo
kattavia säännöksiä ja määräyksiä. 

Häiriön käsitettä esitetään täsmennettäväksi. 
Sähköisellä häiriöllä tarkoitetaan häiriötä, jo
ka siirtyy sähköisen virtapiirin välityksellä ja 
sähkömagneettisella häiriöllä tarkoitetaan häi
riötä, joka siirtyy sähkömagneettisen säteilyn 
välityksellä. 

5 §. Sähkölakia sovelletaan nykyisin vaaran 
ja häiriöiden osalta sähkölaitteisiin ja -laitteis
toihin niiden käyttötarkoituksesta yleensä riip
pumatta. Tele-, telepääte- ja radiolaitteissa 
noudatetaan kuitenkin häiriön aiheuttamista ja 
sietoa koskevissa asioissa yleensä, mitä niistä 
on erikseen säädetty. Pykälässä ehdotetaan, 
että häiriön suhteen näihin laitteisiin sovelle
taan, mitä 48-52 §:ssä säädetään. Tämän li
säksi näihin laitteisiin sovelletaan ehdotuksen 
mukaan kuten nykyisinkin sähkölakia vaaran 
aiheottamisen osalta. 

Sähkölain piiriin kuuluvien sähkölaitteiden 
laajuutta ei ehdotetuna muutoksella muuteta, 
vaikka joukkoa tavanomaisista poikkeavia 
sähkölaitteita, kuten esimerkiksi tietojenkäsit
telylaitteita, lääketieteellisiä sähkökojeita ja 
muita vastaavia laitteita ja laitteistoja, ei erik
seen enää lainkohdassa mainitakaan. 

6 §. Sähkölain sähköturvallisuustavoitteen 
toimeenpanon kannalta keskeinen, teknistä 
norminantoa koskeva säännös ehdotetaan li
sättäväksi pykälän toiseksi momentiksi. 
Kauppa- ja teollisuusministeriölle ja Sähkötar
kastuskeskukselle ehdotetaan annettavaksi oi
keus antaa sähkölain 4 §:ssä tarkoitetun vaa
ran ja häiriön välttämiseksi määräyksiä ja 
ohjeita. Ministeriö antaa sähköturvallisuutta 
koskevat määräykset, jotka ovat keskeisimmät 
tai joilla on merkittävää yhteiskunnallista vai
kutusta. Sähkötarkastuskeskus antaa yksityis
kohtaiset tekniset määräykset ja ohjeet sekä 
niiden toimeenpanossa tarpeelliset hallinnolli
set määräykset ja ohjeet. 

Teknisiä määräyksiä antaessaan Sähkötar
kastuskeskus ottaa huomioon kansainvälisen 
pyrkimyksen kohti yhtenäisiä säännöksiä ja on 
luonnollisesti velvollinen noudattamaan voi
massaolevia kansallisia säännöksiä teknisestä 
norminannosta sekä asiaa koskevia kansainvä
lisiä sopimuksia ja muita ohjeistoja. Sähkötar
kastuskeskuksen teknistä norminantoa valvoo 
ministeriö sähkölain 30 §:ssä säädetyllä taval
la. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös 
viittaamisesta standardeihin. 

Norminannossa omaksuttujen uusien peri
aatteiden mukaisesti teknisissä määräyksissä 
tulisi yksityiskohtien osalta viitata standardei
hin eikä esittää niitä itse määräyksissä. 

7 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nös kelpoisuusehtoihin liittyvistä rajoituksista 
ja peruutuksista. Kelpoisuuden arviointi ja sitä 
koskevista mahdollisista rajoituksista päättä
minen ovat sähkölain mukaisia Sähkötarkas
tuskeskuksen valvontatehtäviä. Sähkötarkas
tuskeskus päättäisi myös peruutuksista suorit
tamassaan valvonnassa todettujen tosiasioiden 
perusteella. 

Rajoituksia voidaan soveltaa silloin kun kel
poisuus on lupajärjestelmän mukaisilla salli
tuilla työalueilla osittainen. Silloin kun Sähkö
tarkastuskeskus 30 §:n mukaisessa valvonnassa 
toteaa luotettavasti, että muodollisesta kelpoi
suudesta huolimatta henkilö ei ole kyennyt 
suoriutumaan toimensa vaatimasta sähkötur
vallisuuden valvontatehtävästä, voi Sähkötar
kastuskeskus peruuttaa kelpoisuuden. Kelpoi
suus peruutetaan valvonnan perusteella määrä
ajaksi tai peruutusten uusiutuessa tarvittaessa 
toistaiseksi. Peruutus koskee sitä toiminnan 
osaa tai aluetta, jolla jatkuvia rikkomuksia on 
todettu. 

8 §. Nykyinen 8 § on ehdotuksessa korvattu 
8, 8 aja 8 b§:llä. Ehdotetun 8 §:n 1 momentti 
vastaa nykyistä 1 momenttia. Pykälän 2 mo
mentiksi ehdotetaan otettavaksi säännös, jon
ka mukaan sähkölaitteisiin verrattavien kulje
tettavien sähkölaitteistojen suunnittelemiseen 
tai rakentamiseen ei tarvita 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua lupaa. Säännöksen piiriin kuulu
vat kuljetettavat sähkölaitteistot ovat teknisten 
ominaisuuksien kannalta sähkölaitteisiin ver
rattavia tai niiden sähköturvallisuuden valvon
nassa olisi muutoin tarkoituksenmukaista nou
dattaa samoja menettelyjä kuin sähkölaitteiden 
turvallisuuden valvonnassa. Samoin kuin säh
kölaitteiden korjaamiseen ja huoltamiseen 
myös näiden laitteistojen korjaamiseen tai 
huoltamiseen tarvitaan lupa ja niiden sähkö
turvallisuuden varmentamisessa voidaan nou
dattaa samaa ennakkohyväksyntämenettelyä 
kuin muilla ennakkohyväksynnän piiriin kuu
luvilla sähkölaitteilla. 

8 a §. Pykälän 1 momentiksi ehdotetaan voi
massaolevan 8 §:n 2 momenttia vastaava sään
nös täydennettynä vaatimuksena, että hakijalla 
on riittäväksi katsottavat muut edellytykset 
huolehtia sähköturvallisuudesta. Tämä vaati
mus korvaa nykyisin sovelletun sähkötöiden 
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johtamista koskevan päätoimisuusvaatimuk
sen, joka on asetettu alemmalla säädöstasolla 
(kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkö
töiden johtamisesta; 1098/88, ja vastaavat ai
kaisemmat päätökset; 990/79, 555/75 ja 206/ 
74). Vuosina 1939-1974 päätoimisuuden kä
sitteeseen pohjautunut, käytäntöä yleisesti oh
jannut normi sisältyi Suomen Sähkölaitos
yhdistys r.y.:n julkaisemaan kirjaan "Sähkö
laitoksen urakoitsijoita koskevat määräykset". 
Ehdotuksen mukaisilla muita edellytyksiä kos
kevilla vaatimuksilla pyritään siihen, että lu
vanvaraista toimintaa harjoittavalla on käytet
tävissään toimintansa sähköturvallisuusvalvon
nassa pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö si
ten, että valvonta on turvallisuuden varmista
miseksi riittävää. 

Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan säännös
tä, jonka mukaan ministeriö antaa tarkemmat 
määräykset 1 momentissa tarkoitetuista vaati
muksista. Ministeriö voi määrätä, että Sähkö
tarkastuskeskus antaa tarpeellisiksi katsottuja 
tiloja ja työvälineitä koskevat määräykset. Py
kälän 3 momentti vastaa voimassa olevan 8 §:n 
3 momenttia. 

8 b §. Pykälän 1 momentiksi ehdotetaan 
säännöksiä luvan saajan tekemien rikkomusten 
seuraamuksista. Nämä säännökset täsmentävät 
menettelytapoja käytettäessä voimassaolevassa 
laissa mainittuja seuraamuksia (luvan peruut
taminen). Tilapäistoimenpiteeksi tarkoitettu 
toimintakielto rajoitetaan koskemaan sitä osaa 
luvanvaraisesta toiminnasta, jossa rikkomuksia 
on jatkuvasti ja luotettavasti todettu. 

Pykälän 2 momentti sisältää voimassa ole
van lain sisältämän luvan peruuttamista koske
van säännöksen (nyk. 8 §:n 4 mom.) muutettu
na niin, että 1 momentissa mainitut toimet 
voivat edeltää luvan peruuttamista. Lisäksi 
ehdotetaan voimassa olevasta laista poiketen, 
että luvan peruuttaisi luvan myöntäjä. 

30 §. Tässä pykälässä esitettyä Sähkötarkas
tuskeskuksen päätehtävien luetteloa ehdote
taan täydennettäväksi norminantoa koskevalla 
maininnalla. Ministeriö valvoo Sähkötarkas
tuskeskuksen toimintaa myös tältä osin. 

31 §. Sähkölaitokset tarkastavat jakelu
alueelleen rakennettavat sähkölaitteistot siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Ne tar
kastavat sekä jakeluverkostoansa liitettävät 
kohteet että sellaiset sähkölaitteistot, joita ei 
liitetä sähkölaitoksen verkkoon. Sähkölaitok
silla on tarkastustoimintansa vuoksi yhteydet 
alueellaan toimiviin sähköurakoitsijoihin ja si-

ten parempi mahdollisuus saada tieto jakelu
verkoston ulkopuolelle jäävistä kohteista kuin 
Sähkötarkastuskeskuksella, joka on aiemmin 
tarkastanut nämä kohteet. Sähkölaitos toimii 
näiden kohteiden tarkastuksissa niiden ilmoi
tusten perusteella, joita sille sähköasetuksen 
mukaan toimitetaan. 

Termi käyttöönottotarkastus ehdotetaan 
korvattavaksi määritteellä tarkastus turvalli
suuden toteamiseksi. Tällä tarkastuksella tar
koitetaan sähkölaitoksen suorittamaa sähkö
turvallisuustarkastusta, joka käytännön syistä 
suoritetaan useimmiten laitteiston käyttöön
oton jälkeen. Käyttöönottotarkastuksella tar
koitettaisiin vain sellaista tarkastusta, joka 
suoritetaan viimeistään käyttöönoton yhteydes
sä. 

32 §. Pykälää ehdotetaan täydennettäväksi 
säännöksellä, jonka mukaan ministeriö antaa 
tarkemmat määräykset asennustarkastustoi
minnan puolueettomuudesta. Tätä koskevassa 
tulevassa ministeriön päätöksessä tullaan mää
räämään sähkölain 32 §:ssä säädettyjä vaati
muksia täydentäen, että tarkastustoiminnan 
johtaja tai tarkastaja ei saa sähkölaitoksen, 
sähkösuunnittelijan tai -urakoitsijan palveluk
sessa osallistua tarkastusvelvoitteen alaisten 
sähkölaitteistojen suunnitteluun tai asentami
seen. Hän ei myöskään saa olla organisaatiossa 
tarkastettavien kohteiden suunnittelua tai ura
kointia johtavan henkilön alainen. Myös muil
ta osin annettava päätös noudattelee tarkastus
toiminnan puolueettomuuden suhteen aiemmin 
sovelletun Sähkötarkastuskeskuksen tiedonan
non pääsisältöä. 

36 §. Sähkölaitteisiin verrattavilla kuljetetta
villa sähkölaitteistoilla tarkoitetaan tehdasval
misteisia laitteistoja kuten lentokoneita, laivo
ja, junia, autoja ja asuntovaunuja. Useimmat 
näistä tuotteista rakennetaan pitkälle kehitty
neiden tuotenormistojen mukaisesti ja näin 
ollen sähkölain mukaista ennakkohyväksyntä
menettelyä ei voi pitää yleisesti tarpeellisena. 
Asuntovaunut ja eräät muut niihin verrattavat 
kuljetettavat laitteistot ovat kuitenkin sellaisia 
laitteistokokonaisuuksia, joihin ennakkotar
kastusmenettelyä olisi syytä soveltaa. Tällaisen 
menettelyn perusteena on tätä tuoteryhmää 
koskevien normistojen kehittymättömyys ver
rattuna esim. lentokoneiden, laivojen, junien 
ja autojen valmistuksessa noudatettuihin nor-
mistoihin. , 

39 §. Pykälää ehdotetaan täydennettäväksi 
maininnalla sähkölaitteeseen verrattavasta kul-
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jetettavasta sähkölaitteistosta. Täydennys ai
heutuu lain 36 §:n muuttamisesta. 

Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi viittaus 
sähkölain 36 §:ssä tarkoitettuihin sähkölaittei
siin. Näin hyväksyruismerkintää voitaisiin 
käyttää sähkölaitteissa ja niihin verrattavissa 
kuljetettavissa sähkölaitteistoissa siitä riippu
matta millaisen tarkastusmenettelyn piiriin ne 
kuuluvat. 

56 §. Pykälää ehdotetaan täydennettäväksi 
säännöksellä, jonka mukaan ministeriön vali
tusviranomaisena antamaan päätökseen saa 
hakea muutosta, silloin kun kysymys on lain 
8 b §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan peruut
tamisesta. Luvan peruuttaminen vastaa oikeu
delliselta sisällöltään luvan hylkäämistä, jota 
koskevassa asiassa muutoksenhaku on voimas
saolevan lain mukaan mahdollinen. 

62 §. Pykälän sisältämiä virka-avun antoa 
koskevia säännöksiä esitetään täsmennettäviksi 
siten, että Sähkötarkastuskeskuksella on mah
dollisuus saada sähkölaitteen tai -laitteiston 
maahantuojan nimen sekä laitteen tai laitteis
ton laatua, määrää ja tuontiajankohtaa koske
via tietoja tuonnin ja viennin tarkkailusta vas
taaviita viranomaisilta. Nämä tiedot ovat tar
peen markkinatarkkailun suuntaamiseksi ja 
markkinatarkkailussa määräysten vastaisiksi 
todettujen laitteiden tuonnin selvittämiseksi. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Sähkölakiin ehdotettujen muutosten johdos
ta tehdään sähköasetukseen ja Sähkötarkastus-

keskuksesta annettuun asetukseen vastaaavat 
muutokset sekä annetaan uusi asetus puolus
tusvoimien voimalaitosten ja sähkölaitteistojen 
rakentamisesta. Lisäksi kauppa- ja teollisuus
ministeriö antaa uuden päätöksen sähkölaitos
ten asennustarkastustoimintaa suorittavien 
henkilöiden puolueettomuudesta ja muuttaa 
sähkötöiden johtamisesta antamaansa päätöstä 
sekä sähkömagneettisen häiriösäteilyn rajoitta
misesta antamaansa päätöstä. Luonnokset uu
sista ja muutettavista asetuksista ja ministeriön 
päätöksistä toimitetaan myöhemmin eduskun
nalle esityksen käsittelyn yhteydessä käytettä
viksi. 

3. Voimaantulo 

Viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koske
vista toimenpiteistä annetussa laissa edellyte
tään, että kauppa- ja teollisuusministeriön ja 
Sähkötarkastuskeskuksen on uudistettava an
tamansa määräykset ja ohjeet lain mukaisiksi 
tai ne on kumottava 31 päivään joulukuuta 
1990 mennessä. Tämän lakisääteisen uudistuk
sen toteuttamiseksi on tarpeen, että nyt käsillä 
olevaan lakiehdotukseen sisältyvät valtuus
säännökset tulisivat voimaan vuoden 1990 lop
puun mennessä. Norminannon käytännön jär
jestelyjen turvaamiseksi laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan viimeistään 1 päivänä joulukuu
ta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
sähkölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 4-8 §, 30 §:n 1 

momentti, 31 §, 36 §:n 1 momentti sekä 39 ja 56 § ja 
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 13 päivänä tammikuuta 1989 

annetulla lailla (59/89), uusi 3 momentti, lakiin uusi 8 aja 8 b §, 32 §:ään uusi 3 momentti sekä 
62 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 

Tämän lain säännöksistä voidaan poiketa 
puolustusministeriön tai puolustusvoimien säh
kölaitteiden, sähkölaitteistojen ja voimalaitos
ten osalta siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

4§ 
Sähkölaitteet ja laitteistot on niin suunnitel

tava, rakennettava, valmistettava ja korjattava 
sekä niitä on siten huollettava ja käytettävä, 
ettei niistä aiheudu henkeen, terveyteen tai 
omaisuuteen kohdistuvaa vaaraa, etteivät ne 
sähköisesti, sähkömagneettisesti tai muulla ta
voin häiritse kohtuuttomasti ympäristöä ja et
tei niiden toiminta häiriinny helposti sähköises
ti tai sähkömagneettisesti. 

5 § 
Tätä lakia sovelletaan tele-, telepääte- ja 

radiolaitteisiin niiltä osin kuin niistä voi aiheu
tua 4 §:ssä tarkoitettua vaaraa, minkä lisäksi 
niihin sovelletaan häiriöiden osalta mitä 48-
52 §:ssä säädetään. 

Tätä lakia ei sovelleta ulkomaille toimitetta
viin sähkölaitteisiin ja- laitteistoihin. 

6 § 
Tämän lain soveltamista valvoo kauppa- ja 

teollisuusministeriö, jäljempänä ministeriö. 
Ministeriö ja 30 §:ssä tarkoitettu Sähkötar

kastuskeskus antavat tämän lain 4 §:ssä tarkoi
tetun vaaran tai häiriön välttämiseksi tarpeelli
sia määräyksiä ja ohjeita. Ministeriö antaa 
määräykset ja ohjeet niiltä osin kuin niillä on 
merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta. Säh
kötarkastuskeskus antaa yksityiskohtaiset tek
niset määräykset ja ohjeet sekä niihin liittyvät 

hallinnolliset määräykset ja ohjeet. Teknisissä 
määräyksissä ja ohjeissa voidaan viitata stan
dardeihin. 

7 § 
Ministeriö määrää sähkölaitteistojen suun

nittelu-, rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttö
töitä sekä sähkölaitteiden korjaustöitä suoriita
viita vaadittavista kelpoisuusehdoista sekä nii
hin liittyvistä rajoituksista ja peruutuksista. 

Ministeriön päätöksen edellyttämän kelpoi
suuden toteaminen on Sähkötarkastuskeskuk
sen tehtävänä. 

8 § 
Sähkölaitteistoja saadaan elinkeinona suun

nitella, rakentaa, korjata ja huoltaa sekä säh
kölaitteita korjata ainoastaan ministeriön tai 
Sähkötarkastuskeskuksen luvalla, jos on kysy
mys toiminnasta, jota varten ministeriö on 
7 §:n nojalla määrännyt kelpoisuusehdot. 

Lupa ei kuitenkaan ole tarpeen 36 §:ssä 
tarkoitettujen, sähkölaitteisiin verrattavien kul
jetettavien sähkölaitteistojen suunnittelemiseen 
tai rakentamiseen. 

8a§ 
Lupa myönnetään, jos hakija tai hänen pal

veluksessaan oleva on kelpoinen johtamaan 
luvan tarkoittamaa toimintaa, hakijalla on 
käytettävissään tarpeelliseksi katsottavat tilat 
ja työvälineet ja hakijalla on riittäviksi katsot
tavat muut edellytykset huolehtia sähköturval
lisuudesta. 

Ministeriö antaa tarkemmat määräykset 1 
momentissa tarkoitetuista vaatimuksista. Mi
nisteriö voi määrätä, että Sähkötarkastuskes
kus antaa 1 momentissa tarkoitettuja tarpeelli
seksi katsottavia tiloja ja työvälineitä koskevat 
määräykset. 

Lupaan voidaan liittää ehtoja ja ohjeita, 
jotka ovat tarpeen 4 §:ssä tarkoitetun vaaran 
tai häiriön välttämiseksi. 
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8 b § 
Jos valvonnassa havaitaan, että luvan saaja 

ei noudata tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, luvan antaja voi 
rajoittaa luvanvaraista toimintaa tai, jos luvan
saaja jatkuvasti rikkoo luvan ehtoja tai annet
tuja määräyksiä, kieltää luvanhaltijalta luvan
varaisen toiminnan. Toiminta voidaan kieltää 
myös, jos luvanhaltija jatkuvasti esittää val
vonnan tai tarkastusten yhteydessä harhaan
johtavia tai puutteellisia tietoja. 

Jos jokin 8 a §:n 1 momentin mukaisista 
luvan myöntämisen edellytyksistä lakkaa eikä 
luvan saaja kehotuksesta huolimatta kohtuulli
sessa ajassa korjaa puutetta tai jos 1 momen
tissa tarkoitetun toimintakiellon saanut luvan
haltija ei määräajassa korjaa puutetta, luvan 
antaja voi peruuttaa luvan. 

30 § 
Sähkötarkastuskeskus-niminen julkisoikeu

dellinen yhdistys, ruotsinkieliseltä nimeltään 
Elinspektionscentralen, huolehtii ministeriön 
alaisuudessa 29 §:ssä tarkoitetusta valvonnasta 
ja tarkastuksesta sekä 6 §:ssä tarkoitettujen 
teknisten määräysten ja ohjeiden antamisesta 
sekä niihin liittyvien hallinnollisten määräysten 
ja ohjeiden antamisesta. Sähkötarkastuskes
kuksen hallinnosta ja toiminnasta säädetään 
asetuksella. 

31 § 
Sähköä välittömästi yleiseen käyttöön toi

mittavan sähkölaitoksen on huolehdittava sen 
jakelualueelle rakennettavien sähkölaitteistojen 
tarkastuksista niiden turvallisuuden totea
miseksi sen mukaan kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

32 § 

Ministeriö antaa sähkölaitosten asennustar
kastustoimintaa suorittavien henkilöiden tar-

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

kastustoiminnan puolueettomuutta koskevat 
tarkemmat määräykset. 

36 § 
Sähkölaitteita ja niihin verrattavia kuljetet

tavia sähkölaitteistoja ei saa Suomessa pitää 
kaupan, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön 
ennen kuin ne on asianmukaisesti tarkastettu 
ja Sähkötarkastuskeskus on ne hyväksynyt. 

39 § 
Sähköturvallisuuden valvomiseksi ministeriö 

voi vahvistaa erityisen merkin osoittamaan, 
että sähkölaite tai siihen verrattava kuljetettava 
sähkölaitteisto on tarkastettu ja hyväksytty 
voimassa olevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti. 

56§ 
Ministeriön valitusviranomaisena antamaan 

päätökseen ei saa hakea muutosta, jollei kysy
mys ole 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun lupa
hakemuksen hylkäämisestä tai 8 b §:n 2 mo
mentissa tarkoitetusta luvan peruuttamisesta. 
Muutosta ei myöskään saa hakea ministeriön 
tämän lain nojalla antamaan uhkasakon aset
tamista koskevaan päätökseen. 

62 § 

Sähkötarkastuskeskus on oikeutettu saa
maan tuonnin ja viennin tarkkailusta vastaavii
ta viranomaisilta tietojen luovutusta koskevien 
salassapitosäännösten estämättä sähkölaitteen 
tai -laitteiston maahantuojan nimen sekä lait
teen tai laitteiston laatua, määrää ja tuonti
ajankohtaa koskevia tietoja, joita Sähkötar
kastuskeskus tarvitsee tehtävässään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kaunoa- ja teollisuusministeri Ilkka Suu. 
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Liite 

Laki 
sähkölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319179) 4-8 §, 30 §:n 1 

momentti, 31 §, 36 §:n 1 momentti sekä 39 ja 56 § ja 
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 13 päivänä tammikuuta 1989 

annetulla lailla (59/89), uusi 3 momentti, lakiin uusi 8 aja 8 b §, 32 §:ään uusi 3 momentti sekä 
62 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Tätä lakia sovelletaan sähkön tuottamiseen, 

siirtoon, jakeluun ja käyttöön sekä sähkölait
teisiin ja sähkölaitteistoihin. 

Ydinvoimalaitoksen rakentamisluvista ja 
sähkön siirtämisestä maan rajojen ulkopuolelle 
tai ulkomailta Suomeen säädetään erikseen. 

4§ 
Sähkölaitteet ja laitteistot on niin suunnitel

tava, rakennettava, valmistettava ja korjattava 
sekä niitä on siten huollettava ja käytettävä, 
ettei niistä aiheudu henkeen, terveyteen tai 
omaisuuteen kohdistuvaa vaaraa eivätkä ne 
sähköisesti, tai muulla tavoin kohtuuttomasti 
häiritse ympäristöä. 

5 § 
Tätä lakia sovelletaan myös puhelin-, radio

ja muihin tiedonsiirtolaitteisiin ja -laitteistoihin 
sekä tietojenkäsittelylaitteisiin sekä muihin vas
taaviin laitteisiin ja laitteistoihin niiltä osin 
kuin niistä voi aiheutua 4 §:ssä tarkoitettua 
vaaraa ja häiriötä. 

Tätä lakia ei sovelleta ulkomaille toimitetta
viin sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin. 

6 § 
Tämän lain soveltamista valvoo kauppa- ja 

teollisuusministeriö, jäljempänä ministeriö. 

3 300607X 

Ehdotus 

Tämän lain säännöksistä voidaan poiketa 
puolustusministeriön tai puolustusvoimien säh
kölaitteiden, sähkölaitteistojen ja voimalaitos
ten osalta siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

4 § 
Sähkölaitteet ja laitteistot on niin suunnitel

tava, rakennettava, valmistettava ja korjattava 
sekä niitä on siten huollettava ja käytettävä, 
ettei niistä aiheudu henkeen, terveyteen tai 
omaisuuteen kohdistuvaa vaaraa, etteivät ne 
sähköisesti, sähkömagneettisesti tai muulla ta
voin häiritse kohtuuttomasti ympäristöä ja et
tei niiden toiminta häiriinny helposti sähköises
ti tai sähkömagneettisesti. 

5 § 
Tätä lakia sovelletaan tele-, telepääte- ja 

radiolaitteisiin niiltä osin kuin niistä voi aiheu
tua 4 §:ssä tarkoitettua vaaraa, minkä lisäksi 
niihin sovelletaan häiriöiden osalta mitä 48-
52 § :ssä säädetään. 

Tätä lakia ei sovelleta ulkomaille toimitetta
viin sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin. 

6 § 
Tämän lain soveltamista valvoo kauppa- ja 

teollisuusministeriö, jäljempänä ministeriö. 
Ministeriö ja 30 §:ssä tarkoitettu Sähkötar

kastuskeskus antavat tämän lain 4 §:ssä tarkoi-
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Voimassa oleva laki 

7 § 
Ministeriö määrää sähkölaitteistojen suun

nittelu-, rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttö
töitä sekä sähkölaitteiden korjaustöitä suoritta
vilta vaadittavista kelpoisuusehdoista. 

8 § 
Sähkölaitteistoja saadaan elinkeinona suun

nitella, rakentaa, korjata ja huoltaa sekä säh
kölaitteita korjata ainoastaan ministeriön tai 
30§ :ssä mainitun Sähkötarkastuskeskuksen lu
valla, jos on kysymys toiminnasta, jota varten 
ministeriö on 7 §:n nojalla määrännyt kelpoi
suusehdot. 

Ehdotus 

tetun vaaran tai häiriön välttämiseksi tarpeelli
sia määräyksiä ja ohjeita. Ministeriö antaa 
määräykset ja ohjeet niiltä osin kuin niillä on 
merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta. Säh
kötarkastuskeskus antaa yksityiskohtaiset tek
niset määräykset ja ohjeet sekä niihin liittyvät 
hallinnolliset määräykset ja ohjeet. Teknisissä 
määräyksissä ja ohjeissa voidaan viitata stan
dardeihin. 

7 § 
Ministeriö määrää sähkölaitteistojen suun

nittelu-, rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttö
töitä sekä sähkölaitteiden korjaustöitä suoritta
vilta vaadittavista kelpoisuusehdoista sekä nii
hin liittyvistä rajoituksista ja peruutuksista. 

Ministeriön päätöksen edellyttämän kelpoi
suuden toteaminen on Sähkötarkastuskeskuk
sen tehtävänä. 

8 § 
Sähkölaitteistoja saadaan elinkeinona suun

nitella, rakentaa, korjata ja huoltaa sekä säh
kölaitteita korjata ainoastaan ministeriön tai 
Sähkötarkastuskeskuksen luvalla, jos on kysy
mys toiminnasta, jota varten ministeriö on 
7 §:n nojalla määrännyt kelpoisuusehdot. 

Lupa ei kuitenkaan ole tarpeen 36 §:ssä 
tarkoitettujen sähkölaitteisiin verrattavien kul
jetettavien sähkölaitteistojen suunnittelemiseen 
tai rakentamiseen. 

8 a § 
Lupa myönnetään, jos hakija tai hänen pal

veluksessaan oleva on kelpoinen johtamaan 
luvan tarkoittamaa toimintaa ja hakijalla on 
käytettävissään tarpeelliseksi katsottavat tilat 
ja työvälineet. 

Lupaan voidaan liittää ehtoja ja ohjeita, 
jotka ovat tarpeen 4 §:ssä tarkoitetun vaaran 
tai häiriön välttämiseksi. 

Lupa myönnetään, jos hakija tai hänen pal
veluksessaan oleva on kelpoinen johtamaan 
luvan tarkoittamaa toimintaa, hakijalla on 
käytettävissään tarpeelliseksi katsottavat tilat 
ja työvälineet ja hakijalla on riittäviksi katsot
tavat muut edellytykset huolehtia sähköturval
lisuudesta. 

Ministeriö antaa tarkemmat määräykset 1 
momentissa tarkoitetuista vaatimuksista. Mi
nisteriö voi määrätä, että Sähkötarkastuskes
kus antaa 1 momentissa tarkoitettuja tarpeelli
seksi katsottavia tiloja ja työvälineitä koskevat 
määräykset. 

Lupaan voidaan liittää ehtoja ja ohjeita, 
jotka ovat tarpeen 4 §:ssä tarkoitetun vaaran 
tai häiriön välttämiseksi. 
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Voimassa oleva laki 

Ministeriö voi peruuttaa luvan, jos luvan 
saaja jatkuvasti rikkoo luvan ehtoja tai jokin 2 
momentin mukaisista luvan myöntämisen edel
lytyksistä lakkaa eikä luvan saaja kehotuksesta 
huolimatta kohtuullisessa ajassa korjaa puutet
ta. 

30 § 
Valvonnasta ja tarkastuksesta huolehtii mi

nisteriön alaisuudessa Sähkötarkastuskeskus
niminen julkisoikeudellinen yhdistys, ruotsin
kieliseltä nimeltään Elinspektionscentralen, 
jonka hallinnosta ja toiminnasta säädetään 
asetuksella. 

31 § 
Sähköä välittömästi yleiseen käyttöön toi

mittavan sähkölaitoksen on huolehdittava sen 
jakeluverkostoon liiteitävien sähkölaitteistojen 
käyttöönottatarkastuksista sen mukaan kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

Ehdotus 

8 b § 
Jos valvonnassa havaitaan, että luvan saaja 

ei noudata tätä lakia, tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä, luvan antaja voi 
rajoittaa luvanvaraista toimintaa tai, jos luvan
saaja jatkuvasti rikkoo luvan ehtoja tai annet
tuja määräyksiä, kieltää luvanhaltija/ta luvan
varaisen toiminnan. Toiminta voidaan kieltää 
myös, jos luvanhaltija jatkuvasti esittää val
vonnan tai tarkastusten yhteydessä harhaan
johtavia tai puutteellisia tietoja. 

Jos jokin 8 a § :n 1 momentin mukaisista 
luvan myöntämisen edellytyksistä lakkaa eikä 
luvan saaja kehotuksesta huolimatta kohtuulli
sessa ajassa korjaa puutetta tai jos 1 momen
tissa tarkoitetun toimintakiellon saanut luvan
haltija ei määräajassa korjaa puutetta, luvan 
antaja voi peruuttaa luvan. 

30 § 
Sähkötarkastuskeskus-niminen julkisoikeu

dellinen yhdistys, ruotsinkieliseltä nimeltään 
Elinspektionscentralen, huolehtii ministeriön 
alaisuudessa 29 §:ssä tarkoitetusta valvonnasta 
ja tarkastuksesta sekä 6 §:ssä tarkoitettujen 
teknisten määräysten ja ohjeiden antamisesta 
sekä niihin liittyvien hallinnollisten määräysten 
ja ohjeiden antamisesta. Sähkötarkastuskes
kuksen hallinnosta ja toiminnasta säädetään 
asetuksella. 

31 § 
Sähköä välittömästi yleiseen käyttöön toi

mittavan sähkölaitoksen on huolehdittava sen 
jakelualueelle rakennettavien sähkölaitteistojen 
tarkastuksista niiden turvallisuuden totea
miseksi sen mukaan kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

32 § 
Ministeriö määrää tämän lain mukaisesti 

tarkastustoimintaa johtavien ja tarkastuksia 
suorittavien kelpoisuuehdot. 

Tarkastustoimintaa johtava tai tarkastuksia 
suorittava ei saa olla sähkölaitoksessa tai 
muussa yrityksessä sellaisessa asemassa, että 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

hänen puolueettomuutensa tarkastajana vaa-
rantuu. 

36 § 
Sähkölaitteita ei saa Suomessa pitää kaupan, 

toiselle luovuttaa tai ottaa käyttöön ennen kuin 
laitteet on asianmukaisesti tarkastettu ja Säh
kötarkastuskeskus on ne hyväksynyt. 

39 § 
Sähköturvallisuuden valvomiseksi ministeriö 

voi vahvistaa erityisen merkin osoittamaan, 
että 36 § :ssä tarkoitettu sähkölaite on tarkas
tettu ja hyväksytty voimassa olevien säännös
ten ja määräysten mukaisesti. 

56§ 
Ministeriön valitusviranomaisena antamaan 

päätökseen ei saa hakea muutosta, jollei kysy
mys ole 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun lupa
hakemuksen hylkäämisestä. Muutosta ei myös
kään saa hakea ministeriön tämän lain nojalla 
antamaan uhkasakon asettamista koskevaan 
päätökseen. 

Ministeriö antaa sähkölaitosten asennustar
kastustoimintaa suorittavien henkilöiden tar
kastustoiminnan puolueettomuutta koskevat 
tarkemmat määräykset. 

36 § 
Sähkölaitteita ja niihin verrattavia kuljetet

tavia sähkölaitteistoja ei saa Suomessa pitää 
kaupan, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön 
ennen kuin ne on asianmukaisesti tarkastettu 
ja Sähkötarkastuskeskus on ne hyväksynyt. 

39 § 
Sähköturvallisuuden valvomiseksi ministeriö 

voi vahvistaa erityisen merkin osoittamaan, 
että sähkölaite tai siihen verrattava kuljetettava 
sähkölaitteisto on tarkastettu ja hyväksytty 
voimassa olevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti. 

56§ 
Ministeriön valitusviranomaisena antamaan 

päätökseen ei saa hakea muutosta, jollei kysy
mys ole 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun lupa
hakemuksen hylkäämisestä tai 8 b §:n 2 mo
mentissa tarkoitetusta luvan peruuttamisesta. 
Muutosta ei myöskään saa hakea ministeriön 
tämän lain nojalla antamaan uhkasakon aset
tamista koskevaan päätökseen. 

62 § 
Poliisi- ja tulliviranomaisen tulee tarvittaessa 

antaa virka-apua tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudatta
misen valvontaa koskvissa asioissa. Poliisivi
ranomaisen tulee tarvittaessa antaa virka-apua 
myös 35, 37 ja 60 §:ssä tarkoitettujen pakko
keinojen täytäntöönpanossa. 

Sähkötarkastuskeskus on oikeutettu saa
maan tuonnin ja viennin tarkkailusta vastaavii
ta viranomaisilta tietojen luovutusta koskevien 
salassapitosäännösten estämättä sähkölaitteen 
tai -laitteiston maahantuojan nimen sekä lait
teen tai laitteiston laatua, määrää ja tuonti
ajankohtaa koskevia tietoja, joita Sähkötar
kastuskeskus tarvitsee tehtävässään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


