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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Teknillisestä tarkastus
keskuksesta ja turvatekniikan keskuksesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
Teknillisestä tarkastuskeskuksesta ja laki tur
vatekniikan keskuksesta. Nykyisestä teknillises
tä tarkastuskeskuksesta muodostettaisiin val
tion liikelaitoksista annetun lain mukainen 
valtion kauppa- ja teollisuusministeriön hallin
nonalalla toimiva liikelaitos, joka tuottaisi tek
nisiä tarkastus- ja testauspalveluja. Nykyisen 
teknillisen tarkastuskeskuksen ja Sähkötarkas
tuskeskus-nimisen julkisoikeudellisen yhdistyk
sen viranomaistehtävää varten perustettaisiin 
uusi virasto, turvatekniikan keskus. 

Esityksen tavoitteena on organisoida tekni
nen tarkastustoiminta uudelleen siten, että tek
niset tarkastus- ja testaustehtävät erotetaan 
viranomaistehtävistä. Ehdotettu tarkastusjär
jestelmä täyttää Euroopan yhteisöjen säädösten 
periaatteet muun muassa tuotteiden markkina
valvonnan järjestämisestä. Samalla luodaan 
myös mahdollisuudet sille, että teknisiä tarkas
tus- ja testaustehtäviä voidaan vapauttaa kil
pailulle pätevien ja luotettavien tarkastus- ja 
testauslaitosten tehtäviksi. 

Liikelaitosmuotoisen Teknillisen tarkastus
keskuksen tehtävänä olisi harjoittaa tarkastus-, 
sertifiointi-, arviointi-, testaus-, mittaus-, kalib
rointi- ja muuta vastaavaa toimintaa liiketalou
dellisin perustein sekä tuottaa tähän toimintaan 
liittyviä palveluita markkinatilanteessa. Liike
laitostaminen parantaisi edellytyksiä vastata 
joustavasti teknisen turvallisuuden tai luotet
tavuuden erityisosaamiseen perustuvien palve-
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luiden markkinoiden ja kysynnän kehityk
seen. 

Perustettava turvatekniikan keskus ryhtyisi 
hoitamaan nykyiselle teknilliselle tarkastuskes
kukselle ja Sähkötarkastuskeskukselle kuuluvia 
viranomaistehtäviä eli julkisen vallan käyttöä 
edellyttäviä tehtäviä. Tavoitteena on, että vi
rastoon voitaisiin myöhemmin liittää valtion
hallinnon eri organisaatioiden tekniseen turval
lisuuteen ja luotettavuuteen liittyviä viran
omaistoimintoja. Esityksen tarkoituksena on 
sellaisen asiantuntijaviraston perustaminen, jo
ka keskitetysti hoitaisi tekniseen tarkastustoi
mintaan liittyviä viranomaistehtäviä, osallistui
si alan infrastruktuurin kehittämiseen sekä 
hoitaisi alan eurooppalaista ja muuta kansain
välistä yhteistyötä. 

Teknillinen tarkastuskeskus lakkautettaisiin 
nykymuodossaan. Liikelaitosmuotoinen Tek
nillinen tarkastuskeskus ja turvatekniikan kes
kus jatkaisivat lakkautettavan teknillisen tar
kastuskeskuksen toimintaa. Teknillisen tarkas
tuskeskuksen nykyinen henkilöstö siirtyisi uu
sien organisaatioiden palvelukseen. Vastaavasti 
on tarkoitus, että Sähkötarkastuskeskuksessa 
viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö siirtyisi 
uuden viraston palvelukseen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1995 ensimmäi
seen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu 
käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä marraskuuta 1995. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden 
varmentamisjärjestelmien sopeuttaminen Eu
roopan yhdentymiskehitykseen edellyttää vi
ranomaistehtäviin kuuluvan markkinavalvon
nan ja teknisen tarkastustoiminnan erottamista 
toisistaan. Valtionhallinnon yleisten kehittämis
tavoitteiden mukaisesti tätä viranomaistehtävi
en ja teknisten tehtävien eriyttämisen periaatet
ta on tarkoitus soveltaa kaikkeen tekniseen 
tarkastustoimintaan ja siten myös aloilla, joihin 
yhdentymiskehityksellä ei ole suoraa vaikutus
ta. Viranomaistoiminnan ala supistuisi koske
maan lähinnä julkisen vallan käyttöä edellyttä
viä tehtäviä. 

Nykyisen teknillisen tarkastuskeskuksen toi
minta-ajatuksena on ylläpitää ja edistää teknil
listä turvallisuutta ja luotettavuutta kansallis
ten ja kansainvälisten tarpeiden mukaisesti 
sekä tuottaa palveluita teollisuudelle, kaupalle 
ja yksityisille kansalaisille. Esitykseen sisälty
vän lakiehdotuksen mukaan teknillisen tarkas
tuskeskuksen maksullista palvelutoimintaa hoi
tava osa muutetaan pääosin valtion liikelaitok
seksi. Lakiehdotus perustuu keskeisesti valtion 
liikelaitoksista annettuun lakiin (627 /87), jäl
jempänä liikelaitoslaki. Ehdotetussa laissa Tek
nillisestä tarkastuskeskuksesta annetaan tarkas
tuskeskuksen erityispiirteiden takia tarpeelliset 
liikelaitoslakia täydentävät säännökset. 

Teollisuudella ja muulla elinkeinoelämällä 
tulee olla riittävät mahdollisuudet saada sää
döksissä edellytetyt tai muutoin tarpeellisina 
pidetyt tarkastus-, sertifiointi-, testaus-, mitta
us-, kalibrointi- ja muut vastaavat tekniset 
palvelut kohtuullisin ehdoin myös tulevaisuu
dessa. Liikelaitosmuotoinen toiminta parantaisi 
mahdollisuuksia hoitaa teknistä tarkastustoi
mintaa asiakas- ja markkinalähtöisesti. Samalla 
voitaisiin kuitenkin varmistaa yhteiskunnan 
tekniselle turvallisuudelle ja luotettavuudelle 
asettamien vaatimusten toteutuminen. Lisäksi 
näin luotaisiin edellytykset teknisen tarkastus
toiminnan avaamiseksi kilpailulle, mihin kes
keisesti vaikuttaa teknistä tarkastustoimintaa 
koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen 
eurooppalaisella tasolla. 

Nykyisen teknillisen tarkastuskeskuksen vi
ranomaistehtävät siirrettäisiin esitykseen sisäl
tyvän lakiehdotuksen mukaisesti perustettaval
le turvatekniikan keskukselle. Virastolie siirret-

täisiin myös Sähkötarkastuskeskus-nimisen jul
kisoikeudellisen yhdistyksen hoitamat viran
omaistehtävät. Lisäksi tavoitteena on siirtää 
virastolle muualla hoidettavia tuotteiden ja 
laitosten valvontaan liittyviä viranomaistehtä
viä sekä muita alan infrastruktuurin ylläpitä
mistä ja kehittämistä koskevia tehtäviä. Yhdis
tämällä viranomaistehtävät samaan organisaa
tioon voitaisiin saavuttaa kokonaisetuja, kun 
tekniseen tarkastustoimintaan liittyvää viran
omaistoimintaa kehitetään eurooppalaisten tar
kastus- ja valvontajärjestelmän edellyttämällä 
tavalla ja kansallisten tarpeiden mukaisesti. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Teknillinen tarkastuskeskus 

Teknillinen tarkastuskeskus on kauppa- ja 
teollisuusministeriön alainen valtion virasto. 
Lisäksi tarkastuskeskus hoitaa tehtäviä liiken
neministeriön, sisäasiainministeriön ja ympäris
töministeriön hallinnonaloilla. Teknillisen tar
kastuskeskuksen toiminnan perusteista, toimi
alasta, tehtävistä ja ylimmästä johdosta sääde
tään teknillisestä tarkastuskeskuksesta annetus
sa laissa (65/84) ja asetuksessa (679/91). Lain 
mukaan tarkastuskeskuksen tehtävänä on suo
rittaa säännöksissä ja määräyksissä edellytetty
jä paineastiain, aerosolien, vaarallisten aineiden 
ja tuotteiden, ampuma-aseiden ja ampumatar
vikkeiden, kaivosten, mittaaruisvälineiden ja 
jalometallituotteiden valvontaa ja tarkastusta 
sekä niihin liittyvää testausta. Tarkastuskes
kukselle on annettu myös muita sen toimialaan 
soveltuvia tehtäviä. Lisäksi tarkastuskeskus 
palvelee asiakkaitaan tarjoamalla sopimuspoh
jaisesti tarkastus-, arviointi, sertifiointi-, testa
us- ja kalibrointipalveluja. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen hallinto ja 
organisaatio on järjestetty tarkastuskeskuksesta 
annetulla asetuksella ja työjärjestyksellä. Vuon
na 1994 tarkastuskeskuksessa oli käytössään 
260 henkilötyövuotta. Tarkastuskeskuksen 
maksullisen palvelutoiminnan tulot olivat 
vuonna 1994 noin 52 miljoonaa markkaa. 
Tarkastuskeskuksen kokonaismenot vuonna 
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1994 olivat 65 miljoonaa markkaa, joista tulot osin tehtävät kuuluvat vapaan kilpailun aluee
ylittävä osuus rahoitettiin valtion talousarvios- seen. 
ta. 

Sähkötarkastuskeskus 

Sähkötarkastuskeskus on julkisoikeudellinen 
yhdistys, joka toimii ka~wpa- ja te~llisuusm_i
nisteriön vahvistaman tmmmtasuunmtelman Ja 
hyväksymän talousarvion mukaisesti. Sen teh
tävänä on sähkölain (319/79) nojalla valvoa ja 
tarkastaa sähkölaitteita ja -laitteistoja. 

Sähkötarkastuskeskus huolehtii sähkölaittei
den markkinavalvonnasta ja niiden sähkölait
teiden hyväksymisestä, jotka on sähkölaitteiden 
valvonnasta ja eräiltä lähkölaitteilta vaaditta
vasta hyväksynnästä annetun kauppa- ja teol
lisuusministeriön päätöksen (1695/93) mukaan 
hyväksytettävä ennen niiden saattamista mark
kinoille. Sähkötarkastuskeskus myöntää sähkö
suunnitteluun ja -urakointiin liittyviä lupia Ja 
pätevyystodistuksia sekä valvoo muutenkm 
sähköalan ammattihenkilöiden ja urakoitsijoi
den toimintaa. Sähkötarkastuskeskus valvoo 
sähkölaitosten asennustarkastustoimintaa sekä 
sähkölaitteistojen käyttöä tekemällä käyttöön
otto- ja määräaikaistarkastuksia. Myös hissien 
määräaikaistarkastukset kuuluvat Sähkötar
kastuskeskuksen tehtäviin sähköllä toimivien 
hissien ja niihin verrattavien siirtolaitteiden 
tarkastamisesta ja huoltamisesta annetun kaup
pa- ja teollisuusministeriön (201185) päätöksen 
nojalla. Lisäksi Sähkötarkastuskeskus tarkas
taa työturvallisuuslain (299/58) nojalla annet
tujen valtioneuvoston päätösten mukaisesti eri
laisia nostolaitteistoja. 

Sähkölain mukaan Sähkötarkastuskeskus 
antaa yksityiskohtaisia teknisiä määräyksiä ja 
ohjeita sekä niihin liittyviä hallinnollisia mää
räyksiä ja ohjeita. Sähkötarkastuskeskukse~ta 
annetussa asetuksessa (428/79) on sen tehtävik
si määrätty myös sähköturvaJlisuutta koskeva 
kehitys-, julkaisu-, neuvonta- ja tiedotustoimin
ta kansainväliseen yhteistoimintaan osallistu
minen sekä sähköalan standardisointitoimin
nan tukeminen. 

Sähkötarkastuskeskus on viime vuosina so
peuttanut toimintaansa muuttuviin olosuhtei
siin muun muassa supistamalla henkilömäärää. 
Sähkötarkastuskeskuksen palveluksessa on ny
kyisin 230 henkilöä. Näistä noin 110 henki~ön 
tehtäviin kuuluu viranomaistehtäviä. Mmlta 

2.2. Kansainvälinen kehitys 

Euroopan yhdentymisen keskeisenä tavoit
teena on luoda yhdenmukainen markkina-alue, 
jossa tavarat, henkilöt, pääoma~ ja palvelut 
saavat liikkua vapaasti. Tavaroiden vapaata 
liikkumista hankaloittavat muun muassa kau
pan tekniset esteet. :ravaroiden vapa~n liikku
vuuden edistämiseksi Euroopan umomssa (EU) 
ja Euroopan talousalueella (ETA)_ noudatetta
vien periaatteiden mukaan tuotteita koskevat 
oleelliset vaatimukset yhdenmukaistetaan sekä 
tarkastustulokset ja yhdenmukaistamisen ulko
puolelle jäävät kansalliset vaatimukset tunnus
tetaan vastavuoroisesti. 

Oleelliset vaatimukset yhdenmukaistetaan di
rektiivein, joiden laadinnassa käytetään nykyi
sin niin sanottua uutta menettelyä. Uuden 
menettelyn mukaan yhteisöharmonisointia. va~
tivat alat valikoidaan entistä tarkemmm Ja 
direktiiveissä määritellään ainoastaan oleelliset 
vaatimukset. Yksityiskohtaiset vaatimukset si
sältyvät harmonisoituihin eurooppalaisiin stan
dardeihin. Valmistajan on huolehdittava siitä, 
että direktiivien olennaiset vaatimukset täytty
vät. Vaatimustenmukaiseen tuotteeseen kiinni
tetään CE-merkintä. Tämän jälkeen tuote voi 
liikkua vapaasti EU :n ja ET A:n alueella. Val
taosa direktiiveistä on kuitenkin edelleen van
han menettelyn mukaan laadittuja. Ne eiv~t 
anna tuotteen valmistajalle samassa määnn 
harkintamahdollisuuksia. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen toimialalla 
tuotteita koskevat vaatimukset on harmonisoi
tu ja kansallista lainsääd~n~öämme muu!ett~ 
mittauslaitteiden, paineastlmden, kaasulmttei
den, nostolaitteiden, aerosolin ja räjähteiden 
osalta seuraavien direktiivien johdosta: muita 
kuin itsetoimivia vaakoja koskevan jäsenvalti
oiden lainsäädännön lähentämisestä annettu 
neuvoston direktiivi (90/384/ETY), jäljempänä 
muita kuin itsetoimivia vaakoja koskeva direk
tiivi mittauslaitteita ja metrologisia tarkastus
medetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liit
tyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämi
sestä annettu neuvoston direktiivi 
(71/316/ETY); jäljempänä mittalaitedirektiivi 
sekä sitä tarkentavat erityisdirektiivit, yksinker
taisia painesäiliöitä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu 
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neuvoston direktiivi (87/404/ETY), jäljempänä 
yksinkertaisia painesäiliöitä koskeva direktiivi, 
paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineas
tioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenval
tioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu 
neuvoston direktiivi (76/767/ETY) sekä sitä 
tarkentavat erityisdirektiivit, kaasumaisia polt
toaineita käyttäviä laitteita koskevan jäsenval
tioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu 
neuvoston direktiivi (90/396/ETY), koneita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähen
tämisestä annettu neuvoston direktiivi 
(89/392/ETY), jäljempänä konedirektiivi, ae
rosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädän
nön lähentämisestä annettu neuvoston direktii
vi (75/324/ETY) ja siviilikäyttöön tarkoitettu
jen räjähteiden markkinoille saattamista ja val
vontaa koskevien säännösten yhdenmukaista
misesta annettu neuvoston direktiivi 
(93115/ETY). Lisäksi valmisteilla on muun mu
assa paineellisia laitteita, mittauslaitteita ja 
jalometallituotteita koskevat uuden menettelyn 
mukaiset direktiivit, joilla on tarkoitus korvata 
vastaavat aiemmat direktiivit. Tulevaisuudessa 
uuden menettelyn mukaiset direktiivit kattavat 
lähes kokonaan tarkastuskeskuksen toimialan. 

Sähkölakia ja siihen liittyviä säädöksiä on 
muutettu vastaamaan seuraavien sähkölaitteita 
ja -laitteistoja koskevien direktiivien vaatimuk
sia: tietyllä jännitealueella toimivia sähkölait
teita koskeva jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 
(73/23/ETY), jäljempänä pienjännitedirektiivi, 
lääkinnässä tai eläinlääkinnässä käytettävä 
sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä annettu neuvoston di
rektiivi (84/539/ETY), räjähdysvaarallisissa ti
loissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan jä
senvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä an
nettu neuvoston direktiivi (76/117/ETY), räjäh
dysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyn tyyp
pisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähen
tämisestä annettu neuvoston direktiivi 
(791196/ETY), räjähdysvaarallisissa tiloissa kai
voskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettäviä 
sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä annettu neuvoston di
rektiivi (82/130/ETY), sähkömagneettista yh
teensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lain
däädännön lähentämisestä annettu neuvoston 
direktiivi (89/336/ETY), jäljempänä EMC-di
rektiivi, sekä hissejä koskevat direktiivit 
(84/528/ETY ja 84/529/ETY). 

Eräissä Euroopan maissa on vireillä ja osit
tain toteutettu teknisen tarkastustoiminnan or
ganisointia koskevia uudistuksia. Eurooppalai
sen järjestelmän pääperiaatteita ovat riippu
mattomuus ja avoimuus sekä ero toisaalta 
tuotteeseen ja toisaalta ympäristöön, työ
olosuhteisiin ja muihin vastaaviin olosuhteisiin 
kohdistuvien vaatimusten välillä. Tarkastustoi
minnan riippumattomuus edellyttää muun mu
assa sen selkeää erottamista määräysten laati
misesta ja niiden noudattamisen valvonnasta. 

Tuotteiden teknisen turvallisuuden ja luotet
tavuuden eurooppalaisessa tarkastus- ja val
vontajärjestelmässä erotetaan toisistaan tuottei
den ensivalvonta ja tuotteiden markkinaval
vonta. Tuotteiden määräysten mukaisuudesta 
vastaavat niiden valmistajat ja Euroopan ulko
puolelta tapahtuvan tuonnin osalta maahan
tuojat. Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi näillä on yleensä käytettävissään 
monia vaihtoehtoisia menetelmiä. Menettelyi
hin kuuluu joskus pakollisena valmistajan 
(maahantuojan) valitseman puolueettoman ul
kopuolisen tarkastuslaitoksen joko tuotteisiin 
tai valmistajan toimintaan tai molempiin koh
distuvat tarkastukset. Tätä valvontaa kutsu
taan ensivalvonnaksi. Viranomainen ei osallistu 
ensivalvontaan. Tuotteiden markkinavalvon
nalla viranomainen selvittää, ovatko markki
noilla olevat tuotteet niitä koskevien määräys
ten mukaisia: Markkinavalvonta sisältää seu
raamistoimenpiteet, jos tuotteet eivät ole mää
räysten mukaisia tai ne ovat muuten vaaralli
sia. EY:ssä kehitetyssä vaatimustenmukaisuu
den arviointijärjestelmässä korostuu 
valmistajan vastuu tuotteiden vaatimustenmu
kaisuudesta. 

Pätevät tarkastuslaitokset, niin sanotut il
moitetut laitokset suorittavat uuden menettelyn 
mukaisissa direktiiveissä edellytetyt riippumat
tomat testaukset, tarkastukset ja sertifioinnit. 
Valtiot voivat ilmoittaa kunkin direktiivin alal
ta harkitsemansa määrän julkisia tai yksityisiä 
tarkastuslaitoksia. Jokainen ilmoitettu laitos 
voi toimia koko sisämarkkina-alueella. Teknil
linen tarkastuskeskus toimii ilmoitettuna lai
toksena yksinkertaisia painesäiliöitä ja muita 
kuin itsetoimivia vaakoja koskevien direktiivien 
nojalla. Tarkastuskeskus on myös hyväksytty 
tarkastuslaitokseksi vanhan menettelyn mu
kaisten mittauslaite- ja paineastiadirektiivien 
tehtäviin. Sähkötarkastuskeskus toimii ilmoi
tettuna laitoksena konedirektiivin, EMC-direk
tiivin, pienjännitedirektiivin ja hissejä koskevi-
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en direktiivien sekä sähköenergiamittareita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähen
tämisestä annetun neuvoston direktiivin 
(76/891/ETY) perusteella. 

Käyttö- ja olosuhdevalvontaa ja siihen liit
tyvää teknistä tarkastusta tai testausta ei EY 
ole toistaiseksi yhdenmukaistanut. Direktiiveis
sä kuitenkin edellytetään, että jäsenvaltiot jär
jestävät käyttö- ja olosuhdevalvonnan asian
mukaisella tavalla, vaikka toteuttaminen onkin 
jätetty kansallisesti ratkaistavaksi asiaksi. Eh
dotetun uudistuksen mukaan käyttö- ja olosuh
devalvonta kuuluisi viranomaisille. Käyttö- ja 
olosuhdevalvontaan liittyvät tekniset tarkastus
ja testaustehtävät kuuluisivat useimmiten tar
kastus- ja testauslaitoksille. 

Sekä sähköalalla että teknillisen tarkastus
keskuksen toimialalla on jo pitkään ollut kan
sainvälisiä tarkastus- ja testaustulosten vasta
vuoroista tunnustamista koskevia sopimuksia. 
Tavoitteena on ollut välttää tuotteeseen koh
distuvien tarkastusten ja testausten moninker
tainen tekeminen. 

2.3. Nykytilan arviointi 

Teknisen tarkastuksen toimintaympäristö on 
voimakkaasti muuttunut ja muuttumassa. Eu
roopan yhdentymiskehitys edellyttää tuotteiden 
tekniseen turvallisuuteen ja luotettavuuteen liit
tyvien viranomaistehtävien erottamista tarkas
tuksista ja muista teknisistä tehtävistä. Jako on 
tarkoituksenmukaista toteuttaa kokonaisuu
dessaan teknisessä tarkastus- ja valvontatoi
minnassa. 

Valtionhallinnon kehittämissuunnitelmat 
vaikuttavat myös teknillisen tarkastuskeskuk
sen toimintaan. Tarkastustoiminnan muuttu
vassa toimintaympäristössä on välttämätöntä 
ottaa asiakkaan tarpeet nykyistä paremmin 
huomioon. Toiminta ja talous on voitava jous
tavasti mukauttaa kysynnän muutoksiin ja 
asiakkaiden tarpeisiin. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen tekniset teh
tävät eli sen maksullinen palvelutoiminta sovel
tuu hyvin harjoitettavaksi liikelaitosmuodossa. 
Liikelaitosmuodossa tarkastuskeskusta voidaan 
edelleen kehittää siten, että se on toiminnalli
sesti ja taloudellisesti riittävän toimintakykyi
nen. Tämä on erityisen tärkeää tarkastustoi
minnan avautuessa yhä enemmän kilpailulle, 
kun samalla on varmistettava teknisen turval-

lisuuden ja luotettavuuden erityisosaamiseen 
perustuvien palvelujen saatavuus. 

Viranomaisen tulee huolehtia niistä tehtävis
tä, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä. Tämän 
vuoksi on tarpeen siirtää teknillisen tarkastus
keskuksen viranomaistehtävät perustettavaan 
uuteen virastoon, turvatekniikan keskukseen. 
Julkisen vallan käyttöä edellyttävät sähkötur
vallisuuteen liittyvät Sähkötarkastuskeskuksen 
viranomaistehtävät tulee myös erottaa testaus
ja tarkastustoiminnasta. Nämä viranomaisteh
tävät tulee siirtää valtion viranomaisen hoidet
taviksi. Keskittämällä kaikki viranomaistehtä
vät samalle organisaatiolle voidaan teknisen 
tarkastuksen viranomaistoimintaa kehittää tu
loksellisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. 
Samalla saavutetaan kokonaisetuja kehitettäes
sä teknistä tarkastus- ja valvontatoimintaa eu
rooppalaisten järjestelmien mukaiseksi ja kan
sallisia tarpeita vastaavaksi. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksen tavoitteena on toteuttaa Euroopan 
yhdentymiskehitykseen liittyvät teknisen tar
kastus- ja valvontatoiminnan organisatoriset 
uudelleenjärjestelyt. Lähtökohtana on turvata 
teollisuuden ja muun elinkeinoelämän sekä 
yhteiskunnan tarvitsemat viranomais- ja tekni
set tarkastus- ja testauspalvelut. Uudistuksen 
lähtökohtana on lisäksi säilyttää henkilö-, 
omaisuus- ja ympäristövaaraa aiheuttavien lai
tosten ja toimintojen nykyinen turvallisuus- ja 
luotettavuustaso sekä muutoinkin varmistaa 
teknistä tarkastusta ja sähköturvallisuutta kos
kevien säädösten ja määräysten noudattaminen 
nykyisen tasoisena. 

Esityksessä ehdotetaan, että teknillisen tar
kastuskeskuksen maksullisen toiminnan pää
osasta muodostetaan kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön hallinnonalalle liikelaitoslaissa tarkoi
tettu liikelaitos, joka olisi nimeltään Teknilli
nen tarkastuskeskus. Tarkastuskeskuksen toi
miala, tehtävät ja toiminta säilyisivät nykyisen 
kaltaisina. Viranomaistehtäviä varten peruste
taan kauppa- ja teollisuusministeriön hallin
nonalalle uusi virasto, turvatekniikan keskus. 
Turvatekniikan keskukseen siirrettäisiin myös 
sähköturvallisuutta koskevat viranomaistehtä
vät. Toimenpiteen pyrkimyksenä on eriyttää 
toisaalta varsinainen tekninen tarkastustoimin
ta eli tarkastus-, sertifiointi-, arviointi-, testa-
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us-, mittaus-, kalibrointi- ja muu vastaava 
toiminta sekä toisaalta viranomaistehtävät sel
keästi toisistaan. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen hallinto jär
jestettäisiin liikelaitoslain mukaisesti. Tarkas
tuskeskuksen toimintaa johtaisivat eduskunnan 
ja valtioneuvoston asettamien toiminta- ja tu
lostavoitteiden rajoissa hallitus ja toimitusjoh
taja. Eduskunta määrittelisi tarkastuskeskuk
selle kuuluvien peruspalvelutehtävien laajuuden 
sekä päättäisi rahoituksesta. Kauppa- ja teolli
suusministeriö vahvistaisi tarkastuskeskuksen 
palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tarvit
taessa sen osat eduskunnan hyväksymissä ra
joissa. Esitys selkeyttää laitoksen ohjausta ja 
korostaa tarkastuskeskuksen omaa vastuuta 
toiminnan tuloksesta ja kilpailukyvystä. 

Turvatekniikan keskukseen keskitettäisiin 
nykyisin teknillisessä tarkastuskeskuksessa hoi
dettavat tuotevalvonta- ja lupatehtävät sekä 
muut julkisen vallan käyttöä edellyttävät viran
omaistehtävät. Virastoon siirrettäisiin myös 
Sähkötarkastuskeskuksen viranomaistehtävät. 
Virasto hoitaisi lisäksi kemikaalien teollisen 
käsittelyn ja varastoinnin lupakäsittelyyn liitty
vät tarkastustehtävät Näidenkin tarkastusten 
osalta tavoitteena on toteuttaa tuotetarkastuk
sessa ja -valvonnassa noudatettava viranomai
sen ja tarkastuslaitoksen välinen tehtäväjako. 
Tämän toteuttamista selvitetään erikseen. 

Turvatekniikan keskuksen tehtävänä olisi 
valvoa ja edistää sähkölaitteisiin ja -laitteistoi
hin, paineastioihin, vaarallisten kemikaalien 
teolliseen käsittelyyn ja varastointiin, kaivostoi
mintaan, vaarallisten aineiden kuljetukseen, rä
jähteisiin ja ampuma-aseisiin liittyvää turvalli
suutta sekä mittaamisvälineisiin ja jalometalli
tuotteisiin liittyvää luotettavuutta kansallisten 
ja kansainvälisten tarpeiden mukaisesti. Val
vonta jakautuu tuotevalvontaan, toiminnan 
valvontaan ja toiminnanharjoittajien valvon
taan. Toiminta kohdistuisi teollisuuteen, kaup
paan, julkishallintoon ja yksityisiin kansalai
siin. Tuotevalvonnassa painopiste siirtyisi 
markkinavalvontaan. Eräillä sektoreilla on jo 
siirrytty uusien periaatteiden mukaisesti toimi
vaan markkinavalvontajärjestelmään. Viraston 
tehtävänä olisi valvonnan järjestäminen uuden 
tilanteen mukaisella tavalla ja valvonnan käy
tännön toteutus. Virastoon ei kuitenkaan kehi
tettäisi tuotteiden testaukseen tarvittavia val
miuksia, vaan virasto ostaisi markkinavalvon
nassa tarvittavat palvelut asiantuntijalaitoksil
ta. Samoin tarkastustoiminnassa virasto hyö-

dyntäisi tarkastus- ja testauslaitosten teknistä 
asiantuntemusta ja kapasiteettia ostamalla niil
tä palveluita. Viraston tehtävänä olisi myös 
selvittää tarvittavien teknisten testaus- ja tar
kastuspalvelujen saatavuutta sekä osallistua 
teknisen tarkastus- ja testaustoiminnan infra
struktuurin sekä lainsäädännön ja ohjauksen 
kehittämiseen eurooppalaisen järjestelmän mu
kaiseksi. 

Uudistuksen tavoitteena on kehittää turva
tekniikan keskuksesta asiantuntijaviranomai
nen, joka huolehtisi myös Suomen liittymisestä 
Euroopan unianiin tehdyn sopimuksen ja Eu
roopan talousalueesta tehdyn sopimuksen aset
tamista kansainvälisistä velvoitteista ja tehtä
vistä. Uudelleenjärjestelyn hallinnollisena ta
voitteena on lisäksi luoda organisatoriset edel
lytykset sille, että tekniseen tarkastukseen liit
tyvät viranomaistehtävät sekä alan infrastruk
tuurin kehittämistä koskevat tehtävät voidaan 
jatkossa laajemminkin siirtää viraston hoidet
tavaksi. Siirrettävät tehtävät on kuitenkin sel
vitettävä erikseen. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen henkilöstön 
oikeudellinen asema ei muuttuisi uudistuksessa. 
Henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet pysyisi
vät ennallaan. Henkilöstöstä noin kolmannes 
siirtyisi turvatekniikan keskuksen palvelukseen 
ja muut uusimuotoiseen liikelaitokseen suoraan 
lain nojalla. Sähköturvallisuutta koskevien vi
ranomaistehtävien hoitamista varten turvatek
niikan keskukseen on tarkoitus perustaa lisäksi 
30 uutta virkaa. Ne pyritään täyttämään Säh
kötarkastuskeskuksesta vapautuvalla henkilös
töllä. 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Teknillinen tarkastuskeskus 

Nykyisen teknillisen tarkastuskeskuksen lii
kelaitostoimintaan liittyvä vaihto- ja käyttö
omaisuus siirrettäisiin liikelaitostetulle Teknil
liselle tarkastuskeskukselle. Tarkoituksena on 
myös, että pääkaupunkiseudulla hajallaan ole
vat toiminnot, joita on vuokra- ja valtion 
omistamissa tiloissa, keskitettäisiin yhteen toi
mipisteeseen. Tätä varten nykyiselle tarkastus
keskukselle myönnettäisiin kertaluonteinen 
määräraha muuttamisesta aiheutuviin rakenta
mis-, muutto- ja investointikustannuksiin. Tar-
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kastuskeskukselle siirtyisi oikeus myynti- ja 
lyhytaikaisten saamisten perimiseen sekä vel
vollisuus osto- ja muiden lyhytaikaisten velko
jen maksamiseen. Erotuksen tarkastuskeskus 
tilittäisi valtiolle. Tarkastuskeskuksen virasto
ajalta syntynyt lomapalkkavelka on tarkoitus 
tarvittaessa rahoittaa talousarvioon otettavana 
määrärahalla tai lainalla. 

Käyttöomaisuus arvostettaisiin käypään ar
voon, jonka arvioidaan olevan syyskuussa 1995 
noin 2,7 miljoonaa markkaa. Myyntisaamisten 
arvioidaan olevan 3 miljoonaa markkaa ja 
lyhytaikaisten osto- ja siirtovelkojen 1,9 miljoo
naa markkaa. Virastoajalta aiheutuvan loma
palkkavelan määräksi arvioidaan 3,1 miljoonaa 
markkaa. 

Aloittavan taseen peruspääomaksi merkittäi
siin 1 miljoonaa markkaa. Muuksi omaksi 
pääomaksi merkittäisiin 1,7 miljoona markkaa. 
Tarkastuskeskuksen taserakenteen vahvistami
seksi ja toimintaedellytykset saattamiseksi vas
taamaan alan muiden yritysten toimintaa ja 
taloutta peruspääomaa on tarkoitus korottaa 8 
miljoonalla markalla. Tätä varten esitetään 
erillistä määrärahaa. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen toiminnan 
arvioidaan aluksi olevan aloitusvaiheeseen liit
tyvien kertamenoluonteisten kulujen takia tap
piollista. Alun jälkeen tarkastuskeskuksella ar
vioidaan laskelmien pohjalta olevan edellytyk
set liiketaloudellisesti kannattavaan toimin
taan. 

Teknilliselle tarkastuskeskukselle on tarkoi
tus säilyttää velvoitteena elinkeinoelämälle tär
keiden peruspalvelujen tuottaminen, kuten ai
netta rikkomatonta koskevan NDT-pätevöinti
keskuksen toiminta ja asetarkastus. Näiden 
palvelujen kysyntä on Suomessa kuitenkin siinä 
määrin vähäistä, ettei palvelujen tuottamisen 
kustannuksia voida kaikilta osiltaan kohdentaa 
asiakkaille. Tältä osin sekä haja-asutusalueiden 
ja syrjäseutujen palvelujen turvaamiseksi arvi
oidaan tarvittavan valtion talousarvioon alku
vaiheessa noin 2,3 miljoonaa markkaa. Tämän 
rahoitustarpeen arvioidaan vähitellen pienene
vän. 

Turvatekniikan keskus 

Turvatekniikan keskuksen perustamisessa 
yhdistetään teknillisen tarkastuskeskuksen ja 
Sähkötarkastuskeskuksen viranomaistoimin
not. Uuden viraston perustamisen yhteydessä 

aiheutuu erityisesti Sähkötarkastuskeskuksesta 
siirtyvän toiminnan takia palkkaus- ja kulutus
menoja, jotka eivät ole aikaisemmin sisältyneet 
valtion talousarvioon. Vastaavasti nykyisen 
teknillisen tarkastuskeskuksen viranomaistoi
mintojen ja sitä hoitavan henkilöstön siirtymi
nen uuteen virastoon aiheuttaa toimintojen 
eriyttämisen ja uudelleenjärjestelyn takia lisä
menoja, muun muassa omien atk-järjestelmien 
hankkimisesta. Myös matkustamiseen liittyvät 
menot tulevat kasvamaan viraston tehtäviin 
kuuluvan ED-jäsenyyden edellyttämän kan
sainvälisen yhteistyön takia. 

Turvatekniikan keskuksen tehtävien sisältö 
muuttuu luonteeltaan erityisesti markkinaval
vonnassa selvitysten ja tutkimusten teettämi
seksi. Tavoitteena on, että virastossa on suppea 
asiantuntijahenkilöstö, joka pääosin ostaa val
vonnassa ja siihen liittyvässä kehitys- ja tutki
mustoiminnassa tarvittavat testauspalvelut ja 
merkittävän osan tarkastuspalveluista ulkopuo
lisilta, markkinoilla toimiviita asiantuntija- ja 
tarkastuslaitoksilla sekä asiantuntijoilta. Tämä 
merkitsee ostopalveluihin tarvittavien määrära
hojen kasvua. 

Uuden viraston perustamisesta ei aiheudu 
välittömiä taloudellisia vaikutuksia elinkei
noelämään tai kotitalouksiin. Pitemmällä aika
välillä arvioidaan elinkeinoelämälle ja kotitalo
uksille samoin kuin koko kansantaloudelle 
syntyvän säästöjä parantuvan teknisen turva
ja luotettavuustason seurauksena. Sähköalalla 
valvonta- ja tarkastustoiminnan luonteen 
muuttuminen saattaa merkitä eräillä toimialoil
la, kuten hissitarkastuksessa ja sähköalan pä
tevyyden saannissa, kustannusten nousua, mikä 
aiheutuu lähinnä kustannusten kohdentamises
ta uudella tavalla. Toisaalta eräiden kustannus
ten, kuten valvontaan ja norminvalmisteluun 
liittyvien palvelujen siirtyminen valtion talous
arviosta maksettavaksi, vähentää Sähkötarkas
tuskeskuksen kustannuksia ja asiakkailta perit
täviä maksuja. 

Taloudelliset vaikutukset yhteensä 

Uudistuksesta ei aiheudu merkittäviä talou
dellisia vaikutuksia yhteiskunnan kannalta. 
Tehtävien erottaminen ja uusien valvontakei
nojen, muun muassa markkinavalvonnan, 
käyttöönotto merkitsee valtion taloudelle aina
kin alkuvaiheessa vähäistä menojen kasvua, 
koska tuloa tuottava tarkastustoiminta on tar-
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koitus siirtää valtion talousarvion ulkopuolelle. 
Markkinavalvonnan kustannusten kattamista 
on tarkoitus selvittää erikseen. 

Uudistuksesta aiheutuisi valtion talousar
vioon vuonna 1995 vajaan 19 miljoonan mar
kan suuruinen kertamenoluontoinen menon
lisäys. Pääosan tästä muodostavat perustetta
van liikelaitoksen tilaratkaisun rahoitus (7 ,4 
milj. markkaa) ja peruspääoman korotus (8 
milj. markkaa). Perustaruisvaiheen jälkeen val
tion talousarvioon tulisi noin 20 miljoonan 
markan menonlisäys. Lähtökohtana on ollut, 
ettei viranomaistehtävien tulokertymä alkuvai
heessa lisäänny. 

4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Teknillinen tarkastuskeskus ja turvateknii
kan keskus päättäisivät itse sisäisestä hallinnos
taan ja sen järjestämisestä. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen liikelaitosta
misella ja turvatekniikan keskuksen perustami
sella ei olisi välittömiä henkilöstövaikutuksia, 
koska nykyisen tarkastuskeskuksen henkilöstö 
siirtyisi esitykseen sisältyvien lakiehdotusten 
nojalla suoraan näiden organisaatioiden palve
lukseen. Lisäksi turvatekniikan keskukseen on 
tarkoitus perustaa 30 uutta virkaa sähköturval
lisuuteen liittyviin viranomaistehtäviin. Nämä 
virat pyritään täyttämään Sähkötarkastuskes
kuksesta vapautuvalla henkilöstöllä. 

4.3. Ympäristövaikutukset 

Turvatekniikan keskuksen perustamisella ja 
teknillisen tarkastuskeskuksen liikelaitostami
sella on tarkoitus säilyttää nykyinen teknisen 
turvallisuuden ja luotettavuuden taso myös 
ympäristövahinkojen torjumisen osalta. Uudis
tuksella pyritään edistämään voimavarojen te
hokasta käyttöä tarvittavan ympäristöturvalli
suuden tason saavuttamiseksi järjestämällä vi
ranomaisvalvonta uudella tavalla. Tarkoitukse
na ei ole, että virasto ja tarkastuslaitos tekisivät 
päällekkäisiä tarkastuksia. Viraston tehtävänä 
olisi periaatetasolla huolehtia siitä, että ympä
ristövahinkojen estämiseksi asetetut tavoitteet 
toteutuvat sekä tähän liittyen tehdä tarvittavia 
ehdotuksia tarkastuspalvelujen saatavuuden 
järjestämiseksi ja säädösmuutoksiksi. Uudistus 
antaisi myös Tekniselle tarkastuskeskukselle 
nykyistä paremmat mahdollisuudet kehittää 
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erilaisia ympäristöarviointi ja -tarkastuspalve
luita, joiden avulla teollisuus ja muu elinkei
noelämä voivat vähentää toimintaansa liittyviä 
ympäristöriskejä. 

5. Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Teknillisen tarkastustoiminnan kehittämis
tarpeita on selvitetty valtioneuvoston asetta
man teknillisen tarkastuksen komitea -91 :n 
(TETAKO-komitea, komiteanmietintö 
1992:30) työn yhteydessä. Sen perusteella an
nettiin 3 päivänä joulukuuta 1992 valtioneu
voston periaatepäätös teknillisen tarkastustoi
minnan kehittämisestä. Periaatepäätöksessä 
teknisen tarkastustoiminnan organisoinnin läh
tökohtana on tehtävien jakaminen viranomais
tehtäviin sekä teknisiin tehtäviin. Tekniset tar
kastus- ja testaustehtävät erotetaan virastojen 
ja laitosten viranomaistehtävistä. Tarkastus- ja 
testaustehtävät organisoidaan toiminnallisesti 
ja taloudellisesti itsenäisiksi tulosyksiköiksi. 
Julkiset tarkastuslaitokset muutetaan tarvitta
van siirtymäajan kuluessa osakeyhtiöiksi tai 
liikelaitoksiksi, jos tämä on mahdollista. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 25 
päivänä helmikuuta 1993 työryhmän (TAVI
työryhmä, Kauppa- ja teollisuusministeriön 
työryhmä- ja toimikuntaraportteja 20/1993), 
jonka tehtävänä oli muun muassa selvittää 
kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan 
teknistä tarkastusta suorittavien virastojen ja 
laitosten osalta, miten viranomaistehtävät sekä 
tekniset tarkastus- ja testaustehtävät erotetaan 
toisistaan ja miten ne organisoidaan valtioneu
voston 3 päivänä joulukuuta 1992 tekemässä 
periaatepäätöksessä esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti. Työryhmä esitti viranomaistehtävi
en ja teknisten tehtävien erottamiseksi neljä 
vaihtoehtoista ratkaisumallia, joiden etuja ja 
haittoja sekä toteuttamismahdollisuuksia se 
tarkasteli. Työryhmä ehdotti myös, että tekni
siä tehtäviä tekeviä liikelaitoksia tai osakeyhti
öitä perustettaessa tai uudelleen organisoitaessa 
tulee pyrkiä kilpailukykyisiin, tehokkaisiin ja 
taloudellisiin yksiköihin. 

Valtioneuvoston 17 päivänä kesäkuuta 1993 
tekemässä periaatepäätöksessä toimenpiteistä 
keskushallinnon ja aluehallinnon uudistamisek
si on kannanotto, jonka mukaan vuonna 1994 
selvitetään tekniseen tarkastukseen soveltuva 
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organisaatiomuoto, joita voivat olla liikelaitos 
tai osakeyhtiö. Valtion vuoden 1994 talousar
vion yleisperustelujen mukaan tekniseen tar
kastuksen toimintaan soveltuva organisaatio
muoto selvitetään vuonna 1994. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitte
li 22 päivänä maaliskuuta 1994 vaihtoehtoa, 
jonka mukaan teknillisen tarkastuskeskuksen 
ja Sähkötarkastuskeskuksen viranomaistehtä
viä varten perustetaan kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön alainen virasto sekä tarkastuskeskuk
sen teknisiä tehtäviä varten valtion liikelaitos. 
Asia oli myös 20 päivänä joulukuuta 1994 
talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltä
vänä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 6 päi
vänä huhtikuuta 1994 työryhmän, jonka tehtä
väksi asetettiin muun muassa seurata, ohjata ja 
koordinoida teknisten tehtävien ja viranomais
tehtävien erottamista Sähkötarkastuskeskuk
sessa ja teknillisessä tarkastuskeskuksessa. Työ
ryhmässä on teknillisen tarkastuskeskuksen ja 
Sähkötarkastuskeskuksen sekä niiden henkilös
tön edustajat. 

5.2. Lausunnot 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi TET A
KO-komitean mietinnöstä lausunnon ministe
riöiltä, keskusvirastoilta, teollisuuden ja elin
keinoelämän etujärjestöiltä, kuntien keskusjär
jestöiltä sekä keskeisiltä työntekijäjärjestöiltä. 
Lausunnoissa suhtauduttiin pääosin myöntei-

sesti komitean ehdotuksiin. Kritiikkiä esitettiin 
muun muassa norminantoa ja ministeriöiden 
välistä työnjakoa koskeviin ehdotuksiin. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi TAVI
työryhmän raportista lausunnot ministeriöiltä, 
keskeisiltä virastoilta, elinkeinoelämän järjes
töiltä sekä työmarkkinajärjestöiltä. Pääosa lau
sunnonantajista kannatti viranomaistehtävien 
ja teknisten tehtävien erottamista eri organisaa
tioihin. Lausunnonantajissa erityisesti sähkö
alan järjestöt olivat hyvin edustettuina, sillä 
lausuntoa pyydettiin kaikilta Sähkötarkastus
keskuksen jäsenjärjestöiltä. Lähes kaikki säh
köalan järjestöt vastustivat erityisesti sähkötur
vallisuuteen liittyvien viranomaistehtävien yh
distämistä muihin organisaatioihin. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy valtion vuoden 1995 ensimmäi
seen lisätalousarvioon ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen viranomais
tehtävien ja teknisten tehtävien erottamiseksi 
toisistaan on tarkastuskeskuksen toimialan ai
neellista lainsäädäntöä muutettava. Tarvittavi
en säädösmuutosten valmistelu on aloitettu. 
Sähköturvallisuuteen • liittyvien viranomaisteh
tävien ja teknisten tehtävien erottamista edel
lyttävät säädösmuutokset otetaan huomioon 
sähköturvallisuuslain valmistelussa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki Teknillisestä tarkastuskeskuksesta 

1 §. Hallinnollinen asema. Teknillinen tarkas
tuskeskus olisi kauppa- ja teollisuusministeriön 
hallinnonalalla toimiva liikelaitos. Ministeriön 
tehtävänä olisi yleisesti valvoa ja seurata tar
kastuskeskuksen toimintaa. Kauppa- ja teolli
suusministeriö valmistelisi ja esittelisi valtio
neuvostossa tarkastuskeskusta koskevat asiat. 
Näitä ovat liikelaitoslain 11 ja 12 §:ssä, 20 §:n 1 
momentissa ja 27 §:n 2 momentissa tarkoitetut 

asiat. Kauppa- ja teollisuusministeriö päättäisi 
tarkastuskeskuksen tulos-, palvelu- ja muista 
toimintatavoitteista eduskunnan hyväksymissä 
rajoissa siten kuin 7 §:ssä tarkemmin säädettäi
siin. Lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriölle 
siirrettäisiin valtioneuvostolle liikelaitoslain 
14 §:ssä ja 15 §:n 3 momentissa säädetyt asiat. 

Teknilliseen tarkastuskeskukseen sovellettai
siin liikelaitoslakia. Se sisältää säännökset val
tion liikelaitosten toimintaa, taloutta ja ulkois
ta ohjausta koskevista yleisistä periaatteista. 
Ehdotetuna lailla täydennettäisiin liikelaitoslain 
säännöksiä sekä annettaisiin tarkastuskeskuk-
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sen erityispiirteiden takia tarpeelliset säännök
set. 

2 §. Toimiala ja tehtävät. Teknillisen tarkas
tuskeskuksen toimiala ehdotetaan säilytettä
väksi pääosin nykyisen sisältöisenä lukuun 
ottamatta viranomaistoimintaa, joka ehdote
taan siirrettäväksi turvatekniikan keskukseen. 
Tarkastuskeskus olisi tarkastus-, sertifiointi-, 
arviointi-, testaus-, mittaus-, kalibrointi- ja 
muita vastaavia palveluja tuottava liikelaitos. 
Tarkastuskeskus voisi harjoittaa myös näihin 
palveluihin liittyvää muuta liiketoimintaa. Tar
kastuskeskuksen toimialan tulisi olla riittävän 
väljä, jotta se mahdollistaisi kokonaispalvelujen 
kehittämisen ja asiakkaiden tarpeiden huo
mioon ottamisen nykyistä paremmin. Tarkas
tuskeskus hoitaisi lisäksi sen toimialaan liitty
vät peruspalvelutehtävät, joista sovitaan laitok
sen palvelu- ja muita toimintatavoitteita sekä 
tulostavoitteita määrättäessä. Näihin peruspal
velutehtäviin voi esimerkiksi kuulua palvelujen 
saatavuuden varmistaminen koko maassa, eri
tyisesti haja-asutusalueilla ja syrjäseuduilla, 
taikka eräiden maamme teollisuudelle ja muulle 
elinkeinoelämälle tarpeellisten mutta kysynnäl
tään vähäisten palvelujen ylläpitäminen. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen keskeisenä 
tehtävänä olisi tuottaa säännöksissä ja määrä
yksissä edellytetyt henkilö-, omaisuus- ja ym
päristövahinkojen torjumiseksi tarpeelliset tar
kastukset, testaukset ja muut palvelut. Toimin
ta perustuisi tekniseen turvallisuuden ja luotet
tavuuden erityisasiantuntemukseen sekä sen 
jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen. Tarkas
tuskeskus voisi toimia kotimaassa ja ulkomail
la. 

3 §. Palvelu- ja toimintatavoitteet. Teknillisen 
tarkastuskeskuksen olisi huolehdittava sen teh
täviin kuuluvien palvelujen tarkoituksenmukai
sesta tarjonnasta sekä niiden kehittämisestä. 
Tarkastuskeskuksen olisi palveluja kehittäes
sään otettava huomioon asiakkaiden tarpeiden 
lisäksi koko yhteiskunnan tarpeet. Asiakkaiden 
eli tarkastuskeskuksen palveluja käyttävien yri
tysten, viranomaisten ja kansalaisten kannalta 
on vaatimuksena, että laitos pystyy tuottamaan 
taloudellisesti, riittävästi ja tarpeeksi korkeata
soisia palveluja sekä toimimaan eurooppalai
sessa tarkastusjärjestelmässä edellytetyllä taval
la. 

Pykälässä mainittujen palvelutavoitteiden li
säksi eduskunta voi antaa liikelaitoslain nojalla 
tarvittaessa tarkempia palvelu- ja muita toimin
tatavoitteita. 

4 §. Lainanotto. Liikelaitoslain 8 §:n 1 mo
mentin mukaan Teknillinen tarkastuskeskus 
voi ottaa lainaa, jonka takaisinmaksu on alle 
vuoden, ja toimitusluottoa. Saman pykälän 2 
momentin mukaan tarkastuskeskukselle voi
daan laitoskohtaisessa laissa antaa oikeus ottaa 
eduskunnan suostumuksen rajoissa myös sel
laista lainaa, jonka takaisinmaksuaika on yli 
vuoden. Ehdotuksen mukaan tarkastuskeskuk
selle myönnettäisiin mainitun pykälän mukai
nen oikeus pitkäaikaisen lainan ottamiseen. 
Lainanotto tapahtuisi liikelaitoslain mukaisesti 
valtioneuvoston asettamin rajoituksin ja eh
doin. 

Lainaa voi olla tarve ottaa erilaisiin inves
tointeihin, kuten suurempien tarkastus- ja tes
tausvälineinvestointien rahoittamiseksi. Lainaa 
voidaan käyttää myös työmarkkinahäiriön tai 
muun ulkoisen tapahtuman aiheuttaman rahoi
tustilanteen heikkenemisen korjaamiseksi sekä 
lisäksi siirtymävaiheen taloudellisten järjestely
jen toteuttamiseksi. 

5 §. Hinnoittelu. Liikelaitoslain 7 §:n mukai
sesti Teknillinen tarkastuskeskus päättäisi tuot
tamistaan palveluista perittävistä hinnoista. 
Hinnat päätettäisiin lähtökohtaisesti liiketalou
dellisin perustein. Tämä edellyttää tarkastus
keskuksen palvelujen hinnoittelemista siten, et
tä liiketoiminnan tuotoilla katetaan liikelaitok
sen kulut, joihin kuuluvat myös käyttöomai
suuden poistot ja sijoitetulle pääomalle asetetut 
tuottovaatimukset. Hinnoittelussa on lisäksi 
otettava huomioon liikelaitokselle asetetut pal
velu- ja muut toimintatavoitteet Asetuksella 
säädetään kuitenkin ne palvelut, joiden hin
noista tai hintojen yleisestä tasosta valtioneu
vosto määrää. 

6 §. Korvaukset. Liikelaitoslain 9 §:n mukaan 
valtion talousarvioon voidaan ottaa määräraha 
korvauksen myöntämiseen liikelaitokselle mää
rätyn tehtävän suorittamiseksi sekä asetettujen 
palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden saavut
tamiseksi. Korvauksia voidaan myöntää käyt
tö- ja investointimenoihin, tietyn toiminnan tai 
sen osan ylläpitämiseen, hintojen alentamiseen, 
liiketaloudellisesti kannattamattomien tehtävi
en hoitamiseen tai toimeksiannon luonteiseen 
tehtävään. 

Erityisistä syistä Teknillisen tarkastuskes
kuksen peruspalvelutehtävät voitaisiin määrätä 
liiketaloudellista hintaa alemmiksi. Liiketalou
dellisesti kannattavaa hintaa alempaa hintaa 
olisi tarkoitus käyttää hyvin rajoitetusti. Pyr
kimyksenä olisi saattaa tarkastuskeskuksen toi-
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minta kaikilta osin liiketaloudellisesti kannat
tavaksi silloin, kun ulkoiset tekijät eivät tätä 
estä. 

Liikelaitoslain 7 §:n mukaan hinnoista pää
tettäessä on otettava huomioon eduskunnan 
liikelaitokselle asettamat palvelu- ja muut toi
mintatavoitteet. Teknisten tarkastuspalveluiden 
tarjoamisesta ja niiden ylläpidosta teollisuus
keskusten ulkopuolisilla alueilla aiheutuu tar
kastuskeskukselle vuositasolla ylimääräisiä 
kustannuksia. Näiden palvelujen saatavuuden 
varmistamiseksi syrjäseuduilla ja har
vaanasutuilla alueilla on valtion talousarvioon 
tarpeen ottaa vuosittain määräraha. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen tehtäviin 
kuuluu tuottaa eräitä peruspalveluja, joista 
aiheutuvat kustannukset ovat tuottoja suurem
pia. Henkilö-, käyttö- ja pääomakustannukset 
nousevat toiminnan edellyttämän vähimmäista
son takia tasolle, jota vastaavaa tuloutusta ei 
kysynnän vähäisyyden takia voida kerätä. 
Kaikkien kustannusten periminen välittömästi 
asiakkailta nostaisi yksittäisten suoritteiden 
hinnan kohtuuttomaksi. Toisaalta näiden toi
mintojen lopettaminen kannattamattomina oli
si teollisuuden ja alan elinkeinotoiminnan kan
nalta vahingollista. Korvaavat palvelut joudut
taisiin hankkimaan mahdollisesti ulkomailta, 
niiden saatavuus olisi kyseenalaista ja yritys 
joutuisi mahdollisesti palvelun puuttumisen ta
kia lopettamaan toimintansa tai rajoittamaan 
toimintaansa markkinoilla. Tämän vuoksi tar
kastuskeskukselle korvattaisiin määrättyjen 
kannattamattomien tehtävien hoitamisesta ai
heutuvat ylimääräiset kustannukset. Pykälän 
mukaan tarkastuskeskus olisi velvollinen hoi
tamaan tällaisen tehtävän siitä kertyvien tulo
jen ja mainitun korvauksen rajoissa, jollei sitä 
ole otettu huomioon tulostavoitteita asetettaes
sa. 

Eurooppalaisessa tuotteiden tarkastusjärjes
telmässä voi kukin maa ilmoittaa tarpeelliseksi 
katsomansa määrän laitoksia, jotka tuottavat 
niin sanottuja kolmannen osapuolen testauksia 
ja tarkastuksia EY:n direktiiveissä edellytetyis
sä tapauksissa. Teollisuuden toimintaedellytys
ten ja tuotteiden viennin kannalta on tärkeää 
varmistaa, että tarvittavat ilmoitettujen laitos
ten testaus- ja tarkastuspalvelut on maastamme 
saatavissa. Teknillisen tarkastuskeskuksen toi
minta eurooppalaisen tarkastusjärjestelmän 
mukaisena ilmoitettuna laitoksena edellyttää 
testaustoimintaa koskevien perusvalmiuksien 
kehittämistä. Varsinkin alkuvaiheessa nämä 

investoinnit aiheuttavat tarkastuskeskukselle 
kustannuksia, joita ei voida lyhyellä aikavälillä 
periä välittömästi asiakkailta. Myös näitä kus
tannuksia on tarkoitus kattaa valtion talousar
vioon otettavana määrärahalla. 

7 §. Kauppa- ja teollisuusministeriön ohjaus. 
Liikelaitoslain 10 §:n mukaisesti eduskunta 
päättäisi Teknillisen tarkastuskeskuksen kes
keisistä palvelutavoitteista ja muista toiminta
tavoitteista. Ehdotuksen mukaan kauppa- ja 
teollisuusministeriö päättäisi tämän jälkeen tar
kastuskeskuksen palvelutavoitteista ja muista 
toimintatavoitteista eduskunnan hyväksymissä 
rajoissa sekä tulostavoitteesta ja tarvittaessa 
sen osista. Ministeriö päättäisi myös tarkastus
keskuksen talouden ja toiminnan vuotta pitem
pää ajanjaksoa koskevista tavoitteista. Tarkoi
tuksena on, että kauppa- ja teollisuusministeriö 
voisi tarvittaessa täsmentää tarkastuskeskuksel
le asetettuja tavoitteita. Ehdotuksessa liikelai
toslain 11 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan sekä 
12 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvostolle 
kuuluva ratkaisuvalta on liikelaitoslain 26 §:n 
mukaisesti siirretty kauppa- ja teollisuusminis
teriölle. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaista
vaksi siirrettäisiin myös liikelaitoslain 26 §:n 
nojalla Teknilliselle tarkastuskeskukselle asete
tun tehtävän tai velvoitteen hoitamisesta taikka 
asetetun palvelu- tai toimintatavoitteen saavut
tamisesta aiheutuvien kustannusten korvaami
nen. 

8 §. Hallituksen määrääminen ja toimitusjoh
tajan nimittäminen. Kauppa- ja teollisuusminis
teriön tehtäväksi säädettäisiin lisäksi määrätä 
ja vapauttaa Teknillisen tarkastuskeskuksen 
hallitus liikelaitoslain 14 §:n mukaisesti sekä 
nimittää ja irtisanoa tarkastuskeskuksen toimi
tusjohtaja liikelaitoslain 15 §:n 3 momentin 
mukaisesti. Muutoin tarkastuskeskuksen halli
tukseen ja toimitusjohtajaan sovellettaisiin, mi
tä liikelaitoslaissa säädetään. 

9 §. Tarkemmat säännökset. Asetuksella an
nettaisiin tarkempia säännöksiä muun muassa 
hallituksen kokoonpanosta ja tehtävistä, ylim
män johdon kelpoisuusvaatimuksista sekä es
teellisyydestä ja salassapidosta. 

10 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995. Samalla 
kumottaisiin nykyisestä teknillisestä tarkastus
keskuksesta annettu laki siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. 

Pykälän mukaan toimenpiteisiin lain täytän
töönpanemiseksi voitaisiin ryhtyä ennen sen 



HE 38/1995 vp 13 

voimaantuloa. Tällaista toimintaa vaativia 
seikkoja olisivat muun muassa toiminnan suun
nittelu ja organisointi, toimitiloja koskevat 
kysymykset, liikelaitokseen siirtyvän henkilös
tön koulutuksen järjestäminen ja markkinoin
nin valmistelutehtävät 

II §. Siirtymäsäännökset. Pykälän tarkoituk
sena on välttää epäselvät toimivaltasuhteet lain 
tullessa voimaan sekä taata valtiolle kuuluvien 
oikeuksien, etujen ja velvollisuuksien säilyttä
minen. Tarkoituksena on myös turvata ulko
puolisten oikeudenhaltijoiden asema Teknilli
sen tarkastuskeskuksen organisaatiotyypin 
muuttuessa. Liikelaitosmuotoinen tarkastuskes
kus jatkaisi nykyisen teknillisen tarkastuskes
kuksen toimintaa ja vastaisi niistä tehtävistä, 
jotka laissa ja asetuksessa olevien säännösten 
mukaan ovat kuuluneet nykyiselle tarkastus
keskukselle ja joita ei lailla tai asetuksella 
säädetä turvatekniikan keskuksen tehtäviksi. 
Tavoitteena on uudistaa tekniiiisen tarkastus
keskuksen toimialan aineellista lainsäädäntöä 
samanaikaisesti ehdotetun lain kanssa siten, 
että tehtävät jakaantuisivat selkeästi joko eh
dotetun lain mukaiselle tarkastuskeskukselle tai 
perustettavalle turvatekniikan keskukselle. 

Nykyisen teknillisen tarkastuskeskuksen vi
rat sekä vakinainen virkasuhteessa ja työsopi
mussuhteessa oleva henkilöstö siirtyisivät ehdo
tetun lain mukaiseen Teknilliseen tarkastuskes
kukseen, jollei turvatekniikan keskuksesta eh
dotetussa laissa muuta säädettäisi. Henkilöstö 
säilyttäisi aikaisemmat oikeutensa ja velvolli
suutensa. Tarkastuskeskuksen ylijohtaja siirtyi
si Teknillisen tarkastuskeskuksen toimitusjoh
tajaksi. 

Ehdotetun lain mukainen Teknillinen tarkas
tuskeskus hoitaisi yhteistyössä turvatekniikan 
keskuksen kanssa nykyiselle teknilliselle tarkas
tuskeskukselle kuuluneet hallinto- ja tilinpito
tehtävät. Näin voitaisiin joustavasti ja tarkoi
tuksenmukaisesti järjestää näiden asioiden kä
sittely loppuun. 

1.2. Laki turvatekniikan keskuksesta 

1 §. Hallinnollinen asema ja tehtävät. Turva
tekniikan keskus toimisi kauppa- ja teollisuus
ministeriön alaisena. Viraston tehtävänä olisi 
valvoa teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta 
henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen es
tämiseksi. Virasto valvoisi myös tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta. Tehtäväalue määräy-

tyisi asianomaisessa erityislainsäädännössä ja 
olisi alkuvaiheessa sama kuin nykyisen teknil
lisen tarkastuskeskuksen viranomaistoiminta, 
minkä lisäksi virasto hoitaisi sähkölainsäädän
töön perustuvia viranomaistehtäviä. Tehtävien 
sisältö ja viraston toimintamenetelmät täsmen
nettäisiin toimialakohtaisesti myös kysymyk
sessä olevissa erityissäädöksissä. Viraston yhte
nä tehtävänä olisi tuotteiden markkinavalvon
nan järjestäminen ja siitä huolehtiminen. Tek
nisen tarkastustoiminnan yleisestä tehtäväjaos
ta poiketen virasto hoitaisi kemikaalien teolli
sen käsittelyn ja varastoinoin lupakäsittelyyn 
liittyviä tarkastustehtäviä. 

Viraston tehtävänä olisi myös harjoittaa vi
ranomaisyhteistyötä kansallisella ja kansainvä
lisellä tasolla, osallistua teknisen tarkastus- ja 
testaustoiminnan infrastruktuurin kehittämi
seen sekä edistää teknistä turvallisuutta ja 
luotettavuutta toimialallaan muun muassa te
kemällä tutkimuksia ja selvityksiä sekä harjoit
tamalla alan tiedottamis- ja koulutustoimintaa. 
Teknisen tarkastustoiminnan lainsäädäntö tu
lee lähivuosina voimakkaasti muuttumaan eu
rooppalaisen yhdentymiskehityksen seuraukse
na. Tähän liittyen viraston tehtävänä olisi 
seurata toimialansa EY:n direktiivien kehittä
mistä sekä avustaa kauppa- ja teollisuusminis
teriötä säännösten ja määräysten valmistelussa. 
Lisäksi turvatekniikan keskukselle voitaisiin 
säätää myös muita tehtäviä. 

Turvatekniikan keskus huolehtisi sille annet
tujen tehtävien toteuttamisesta muun muassa 
ostamalla tarvittavia tarkastus-, testaus-, arvi
ointi- ja muita asiantuntijapalveluja. Näin vi
rasto voisi hoitaa tehtäviään joustavasti ja 
tehokkaasti. 

Turvatekniikan keskus hoitaisi mittateknii
kan keskuksen eräät hallinnolliset ja taloushal
linnolliset sekä suunnittelutehtävät siten kuin 
siitä säädetään asetuksella. Vastaavia tehtäviä 
on hoitanut nykyinen teknillinen tarkastuskes
kus, jolta ne ehdotetun lain nojalla siirtyisivät 
turvatekniikan keskukselle. 

2 §. Alihankinnat. Turvatekniikan keskukselle 
on tarpeen varata mahdollisuus käyttää ulko
puolisia palveluja tutkimusten, selvitysten ja 
muiden toimialaansa kuuluvien tehtävien suo
rittamisessa. 

3 §. Johtokunta. Turvatekniikan keskuksen 
johdossa olisi johtokunta, jonka tehtävistä, 
kokoonpanosta ja asettamisesta säädettäisiin 
asetuksella. Johtokunnassa olisivat edustettui
na keskuksen kannalta tärkeät sidosryhmät 
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4 §. Valvontamaksu. Turvatekniikan keskuk
sen toiminta rahoitettaisiin valtion talousarvi
osta. Mikäli valvontatoiminnasta aiheutuvat 
kustannukset voidaan kohdistaa riittävän tar
koin rajattuun ryhmään, on asianmukaista 
periä näiltä myös toiminnan kustannukset. 
Koska valtion maksuperustelain (150/92) nojal
la valvontamaksujen perimisoikeus ei ole selvä, 
ehdotetaan asetuksella voitavan tarvittaessa 
säätää erikseen määriteltyjen toimintojen kus
tannusten kattamisesta vuotuisilla valvonta
maksuilla. 

5 §. Tarkemmat säännökset. Asetuksella an
nettaisiin tarkempia säännöksiä viraston toi
minnasta. 

6 §. Voimaantulo. Laki turvatekniikan kes
kuksesta ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä marraskuuta 1995. Toimenpiteisiin lain 
täytäntöönpanemiseksi voitaisiin ryhtyä ennen 
sen voimaantuloa.. Tämä on tarpeen, jotta 
toimintaa voitaisiin suunnitella ja organisoida 
jo ennen viraston perustamista. 

7 §. Siirtymäsäännökset. Turvatekniikan kes
kukselle siirtyisivät nykyisen teknillisen tarkas
tuskeskuksen valvonta- ja muut viranomaisteh
tävät. Muut nykyisen tarkastuskeskuksen teh
tävät jäisivät liikelaitostettuun Teknilliseen tar
kastuskeskukseen. Pykälän tarkoituksena on 
välttää epäselvät toimivaltasuhteet lain voi
maan tullessa sekä taata valtiolle kuuluvien 
oikeuksien, etujen ja velvollisuuksien säilyttä
minen. Tavoitteena on uudistaa teknillisen tar
kastuskeskuksen toimialan aineellista lainsää
däntöä viraston ja liikelaitoksen tehtäväjaon 
edellyttämällä tavalla siten, että uudistus tulisi 
voimaan samanaikaisesti ehdotetun lain kans
sa. Turvatekniikan keskukselle siirtyisivät li
säksi Sähkötarkastuskeskukselle kuuluvat val
vonta- ja muut viranomaistehtävät sen mukaan 
kuin erikseen asetuksella säädetään. 

Nykyisen teknillisen tarkastuskeskuksen vi-

rat siirtyvät valvonta- ja viranomaistehtävien 
osalta turvatekniikan keskukseen. Vastaava va
kinainen virka- ja työsuhteessa oleva henkilös
tö siirtyisi virastoon säilyttäen aikaisempiin 
palvelussuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvol
lisuudet. 

Turvatekniikan keskus hoitaisi yhteistyössä 
liikelaitostetun Teknillisen tarkastuskeskuksen 
kanssa nykyiselle teknilliselle tarkastuskeskuk
selle kuuluneet hallinto- ja tilinpitotehtävät 
vielä 1 päivän marraskuuta 1995 jälkeenkin 
siltä osin kuin siihen olisi tarvetta. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Teknillisessä tarkastuskeskuksessa ja turva
tekniikan keskuksessa ehdotettujen lakien täy
täntöönpanosta on tarkoitus antaa tarkempia 
säännöksiä asetuksella. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
marraskuuta 1995. 

4. Säätämisjärjestys 

Ehdotuksen mukaiset lait voidaan säätää 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Liikelai
tosuudistuksen edellyttämät hallitusmuodosta 
poikkeavat säännökset sisältyvät valtiopäivä
järjestyksen 67 §:n nojalla säädettyyn liikelai
toslakiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. Laki 
Teknillisestä tarkastuskeskuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Hallinnollinen asema 

Teknillinen tarkastuskeskus on kauppa- ja 
teollisuusministeriön hallinnonalalla toimiva 
valtion liikelaitos. 

Teknilliseen tarkastuskeskukseen sovelletaan 
valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), 
jollei tässä laissa toisin säädetä. 

2 § 

Toimiala ja tehtävät 

Teknillinen tarkastuskeskus harjoittaa tar
kastus-, sertifiointi-, arviointi-, testaus-, mitta
us-, kalibrointi- ja muuta vastaavaa toimintaa 
sekä tuottaa tähän liiketoimintaan liittyviä 
palveluita. Lisäksi tarkastuskeskus hoitaa sen 
toimialaan liittyvät peruspalvelutehtävät, joista 
sovitaan laitoksen palvelu- ja muita toiminta
tavoitteita sekä tulostavoitteita määrättäessä. 

Asetuksella ja valtioneuvoston päätöksellä 
voidaan Teknilliselle tarkastuskeskukselle an
taa myös muita sille soveltuvia tehtäviä. 

3 § 

Palvelu- ja toimintatavoitteet 

Teknillisen tarkastuskeskuksen tulee huoleh
tia sen tehtäviin kuuluvien palveluiden tarkoi
tuksenmukaisesta tarjonnasta sekä niiden ke
hittämisestä ottaen huomioon asiakkaiden ja 
koko yhteiskunnan tarpeet. 

4 § 

Lainanotto 

Teknillisellä tarkastuskeskuksella on oikeus 
ottaa eduskunnan suostumuksen rajoissa lai
naa, jonka takaisinmaksuaika on vähintään 
vuosi. 

5 § 

Hinnoittelu 

Asetuksella säädetään ne palvelut, joiden 

hinnoista tai hintojen yleisestä tasosta valtio
neuvosto määrää. 

6 § 

Korvaukset 

Teknilliselle tarkastuskeskukselle määrätyn 
tehtävän tai velvoitteen hoitamisesta taikka 
asetetun palvelu- tai toimintatavoitteen saavut
tamisesta aiheutuvien kustannusten korvaami
seksi voidaan valtion talousarvioon ottaa mää
räraha tai aiheutuva rasitus ottaa huomioon 
asetettaessa laitokselle tulostavoitteita. Teknil
linen tarkastuskeskus hoitaa tällaisen tehtävän 
myönnetyn korvauksen ja tehtävästä kertyvien 
tulojen rajoissa ottaen huomioon liiketaloudel
liset näkökohdat ja asetetut tulostavoitteet 

7 § 

Kauppa- ja teollisuusministeriön ohjaus 

Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvi
on sekä Teknillisen tarkastuskeskuksen esitet
tyä alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelmansa 
kauppa- ja teollisuusministeriö päättää tarkas
tuskeskuksen: 

1) palvelutavoitteista ja muista toimintata
voitteista eduskunnan hyväksymissä rajoissa; 

2) tulostavoitteesta ja tarvittaessa sen osista; 
sekä 

3) talouden ja toiminnan vuotta pitempää 
ajanjaksoa koskevista tavoitteista. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää 
myös 6 §:ssä tarkoitettujen korvausten myöntä
misestä Teknilliselle tarkastuskeskukselle. 

8§ 

Hallituksen määrääminen ja toimitusjohtajan 
nimittäminen 

Kauppa- ja teollisuusministeriö määrää ja 
vapauttaa Teknillisen tarkastuskeskuksen hal
lituksen sekä nimittää ja irtisanoo toimitusjoh
tajan noudattaen muutoin, mitä valtion liike
laitoksista annetussa laissa säädetään. 
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9 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

10 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras
kuuta 1995. 

Tällä lailla kumotaan teknillisestä tarkastus
keskuksesta 20 päivänä tammikuuta 1984 an
nettu laki (65/84) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpane
IDiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantu
loa. 

11§ 

Siirtymäsäännökset 

Teknilliselle tarkastuskeskukselle laissa tai 

2. 

asetuksessa säädetyt muut kuin viranomaisteh
tävät sekä niihin liittyvät oikeudet ja velvoitteet 
siirtyvät tämän lain mukaiselle Teknilliselle 
tarkastuskeskukselle, jollei lailla tai asetuksella 
toisin säädetä. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen virat siirre
tään tämän lain mukaisen Teknillisen tarkas
tuskeskuksen viroiksi, jollei turvatekniikan kes
kuksesta annetussa laissa ( 1 ) muuta sää
detä. Virat voidaan siirtää ilman virkamiehen 
suostumusta. Teknillisen tarkastuskeskuksen 
työsopimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy 
tämän lain mukaisen Teknillisen tarkastuskes
kuksen palvelukseen ja säilyttää palvelussuhtei
siinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen ylijohtaja 
siirtyy tämän lain mukaisen Teknillisen tarkas
tuskeskuksen toimitusjohtajaksi. 

Tämän lain mukainen Teknillinen tarkastus
keskus hoitaa yhteistyössä turvatekniikan kes
kuksen kanssa teknilliselle tarkastuskeskukselle 
tilivirastona kuuluneet tilinpitotehtävät. 

Laki 
turvatekniikan keskuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Hallinnollinen asema ja tehtävät 

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena on 
turvatekniikan keskus, jonka tehtävänä on 
valvoa teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta 
henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen es
tämiseksi sekä tuotteiden vaatimustenmukai
suutta siten kuin siitä erikseen säädetään tai 
määrätään. Tehtävänä on myös edistää teknis
tä turvallisuutta ja luotettavuutta toimialallaan. 

Lisäksi turvatekniikan keskus hoitaa ne 
muut tehtävät, jotka sille laissa tai asetuksessa 
erikseen säädetään. 

Turvatekniikan keskus hoitaa mittatekniikan 
keskuksen hallinto-, taloushallinto-ja suunnit
telutehtävät siten kuin siitä asetuksella sääde
tään. 

2 § 

Alihankinnat 

Turvatekniikan keskus voi käyttää asiantun
tijoita ja tehdä sopimuksia viranomaisten, yh
teisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tut
kimusten, selvitysten ja muiden toimialaansa 
kuuluvien tehtävien suorittamisessa. 

3 § 

Johtokunta 

Turvatekniikan keskuksella on johtokunta, 
jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettami
sesta säädetään asetuksella. 
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4 § 

Valvontamaksu 

Asetuksella voidaan säätää, että tässä laissa 
tarkoitetun valvonnan kohteena olevilta toi
minnanharjoittajilta peritään joidenkin toimin
tojen osalta kustannusten kattamiseksi vuotuis
ta valvontamaksua. 

Valvontamaksun määräämisessä noudate
taan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) 
säädetään. 

5 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

6§ 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras
kuuta 1995. 

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpane
IDiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantu
loa. 

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1995 

7 § 

Siirtymäsäännökset 

Turvatekniikan keskukselle siirtyvät Teknilli
selle tarkastuskeskukselle laissa tai asetuksessa 
säädetyt valvonta- ja muut viranomaistehtävät 
sekä näihin tehtäviin liittyvät oikeudet ja vel
voitteet. Turvatekniikan keskukselle siirtyvät 
myös Sähkötarkastuskeskus-nimiselle julkisoi
keudelliselle yhteisölle laissa tai asetuksessa 
säädetyt valvonta- ja muut viranomaistehtävät 
sen mukaan kuin asetuksella erikseen sääde
tään. 

Teknillisen tarkastuskeskuksen virat siirre~ 
tään 1 momentissa mainittujen tehtävien osalta 
turvatekniikan keskuksen viroiksi. Virat voi
daan siirtää ilman virkamiehen suostumusta. 
Tarkastuskeskuksen näitä tehtäviä hoitava työ
sopimussuhteinen henkilöstö siirtyy vastaavasti 
turvatekniikan keskuksen palvelukseen aikai
sempaa vastaaviin tehtäviin virkasuhteeseen. 

Tämän lain voimaan tullessa teknilliselle 
tarkastuskeskukselle kuuluvien tilinpitotehtävi
en hoitamisesta säädetään erikseen. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki 

3 3501410 
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