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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av lagen om tryckkärl 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I anslutning till revideringen av normgiv
ningen inom statsförvaltningen föreslås att om 
ministeriets och tillsynsmyndighetens befogen
het att meddela föreskrifter och anvisningar 
som gäller tillsynen över tryckkärl skall stadgas 
detaljerat i lag. 

Propositionen innehåller dessutom vissa änd
ringsförslag som behövs då tryckkärlsstadgan
dena harmoniseras med Europeiska gemenska
pernas direktiv. 

Avsikten är att den föreslagna lagen skall 
träda i kraft 1991. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och skälen till revide
ringen 

Handels- och industriministeriets befogenhet 
att utfärda föreskrifter om tryckkärl baserar sig 
för närvarande på fullmakter om vilka stadgas 
på förordningsnivå. Tillsynsmyndighetens befo
genhet att utfärda föreskrifter och anvisningar 
baserar sig i sin tur i huvudsak på en förord
ning eller på ministeriebeslut som har utfärdats 
med stöd av den. Eftersom befogenheten att 
utfärda bindande föreskrifter skall grunda sig 
på en fullmakt som är individualiserad i lag, är 
nuläget otillfredsställande. Som en olägenhet 
måste man dessutom anse att orden föreskrifter 
och anvisning inte i alla fall har använts på det 
sätt som fastställs i lagen om åtgärder som 
gäller myndigheternas föreskrifter och anvis
ningar (573/89) utan anvisningar har i vissa fall 
avsetts vara bindande. 

För att de mål som uppställts i lagen om 
tryckkärl (98/73) skall kunna nås på ett ända
målsenligt sätt krävs det att handels- och 
industriministeriet och tillsynsmyndigheten för 
tryckkärl kan utfärda föreskrifter. På grund av 
att tekniken fortgående utvecklas och förhål
landena snabbt förändras är det nödvändigt att 
myndigheter av lägre ordning än statsrådet har 
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rätt att utfärda preciserande tekniska föreskrif
ter om säkerhet. Detaljerna kring problemen 
med tryckkärl är av teknisk natur och kräver 
därför sådan sakkunskap som i första hand 
myndigheterna för säkerhetskontroll represen
terar. 

De stadganden som gäller enkla tryckkärl 
revideras i Europeiska gemenskapernas (EG) 
medlemsländer så att de stämmer överens med 
direktivet om enkla tryckkärl. Avsikten är att 
motsvarande revidering skall göras i Finland. 
Detta förutsätter att lagen om tryckkärl kom
pletteras i fråga om utlämnande av uppgifter 
till utlandet och tillsynsmyndighetens förbuds
rättigheter. 

2. Beredningen a v ärendet 

Propositionsutkastet har beretts som tjäns
teuppdrag i samarbete mellan handels- och 
industriministeriet och tekniska kontrollcentra
len. 

Handels- och industriministeriet bad om 
utlåtanden över propositionsutkastet av följan
de instanser: justitieministeriet, försvarsministe
riet, finansministeriet, trafikministeriet, arbets
ministeriet, luftfartsstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, 
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strålsäkerhetscentralen, tekniska kontrollcent
ralen, arbetarskyddsstyrelsen, Statsjärnvägar
na, Industrins Centralförbund, Kemiska Cent
ralförbundet, Finlands Metall-, Maskin- och 
Elektrotekniska Industris Centralförbund, Fin
lands skogsindustrins Centralförbund, Fin
lands Tekniska Handelsförbund, Olje
branschens Centralförbund, Energiekonomiska 
Föreningen och Finlands Fackförbunds Cent
ralorganisation FFC r.f. 

I de erhållna utlåtandena är inställningen till 
propositionsutkastet huvudsakligen positiv. In
dustrins Centalförbund och Finlands Metall-, 
Maskin- och Elektrotekniska Industris Central
förbund har i sina utlåtanden fäst uppmärk
samhet vid de huvudprinciper som den av 
finansministeriet tillsatta normarbetsgruppen 
har presenterat (kom. bet. 1986: l 0). Enligt dessa 
skall bindande normer i första hand ges genom 
lag, förordning och statsrådsbeslut och över 
samma sakhelhet får stadganden och bestäm
melser ges på högst tre normeringsnivåer. I 
dessa utlåtanden har det också betonats att den 
västeuropeiska integrationen bör beaktas då 
rättsinstitut som gäller tryckkärl utvecklas. 

3. De föreslagna ändringarna 

För att stadgandena om enkla tryckkärl skall 
kunna harmoniseras föreslås att 4 § lagen om 
tryckkärl kompletteras så att tillsynsmyndighe
ten har rätt att utom att förbjuda tillverkning, 
utlämnande från tullen, förflyttning och an
vändning av tryckkärl förbjuda försäljningen 
av tryckkärl, om tryckkärlet inte överensstäm
mer med lagen om tryckkärl eller med stad
ganden och föreskrifter som har utfärdats med 
stöd av den. I stället för att utfärda ett förbud 
kan tillsynsmyndigheten också begränsa till
verkningen, utlämnandet från tullen, förflytt
ningen, försäljningen och användningen av ett 
dylikt tryckkärl. Eftersom likadana tryckkärl i 
allmänhet tillverkas i flera exemplar, är det i 
många fall av detta slag ändamålsenligt att 
utfärda ett gemensamt förbud för dem alla. 
Därför föreslås att tillsynsmyndigheten kan 
inrikta ett förbud eller en begränsning både på 
ett enskilt tryckkärl och på flera likadana kärl. 
Ett dylikt förbud kan t.ex. gälla alla tryckkärl 
i ett visst tillverkat parti, om tillräckligt många 
tryckkärl i ett sådant parti har konstaterats 
strida mot stadgandena och föreskrifterna om 
tryckkärl. Eftersom det anses vara onödigt att 

utöver förbudsrätt för tillsynsmyndigheten 
stadga förbudsrätt för en besiktningsman som 
är anställd hos tillsynsmyndigheten, föreslås att 
omnämnandet om förbudsrätt för besiktnings
man skall slopas. Ärendet är av sådan natur att 
tillsynsmyndigheten kan avgöra det internt. 

I stadgandena om enkla tryckkärl som skall 
träda i kraft i EG-länderna, förutsätts att 
övervakningsmyndigheterna och kontrollorga
nen vid behov har möjlighet att lämna ut 
uppgifter till utlandet. Det är fråga om avskrift 
av intyget över typbesiktning, avskrifter av 
planen för konstruktion och tillverkningsmetod 
samt uppgifter om undersökningar, testningar 
och kontroller. Utbyte av information är också 
i andra fall viktigt i internationellt samarbete. 
När det gäller den tekniska säkerheten är i 
synnerhet uppgifter om olyckor viktiga. A v 
dessa orsaker föreslås att i 6 a § lagen om 
tryckkärl stadgas om rätt för kontrollcentralen 
att till motsvarande utländska organ som bed
river kontrollverksamhet samt till internationel
la organisationer och stater som deltar i samar
betet utlämna uppgifter som är nödvändiga för 
det internationella samarbetet. Utlämnande av 
personuppgifter till utlandet skall dock ske i 
enlighet med personregisterlagen (471/87). 

För att normgivningens laglighet skall sä
kerställas och förenhetligas föreslås att till 12 § 
lagen om tryckkärl fogas ett nytt 2 mom., 
enligt vilket handels- och industriministeriet 
genom förordning kan befullmäktigas att ut
färda närmare föreskrifter om tryckkärl. Full
makten gäller också utfärdande av dylika 
föreskrifter om konstruktionsmaterial och ut
rustning i tryckkärl samt om planering, till
verkning, import, testning, placering, använd
ning, kontroll och övrig övervakning av tryck
kärl. Dessutom kan tillsynsmyndigheten genom 
förordning befullmäktigas att utfärda närmare 
föreskrifter och anvisningar om teknik och 
säkerhet vad gäller tillämpningen av handels
och industriministeriets beslut samt befullmäk
tigas att bestämma eller godkänna den stan
dard som skall iakttas vid tillämpningen av 
beslutet. I lagen om tryckkärl kan 5 § 2 mom. 
samtidigt upphävas som obehövligt. Som fö
reskrifter om övrig tillsyn skall nämligen t.ex. 
betraktas föreskrifter som behövs för övervak
ning av produktions-, lagerförsäljnings- och 
drifts bokföring. 

Revideringen förutsätter också att full
maktsstadgandena i förordningen om tryckkärl 
dels skall korrigeras och dels upphävas och att 
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obehövliga fullmaktsstadganden i beslut av 
handels- och industriministeriet, vilka har ut
färdats med stöd av förordningen om tryckärl, 
skall upphävas. 

Det är inte nödvändigt att tillämpa stadgan
dena och föreskrifterna om tillverkning, kont
roll och användning av tryckkärl då risken med 
tryckkärlet måste anses vara obetydlig eller då 
den nivå på säkerheten som förutsätts i stad
gandena och föreskrifterna kan uppnås på 
något annat sätt. situationen är sådan t.ex. då 
tryckkärlet är litet eller då andra faktorer än 
tryckhållfastheten bestämmer om tryckkärlet 
äger tillräcklig hållfasthet. Eftersom särskilda 
normer kan visa sig vara nödvändiga i dylika 
fall, föreslås att tekniska kontrollcentralen ge
nom förordning kan befullmäktigas att utfärda 
närmare föreskrifter och anvisningar om teknik 
och säkerhet beträffande sådana tryckkärl på 
vilka stadganden och föreskrifter om tillverk
ning, kontroll och användning av tryckkärl inte 
tillämpas. 

Särskilda normer kan även vara nödvändiga 
då en tillämpning av förordningen vore oskälig 
eller oändamålsenlig. T.ex. användningen av 
vissa flyttbara högtryckstvättapparater skulle 
förutsätta att användaren har maskinmästar
brev, vilket inte kan anses vara ändamålsenligt. 
Dessutom finns det produkter på vilkas över
vakning det inte är meningsfullt att tillämpa 
stadgandena om tryckkärl. Sådana är t.ex. 
ölflaskor och bildäck. Därför föreslås att tek
niska kontrollcentralen genom förordning kan 
befullmäktigas att utfärda närmare föreskrifter 
och anvisningar om teknik och säkerhet i 
sådana fall då en tillämpning av förordningen 
vore oskälig eller oändamålsenlig beträffande 

planering, tillverkning, testning, kontroll och 
användning av tryckkärl samt med tanke på 
konstruktionsmaterialet i dem. Förutsättningen 
skulle även i dessa fall vara att behövlig 
säkerhet kan uppnås på detta sätt. 

I lagen och förordningen om tryckkärl samt 
i handels- och industriministeriets beslut som 
har utfärdats med stöd av dem är det inte 
möjligt att beakta varje enskild tryckkärlsg
rupps särdrag. Därför föreslås att tekniska 
kontrollcentralen genom förordning skall kun
na ges fullmakt att meddela närmare föreskrif
ter och anvisningar om teknik och säkerhet 
beträffande sådana tryckkärl i fråga om vilka 
det med tanke på säkerheten vore otillräckligt 
att iaktta de av handels- och industriministeriet 
utfärdade föreskrifterna. Med tanke på säker
heten finns det behov att avvika från handels
och industriministeriets föreskrifter t.ex. i fråga 
om besiktningsintervaller och besiktningsmeto
der för vissa tryckkärlsgrupper. 

4. Propositionens verkningar på 
ekonomi och personal 

Förslaget kan förverkligas med nuvarande 
resurser. 

5. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft under 1991. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av lagen om tryckkärl 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 2 februari 1973 om tryckkärl (98/73) 5 § 2 mom., 
ändras 4 § 2 mom. samt 
fogas till lagen en ny 6 a§ och till 12 § nya 2 och 3 mom. som följer: 

4§ 

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda tillverk
ning, utlämnande från tullen, förflyttning, för
säljning och användning av tryckkärl som inte 
överensstämmer med denna lag eller med stad
ganden och föreskrifter som har utfärdats med 
stöd av den. I stället för förbud kan tillsyns
myndigheten fastställa motsvarande begräns
ningar. Förbudet eller begränsningen kan gälla 
ett eller flera likadana kärl. När en besiktnings
man som är anställd hos tillsynsmyndigheten 
har grundad anledning att befara att ett enskilt 
tryckkärl inte överensstämmer med föreskrif
terna, kan han meddela ett motsvarande tem
porärt förbud som gäller till dess tillsyns
myndigheten har avgjort saken på grundval av 
en undersökning som skall utföras i brådskan
de ordning. 

6a§ 
Tekniska kontrollcentralen får lämna ut upp

gifter som är nödvändiga för det internationella 
samarbetet till motsvarande utländska organ 
som bedriver kontrollverksamhet, till interna
tionella organisationer och till stater som deltar 
i samarbetet. När personuppgifter lämnas till 
utlandet skall personregisterlagen (471/87) iakt
tas. 

12 § 

Genom förordning kan stadgas att handels
och industriministeriet kan meddela närmare 
föreskrifter om tryckkärl, konstruktionsmate
rial och utrustning i dem samt om planering, 
tillverkning, import, testning, placering, an
vändning, kontroller och annan övervakning av 

Helsingfors den 13 september 1991 

dem. Likaså kan genom förordning stadgas att 
tillsynsmyndigheten, till den del det är fråga 
om teknik och säkerhet, kan meddela närmare 
föreskrifter och anvisningar om tillämpningen 
av ministeriebeslut som avses här samt bestäm
ma eller godkänna den standard som skall 
iakttas vid tillämpningen av beslutet. 

Genom förordning kan dessutom stadgas att 
tekniska kontrollcentralen kan meddela närma
re föreskrifter och anvisningar om teknik och 
säkerhet beträffande sådana tryckkärl på vilka 
det, på grund av att tryckkärlet är ofarligt eller 
på grund av att nödvändig säkerhet kan 
uppnås på annat sätt, inte är nödvändigt att 
tillämpa stadgandena och föreskrifterna om 
tillverkning, kontroll och användning av tryck
kärl. Genom förordning kan också stadgas att 
tekniska kontrollcentralen kan meddela närma
re föreskrifter och anvisningar om teknik och 
säkerhet beträffande sådana grupper av tryck
kärl på vilka det med avseende på planering, 
konstruktionsmaterial, tillverkning, testning, 
kontroll eller användning skulle vara oskäligt 
eller oändamålsenligt att tillämpa förordning
en, om nödvändig säkerhet kan uppnås på 
detta sätt. Genom förordning kan dessutom 
stadgas att tekniska kontrollcentralen, i de fall 
om vilka stadgas mera i detalj i förordning, kan 
meddela närmare föreskrifter och anvisningar 
om teknik och säkerhet beträffande sådana 
tryckkärl i fråga om vilka det med tanke på 
säkerheten inte skulle vara tillräckligt att han
dels- och industriministeriets föreskrifter iakt
tas. 

Denna lag träder kraft den 199 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Handels- och industriminister Kauko Juhantalo 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om tryckkärl 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 2 februari 1973 om tryckkärl (98/73) 5 § 2 mom., 
ändras 4 § 2 mom. samt 
fogas till lagen en ny 6 a§ och till 12 § nya 2 och 3 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

Tillsynsmyndigheten eller hos myndigheten 
anställd besiktningsman kan förbjuda tillverk
ning, utlämnande från tullen, förflyttning och 
användning av tryckkärl, som ej är överens
stämmande med utfärdade föreskrifter. Har 
besiktningsman grundad orsak att befara, att 
tryckkärl ej är överensstämmande med gällan
de föreskrifter, kan han meddela ett motsva
rande temporärt förbud, vilket gäller till dess 
tillsynsmyndigheten, på basen av en undersök
ning, som skall utföras i brådskande ordning, 
avgjort saken. 

4§ 

5§ 

Föreslagen lydelse 

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda tillverk
ning, utlämnande från tullen, förflyttning, för
säljning och användning av tryckkärl som inte 
överensstämmer med denna lag eller med stad
ganden och föreskrifter som har utfärdats med 
stöd av den. I stället för förbud kan tillsyns
myndigheten fastställa motsvarande begränsnin
gar. Förbudet eller begränsningen kan gälla ett 
eller flera likadana kärl. När en besiktningsman 
som är anställd hos tillsynsmyndigheten har 
grundad anledning att befara att ett enskilt 
tryckkärl inte överensstämmer med föreskrif
terna, kan han meddela ett motsvarande tem
porärt förbud som gäller till dess tillsynsmyn
digheten har avgjort saken på grundval av en 
undersökning som skall utföras i brådskande 
ordning. 

Tillsynsmyndigheten kan utfärda för övervak- (2 mom. upphävs) 
ningen erforderliga bestämmelser om produk-
tions-, upplags-, försäljnings- och driftbokfö-
ringen beträffande tryckkärl. 

6a§ 
Tekniska kontrollcentralen får lämna ut upp

gifter som är nödvändiga för det internationella 
samarbetet till motsvarande utländska organ 
som bedriver kontrollverksamhet, till internatio
nella organisationer och till stater som deltar i 
samarbetet. När personuppgifter lämnas till 
utlandet skall i personregisterlagen ( 471/87) 
iakttas. 



6 

Gällande lydelse 
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Föreslagen lydelse 

12 § 

Genom förordning kan stadgas att handels
och industriministeriet kan meddela närmare 
föreskrifter om tryckkärl, konstruktionsmaterial 
och utrustning i dem samt om planering, till
verkning, import, testning, placering, använd
ning, kontroller och annan övervakning av dem. 
Likaså kan genom förordning stadgas att till
synsmyndigheten, till den det det är fråga om 
teknik och säkerhet, kan meddelanärmare fö
reskrifter och anvisningar om tillämpningen av 
minisferiebeslut som avses här samt bestämma 
eller godkänna den standard som skall iakttas 
vid tillämpningen av beslutet. 

Genom förordning kan dessutom stadgas att 
tekniska kontrollcentralen kan meddela närmare 
föreskrifter och anvisningar om teknik och 
säkerhet beträffande sådana tryckkärl på vilka 
det, på grund av att tryckkärlet är ofarligt eller 
på grund av att nödvändig säkerhet kan uppnås 
på annat sätt, inte är nödvändigt att tillämpa 
stadgandena och föreskrifterna om tillverkning, 
kontroll och användning av tryckkärl. Genom 
förordning kan också stadgas att tekniska kont
rollcentralen kan meddela närmare föreskrifter 
och anvisningar om teknik och säkerhet beträf
fande sådana grupper av tryckkärl på vilka det 
med avseende på planering, konstruktionsmate
rial, tillverkning, testning, kontroll eller använd
ning skulle vara oskäligt eller oändamålsenligt 
att tillämpa förordningen, om nödvändig säker
het kan uppnås på detta sätt. Genom förordning 
kan dessutom stadgas att tekniska kontroll
centralen, i de fall om vilka stadgas mera i 
detalj i förordning, kan meddela närmare fö
reskrifter och anvisningar om teknik och säker
het beträffande sådana tryckkärl i fråga om 
vilka det med tanke på säkerheten inte skulle 
vara tillräckligt att handels- och industriminis
teriets föreskrifter iakttas. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 


