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Kauppa- ja teollisuusministeriölle 
 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 24.1.2001 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
selvittää teknisiin tarkastustehtäviin liittyviä hallinnollis-oikeudellisia kysymyk-
siä. Työryhmän tuli 
 
• selvittää eri säädössektoreilla toimivien arviointilaitosten nykyinen 

säädösperusta ja hallinnolliset velvoitteet 

• tehdä ehdotuksia tai linjauksia, joiden pohjalta asianomaisia säädöksiä 
ja hallintopäätöksiä tulisi yhtenäistää ja uudistaa. 

Selvityksessä tuli erityisesti ottaa huomioon asiaankuuluvat perustuslain vaati-
mukset, oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimukset, nykyinen sektorilainsää-
däntö, Euroopan unionin säädökset ja näihin liittyvät muut normatiiviset periaat-
teet, arviointitoiminnan sektorikohtaiset erityispiirteet sekä arviointipalvelu-
markkinoiden toimivuuteen liittyvät näkökohdat. 
 
Työryhmän toimikaudeksi asetettiin 24.1.2001–31.5.2001, jota pidennettiin 
18.5.2001 annetulla kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 30.9.2001 asti. 
Työryhmä kokoontui 14 kertaa. Työryhmä otti nimekseen Teknisiin tarkastusteh-
täviin liittyviä hallinnollis-oikeudellisia kysymyksiä selvittävä työryhmä (ns. 
TETAHO-työryhmä). 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin teollisuusneuvos Seppo Ahvenainen 
kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja jäseniksi hallitusneuvos Klaus Frösén ympä-
ristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Johanna Hakala sisäasiainministeriös-
tä, tutkija Marietta Keravuori oikeusministeriöstä, hallitussihteeri Pekka Kouhia 
liikenne- ja viestintäministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko kaup-
pa- ja teollisuusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Pertti Siiki sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Anja Simola valtiovarainministeriös-
tä. Työryhmän sihteeriksi määrättiin nuorempi hallitussihteeri Jarmo Uhlbäck 
kauppa- ja teollisuusministeriöstä (18.5.2001 asti) sekä ylitarkastaja Jukka 
Kainulainen turvatekniikan keskuksesta (18.5.2001 alkaen). 
 
Työryhmä kuuli asiantuntijoina lainsäädäntöneuvos Risto Eerolaa oikeusminis-
teriöstä, professori Mikael Hidéniä Helsingin yliopistosta, professori Olli Mä-
enpäätä Helsingin yliopistosta, professori Kalle Määttää Joensuun yliopistosta, 
professori Kaarlo Tuoria Helsingin yliopistosta sekä professori Veli-Pekka Vil-
jasta Turun yliopistosta. Yhteisön oikeutta koskevassa selvitystyössä työryhmän 



  

asiantuntijana toimi lisäksi lainsäädäntösihteeri Johanna Koivisto oikeusministe-
riöstä. 
 
Työryhmän mielestä vaatimustenmukaisuuden arviointielimen toimintaa tulisi 
pitää perustuslain 124 §:n tarkoittamana julkisena hallintotehtävänä silloin, kun 
arviointielin  toteuttaa lainsäädännössä asetettua tehtävää ja kun se lainsäädän-
töön perustuen tekee arviointeja, jotka sellaisenaan tai tosiasiallisesti vaikuttavat 
asiakkaan oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin. Tällöin tulee säännösperustei-
sesti taata oikeusturvan ja hyvän hallinnon takeiden noudattaminen tässä toimin-
nassa. EY:n uuden lähestymistavan direktiivit eivät aseta esteitä hyvään hallin-
toon ja oikeusturvaan liittyvien lisävaatimusten asettamiselle ilmoitetuille laitok-
sille kansallisessa lainsäädännössä. Lisäksi eri lainsäädäntösektoreilla toimivien 
arviointilaitosten pätevyyden toteamis-, hyväksyntä-, ilmoitus- ja valvontamenet-
telyjä tulisi työryhmän mielestä yhtenäistää nykyisestään. Säännellyn alueen vaa-
timustenmukaisuuden arviointitehtävien delegointi hallinnon ulkopuolisille eli-
mille on hallinnon tehokkuuden ja laadun kannalta edelleen yleisesti tarkoituk-
senmukaista. Säännösvalmistelun yhteydessä tulisi kuitenkin aiempaa johdon-
mukaisemmin arvioida, missä määrin vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävi-
en antaminen muille kuin viranomaisille on perustuslain 124 §:n valossa tarkoi-
tuksenmukaista. Voimassa oleva vaatimustenmukaisuuden arviointielimiä kos-
keva lainsäädäntö on hajanaista ja perustuslain näkökulmasta osin puutteellista. 
Vastuuministeriöiden tulisikin – yhteistyössä toimien – huolehtia siitä, että arvi-
ointielimiä koskevat säännösuudistustarpeet kartoitetaan ja säännökset saatetaan 
ajantasaisiksi tässä raportissa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. 
 
Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä jättää kunnioittavasti mietintönsä kauppa- ja 
teollisuusministeriölle. 
 
Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2001 
 
 
 
    Seppo Ahvenainen 
 
Klaus Frösén       Johanna Hakala  
 
Marietta Keravuori      Pekka Kouhia     
 
Anja Liukko      Pertti Siiki 
 
Anja Simola     
    Jukka Kainulainen 
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1  Johdanto 
 
 
1.1  Työryhmän työn tausta ja tavoitteet  
 
Useiden teollisten tuotesektoreiden teknisessä sääntelyssä ja vaatimustenmukai-
suuden arvioinnissa sovelletaan EY:n uuden menettelytavan ja yleisen menettely-
tavan periaatteita. Näiden periaatteiden pohjalta on myös suomalaista teknistä 
sääntelyä ja tarkastustointa uudistettu  johdonmukaisesti 1990-luvun alkupuolelta 
lähtien. Uudistusten eräitä ominaispiirteitä ovat vaatimustenmukaisuuden arvi-
ointitehtävien (testaus-, tarkastus-, sertifiointi-) ja  viranomaistehtävien eriyttä-
minen toisistaan, vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien delegointi markki-
naehtoisesti toimiville julkisille tai yksityisille toimielimille sekä valmistajan 
vastuun lisääntyminen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa.  Mainittuja peri-
aatteita on sovellettu  myös puhtaasti kansalliseen toimivaltaan kuuluvassa sään-
telyssä.  Toisaalta sekä yhteisösääntelyn että kansallisen sääntelyn alueella on 
olemassa useita vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmiä, joissa edellä mai-
nittuja EY-periaatteita ei sovelleta.  
 
Uuden perustuslain soveltamisen yhteydessä on aiempaa voimakkaammin katsot-
tu, että säännellyn alueen vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviin – eritoten 
tiettyihin teknisiin tarkastustehtäviin – liittyy eri asteista julkisen vallan käyttöä. 
Näitä tehtäviä olisi siten pidettävä julkisina hallintotehtävinä. Tähän liittyen on 
myös korostettu, että annettaessa julkisia hallintotehtäviä muulle kuin viranomai-
selle on oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen turvattava 
säännösperusteisesti. Useissa voimassa olevissa sektorisäädöksissä on toisaalta 
ollut lähtökohtana se, että kyseiset arviointitehtävät ovat luonteeltaan teknisiä 
palvelutehtäviä, joissa ei käytännössä ole kyse julkisista hallintotehtävistä tai jul-
kisen vallan käytöstä. Tällöin on oikeusturvan takeista huolehdittu muutoin kuin 
viranomaisiin sovellettavin menettelyin. Huomion arvoista on myös se, että 
säännellyn sektorin arviointitehtäviä hoitavat sekä laitokset että yksittäiset arvioi-
jat.  Siten eri säädösten nojalla toimivien arviointilaitosten ja arvioijien hallinnol-
lis-juridinen asema on varsin kirjava.  
 
Käytännön menettelyjen selkeyttämiseksi kauppa- ja teollisuusministeriö katsoi 
tarpeelliseksi asettaa työryhmän (ns. TETAHO-työryhmä)  selvittämään säännel-
lyn alueen vaatimustenmukaisuuden arviointitoiminnan hallinnollis-juridista 
luonnetta sekä vaihtoehtoisia tapoja varmistaa oikeusturvan ja hyvän hallinnon 
vaatimusten toteutuminen. 
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Työryhmän tuli  
 
• selvittää eri säädössektoreilla toimivien arviointilaitosten nykyinen 

säädösperusta ja hallinnolliset velvoitteet 

• tehdä ehdotuksia tai linjauksia, joiden pohjalta asianomaisia säädöksiä 
ja hallintopäätöksiä tulisi yhtenäistää ja uudistaa 

 
Selvityksessä tuli erityisesti ottaa huomioon 
 
• asiaankuuluvat perustuslain vaatimukset 

• oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimukset 

• nykyinen sektorilainsäädäntö 

• EY:n  säädökset ja näihin liittyvät muut normatiiviset periaatteet 

• arviointitoiminnan sektorikohtaiset erityispiirteet sekä  

• arviointipalvelumarkkinoiden toimivuuteen liittyvät näkökohdat 

 
 
1.2  Työn toteutustapa ja rajaukset 
 
Tehtäväannon pohjalta laadittu työsuunnitelma käsitti seuraavat osatehtävät: 
 
1 Eri säädössektoreilla toimivien vaatimustenmukaisuuden arviointielin-

ten (l. ”tarkastuselinten”) nykyisen säädösperustan ja hallinnollisten 
velvoitteiden kartoitus sekä analysointi. 

 
Kartoitus kattoi kauppa- ja teollisuusministeriön, liikenne- ja viestin-
täministeriön, ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, 
sisäasiainministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön alan säädös-
tön painottuen teknisiä tarkastuselimiä tai niihin rinnastettavia toimie-
limiä sisältäviin säännöksiin. Kartoitukseen liittyen työryhmä selvitti  
EY-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön yhteentoimivuutta, 
julkisen hallintotehtävän käsitettä perustuslain valossa sekä hallinnon 
kehittämisen uusimpien linjausten vaikutuksia arviointitoimintaan. 
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2 Asiantuntijakuulemiset 
 

Asiantuntijoiden näkemysten kokoaminen jakautui kahteen osaan: ar-
viointitoimialan edustajille kohdistettuun kirjalliseen kyselyyn ja oi-
keudellisten asiantuntijoiden henkilökohtaiseen kuulemiseen. Edelli-
nen joukko sisälsi kolme ryhmää: arviointilaitokset, arviointilaitosten 
asiakkaat sekä arviointitoimialan viranomaiset. Oikeudellisten asian-
tuntijoiden joukko käsitti eturivin perustuslaki- ja valtiosääntöasian-
tuntijoita. Näiden lisäksi kuultiin  tarkastusmarkkinoiden  toimivuu-
teen perehtynyttä oikeudellista asiantuntijaa. Muissa  EU/ETA-maissa 
vallitsevien menettelytapojen selvittämiseksi työryhmä teki kirjallisen 
kyselyn Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja Iso-Britannian vastuuvi-
ranomaisille. 

 
 
3 Aineiston analysointi, ehdotusten ja linjausten laadinta sekä raportointi 
 

Selvitysaineiston analysointi ja tulosten työstäminen suoritettiin työ-
ryhmässä.  
 

Vaatimustenmukaisuuden arviointielinten toimintaan liittyvät 
keskeiset käsitteet: 
 
Vaatimustenmukaisuuden arviointi1 on toiminto, jolla suoraan tai 
epäsuorasti ratkaistaan, täyttyvätkö asiaankuuluvat vaatimukset. Tyy-
pillisiä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin muotoja ovat testaus, tar-
kastus, sertifiointi ja pätevyyden toteaminen. 
 
Vaatimustenmukaisuuden arviointielimellä2 tarkoitetaan elintä, jo-
ka arvioi vaatimustenmukaisuuden. Asiayhteydestä riippuen arvioin-
tielimestä käytetään nimitystä arviointilaitos, testauslaboratorio, kalib-
rointilaboratorio, tarkastuslaitos, tarkastaja, tutkimuslaitos, toimival-
tainen laitos, valtuutettu laitos, sertifiointielin, akkreditointielin, toi-
mielin  yms.  

                                                 
1   ks. Standardi SFS-EN 45020: Standardisointi ja siihen liittyvä toiminta, Yleissanasto 
 
2 ”Vaatimustenmukaisuuden arviointielintä” (engl. conformity assessment body) tai lyhen-

nettynä ”arviointielintä” käytetään raportissa yleiskäsitteenä standardin SFS-EN 45020 mu-
kaisesti. Näiden synonyyminä on aiemmin ollut tapana  käyttää myös ”tarkastuselin” 
-termiä, jolla on kuitenkin myös oma erityismerkityksensä (engl. inspection body). Arvioin-
tielin käsittää sekä  yhteisöt (”laitokset”) että luonnolliset henkilöt (”arvioijat”). Vaatimus-
tenmukaisuuden arviointielimiä koskevat asiat eivät tässä selvityksessä koske akkreditoin-
tielintä, ellei näin erikseen mainita. 
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Pätevyyden toteamisella3 tarkoitetaan menettelyä, jossa toimivaltai-
nen  osapuoli (”pätevyyden toteamiselin”)  arvioi toimielimen päte-
vyyden asetettujen arviointivaatimusten mukaan ja antaa arvioinnista 
lausunnon tai todistuksen. Pätevyyden toteaminen voi olla akkredi-
tointia tai perustua muihin erikseen sovittuihin tai säädettyihin  vaati-
muksiin.  
 
Akkreditointi4  on pätevyyden toteamismenettely, jossa toimivaltai-
nen elin (akkreditointielin) muodollisesti toteaa, että toimielin tai hen-
kilö on pätevä suorittamaan arvioituun pätevyysalueensa kuuluvia teh-
täviä. Akkreditointi perustuu yleisiin kansainvälisesti vahvistettuihin 
vaatimuksiin ja se suoritetaan kansainvälisesti sovitun menettelyn 
mukaisesti.  
 
Vaatimustenmukaisuuden arviointielimen hyväksymisellä tarkoi-
tetaan toimia, jossa toimivaltainen hyväksyntäviranomainen toteaa 
hyväksymisvaatimusten (teknisten ja hallinnollisten) täyttymisen ja 
tekee asiaankuuluvan hyväksymispäätöksen.  Huom. teknisten seikko-
jen osalta hyväksyntä perustuu tavallisesti akkreditointielimen suorit-
tamaan pätevyyden toteamiseen. Hyväksynnästä käytetään asiayhtey-
destä riippuen termejä nimeäminen, valtuuttaminen, tunnustaminen, 
määrääminen jne5. 
 
Arviointielimen ilmoittaminen on toimi, jossa jäsenmaa ilmoittaa 
komissiolle ja muille jäsenmaille, että jokin vaatimukset täyttävä lai-
tos on hyväksytty suorittamaan direktiivin mukaisia vaatimustenmu-
kaisuuden arviointeja6. Huom. ilmoittamista edeltää hyväksyntäviran-
omaisen suorittama hyväksyntä. Ilmoittamiseen rinnastettavia toimia 
voi sisältyä myös muihin kansainvälisiin sopimus- ja tunnustamisjär-
jestelmiin.  

                                                 
3  Määritelmä poikkeaa standardista SFS-EN 45020, jossa tämä on akkreditoinnin yleinen 

määritelmä. Syynä on kansallinen säädös − asetus testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalib-
rointitoimintaa harjoittavien  toimielinten pätevyyden toteamisesta (1568/1991, muutokset  
1533/1994 ja  1258/1997) – jossa akkreditointiin liittyy kansainvälisten standardien mukai-
suus, mikä käytännössä tarkoittaa EN 45000-sarjan standardien ja niitä vastaavien 
ISO/CASCO-dokumenttien mukaisuutta.  

 
4
 

   Standardin SFS-EN 45020 mukaan; viitteessä3  mainittu poikkeama huomioon ottaen. 

5  Erityistapauksissa akkreditointi voi säännöksen perusteella sellaisenaan johtaa tosiasialli-
seen  hyväksyntään. 

 
6  Arviointilaitoksia ja viranomaisia koskevat Euroopan unionin ilmoitusmenettelyt, Kauppa- 

ja teollisuusministeriön moniste 6/2000. 
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Moduuleilla tarkoitetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenette-
lymalleja, joita sovelletaan arvioitaessa tuotteiden vaatimustenmukai-
suutta uuden lähestymistavan7 direktiivien yhteydessä. Vaatimusten-
mukaisuutta on arvioitava jonkin moduulin mukaisesti sekä tuotteen 
suunnittelu- että tuotantovaiheessa siten kuin asianomaisessa direktii-
vissä säännellään. Perusmoduulivaihtoehtoja on kahdeksan (A…H, lii-
te 1). Näillä on lisäksi erilaisia muunnoksia. 

                                                 
7 Neuvoston päätöslauselma teknistä yhdenmukaistamista ja standardeja koskevasta uudesta 

lähestymistavasta, annettu 7 päivänä toukokuuta 1985, EYVL C 136, 4.8.1985 
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2  Vaatimustenmukaisuuden 
arviointielinten nykyinen 
hallinnollis-oikeudellinen asema 
 
 
2. 1  Yleistilanne Suomessa 
 
Suomen nykytilanteen selvittämiseksi tehtiin vaatimustenmukaisuuden arvioin-
tielinten hallinnointia ja toimintaa koskeva säädöskartoitus, joka käsitti kauppa- 
ja teollisuusministeriön, ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, 
liikenne- ja viestintäministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalat (Huom. 
kartoitustietoja ei saatu kaikilta hallinnonaloilta ja tietojen kattavuus vaihteli hal-
linnonaloittain). Analysoinnin mahdollistamiseksi kunkin säädössektorin tiedot 
jäsenneltiin. Perusteina käytettiin säädöksen lajia, arviointitoiminnan lajia ja 
kohdetta, arviointielimen nimeämismenettelyä, sen oikeuksia ja velvoitteita, ar-
viointielimen valvontamenettelyä, muutoksenhakumenettelyjä sekä arvioinnin 
vaihtoehtoisuutta. Eräissä tapauksissa tietoihin sisältyi vastuuministeriön edusta-
jan arvio  tehtävien julkishallinnollisesta luonteesta sekä hyvän hallinnon ja oi-
keusturvan toteuttamisen muodoista (ks. sektorikartoitusten yhteenvedot liitteissä 
3 ja 4 ).  
 
Seuraavassa kuviossa esitetään arviointielinten hallinnointia ja eri toimijoiden 
välistä työnjakoa koskevat yleiset periaatteet. Yhteisössä säänneltyä aluetta kos-
kevat periaatteet pohjautuvat uuden lähestymistavan direktiivien piirissä vallitse-
vaan käytäntöön. Muun yhteisösääntelyn alueella menettelytavat vaihtelevat suu-
restikin. Kansallisesti säännellyn alueen tehtävät sisältävät tuotteiden markkinoil-
le saattamiseen, käyttöönottoon ja käytönaikaiseen toimintaan liittyviä vaatimus-
tenmukaisuuden arviointeja sekä erilaisia henkilöiden tai organisaatioiden kel-
poisuuteen liittyviä arviointeja. Kuten jäljempänä havaitaan käytännön menette-
lyt eivät kaikelta osin noudata kuvion pääperiaatteita. 
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Taulukko 1.   Vaatimustenmukaisuuden arviointielinten hallinnoinnin ja 
toimijoiden työnjaon periaatteet8 
 
Tehtävä Vastuutaho 
 EY-säädöksiin liittyvät 

tehtävät 
Kansallisiin harmonisoi-
mattomiin säädöksiin liit-
tyvät tehtävät 

Tuotteita, laitteistoja, organi-
saatioita tai henkilöitä kos-
keva vaatimustenmukaisuu-
den arviointi  

Arviointielin9 Arviointielin 

Arviointielimen pätevyyden 
toteaminen 
 

Akkreditointielin Akkreditointielin 

Arviointielimen hyväksymi-
nen  (ja hyväksynnän pe-
ruuttaminen) 

Vastuuministeriö Vastuuministeriö tai muu 
toimivaltainen viranomai-
nen 

Arviointielimen ilmoittaminen Vastuuministeriö10 - 
Arviointielimen valvonta: 
 
1. Tekninen pätevyys 
 
2. Muut hyväksyntä- ja il-
moittamisvaatimukset  

 
 
Akkreditointielin 
 
Vastuuministeriö 
 

 
 
Akkreditointielin 
 
Vastuuministeriö tai muu 
toimivaltainen viranomai-
nen 

Arviointielintä ja vaatimus-
tenmukaisuuden arviointia 
koskevien sitovien normien 
anto 

Vastuuministeriö 
(/valtioneuvosto/edus-
kunta) 

Vastuuministeriö 
(/valtioneuvosto/eduskun-
ta) 

 
 
2.1.1  Vaatimustenmukaisuuden arviointielimet 
 
Arviointitoimintaa harjoittavat tahot muodostavat eri hallinnonaloilla varsin kir-
javan joukon niin nimikkeidensä kuin organisoitumismuotonsa ja tehtäviensä 
luonteenkin puolesta. Tarkastustehtäviä suorittavat ilmoitetut laitokset, tehtävään 
pätevät laitokset tai henkilöt, tarkastajat, valtuutetut TE-keskusten tarkastajat, pä-
teväksi todetut laboratoriot, hyväksytyt laitokset, tarkastuslaitokset, omatarkas-
tuslaitokset, valtuutetut laitokset, sähköurakoitsijat, valtuutetut tarkastajat, ilmoi-
tetut tutkimuslaitokset jne.  

                                                 
8
 

  Käytäntö vaihtelee eri säädössektoreilla. 

9 Arviointielimen vastuu koskee tilannetta, jossa ns. kolmannen osapuolen arviointielin osal-
listuu vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Käytännössä tämä tehtävä on säädössektorista 
riippuen joko kokonaan tai osittain valmistajan  tai vastaavan toimijan omalla vastuulla.  

 
10  Kauppa- ja teollisuusministeriö toimii tämän lisäksi kansallisena yhteyspisteenä. 
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Koska useiden arviointielimien toimintaa säännellään uuden lähestymistavan di-
rektiivien mukaan harmonisoidulla lainsäädännöllä, niille asetetut vaatimukset 
vastaavat pitkälti kohdassa 2.2.2 esitettyjä. Vastaavat vaatimukset on usein ase-
tettu myös kansalliseen toimivaltaan kuuluvan lainsäädännön nojalla toimiville 
arviointielimille. Yleisenä vaatimuksena on, että arvioinnit on suoritettava luotet-
tavasti ja teknisesti pätevällä tavalla. Siten  arviointielimien on yleensä oltava 
puolueettomia ja riippumattomia, niillä on oltava riittävät taloudelliset voimava-
rat sekä pätevä henkilöstö, jonka palkka ei saa riippua tarkastusten määrästä tai 
tuloksista. Niillä on lisäksi oltava toiminnan kattava vastuuvakuutus. Arvioin-
tielimet vastaavat myös käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta, ja niiden on 
huolehdittava haltuunsa saamiensa tietojen salassapidosta. 
 
Sektorilainsäädännössä on lisäksi asetettu vaatimuksia mm. epäämispäätösten 
perusteluvelvollisuudesta, raportointivelvollisuudesta vastuuviranomaisille, päte-
vyyden osoittamisesta (akkreditointi, pätevyystodistus) sekä muutoksenhaku-
mahdollisuudesta. Sektorilainsäädännössä on voitu myös edellyttää, että arvioin-
tielimen on oltava yksilöitävissä, mikäli se kuuluu muuta kuin tarkastustoimintaa 
harjoittavaan organisaatioon11. Toisaalta lainsäädännössä on voitu myös koko-
naan jättää määrittelemättä arviointielimille asetetut vaatimukset12. 
 
Arviointielimille lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia on täsmennetty niitä 
valvovien elinten ohjeissa13. Kaikkia ilmoitettuja laitoksia koskee kauppa- ja te-
ollisuusministeriön ohje6. Liitteessä 5 esitetään tyypillisiä vaatimuksia eri hallin-
nonaloilta. 
 
Muutoksenhakumahdollisuus on tärkeää sekä arviointielimille (vastuuviran-
omaisten nimeämispäätökset, hyväksyntöjen peruuttamiset tms.) että niiden asi-
akkaille. Tässä raportissa huomiota kiinnitetään lähinnä jälkimmäiseen. Oikeus-
turvaan ja muutoksenhakuun liittyy mm. oikeus tulla kuulluksi epäselvissä tapa-
uksissa; työryhmän tekemien kyselyjen mukaan näin usein toimitaankin. Samoin 
kielteisen päätöksen perusteleminen on tärkeää muutoksenhaun kannalta. Muu-
toksenhausta ei pääsääntöisesti ole säädetty erikseen. Poikkeustapauksina ovat 
painelaitelaki (869/1999, 24 §), laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta 
(1015/2001, 42.2 §) työsuojeluasioissa (1162/1999, 20 a §) ja hallituksen esitys 

                                                 
11  Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja    

säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta 302/2001, liite 1. 
 
12 Viihdelaitelaki (164/1995), jonka 7 §:n mukaan tarkastuslaitokselle voidaan määräyksessä 

asettaa  tarpeellisia ehtoja. 
 
13  Ks. esim. TUKES-ohje Y1-2000 (tarkastuslaitosten hyväksyminen/painelaitteet). 
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radiolaiksi. Tarkastuslaitoksen sisäisestä oikaisumenettelystä säädetään mm. lais-
sa vaarallisten aineiden kuljetuksesta (124/2001, 20 §). Lain 21 §:n mukaan muu-
tosta haetaan tämän jälkeen hallinto-oikeudelta. Muita muutoksenhakureittejä 
ovat oikaisuvaatimus valvontaviranomaiselle tai valvovalle ministeriölle ja tämän 
jälkeen hallintovalitus hallinto-oikeuteen. 
 
Arviointielimille säädetyissä hallinnollisissa vaatimuksissa on kiinnitetty huo-
miota salassapitovelvollisuuteen. Vastaavasti elimillä on oikeus ja velvollisuus 
luovuttaa tietoja valvoville viranomaisille, yleensä ao. ministeriöille.  
 
Eri hallinnonaloilla arviointielimen hyväksymisestä käytetään erilaista termino-
logiaa (vert. taulukko s. 11). Yleisimmät termit ovat hyväksyminen ja nimeämi-
nen. Joissakin tapauksissa hyväksymisen lisäksi käytetään valtuutusta, jossa ar-
viointielin ensin hyväksytään ja sen jälkeen valtuutetaan suorittamaan tarkastuk-
sia (LVM/laivanluokitus), tai tunnustamista (vaarallisten aineiden kuljetus). Ni-
meämisen ja hyväksymisen ohella arviointielin voidaan myös määrätä tarkastus-
laitokseksi14. Arviointielimen hyväksyy joko vastuuministeriö tai muu toimival-
tainen viranomainen. Yleensä on pyritty siihen, että ministeriö hyväksyy EY-
sääntelyn piiriin kuuluvat arviointielimet ja valvontaviranomainen kansalliset ar-
viointielimet. Perusteena tälle on EY-elinten hyväksymiseen liittyvä poliittinen 
ulottuvuus ja valtion vastuu hyväksymistään arviointielimistä suhteessa muihin 
jäsenvaltioihin.  
 
Arviointielinten valvonnasta huolehtii joko ministeriö tai sen alainen virasto tai 
laitos. On myös tapauksia, joissa valvonnasta ei ole säädetty lainkaan. Arvioin-
tielimen hyväksynnän peruuttaa yleensä sama taho, joka vastaa hyväksymisestä. 
Peruuttaminen on yleensä mahdollista silloin, kun arviointielin ei pysty huoleh-
timaan velvoitteistaan tai täytä sen toiminnalle asetettuja ehtoja; useimmissa ta-
pauksissa tilanteen korjaamiselle voidaan asettaa määräaika. Arviointielimet ovat 
usein velvollisia raportoimaan hyväksymispäätöksen piiriin kuuluvasta toimin-
nastaan vastuuviranomaiselle. Tämä tapahtuu yleensä vuosittain annettavalla ker-
tomuksella, minkä lisäksi elinten on ilmoitettava niiden toiminnassa tapahtuvista 
muutoksista. Valvonta voi edellyttää myös valvovan viranomaisen aktiivisia toi-
menpiteitä15. Valvovalla viranomaisella on joissakin tapauksissa myös mahdolli-
suus peruuttaa tunnustaminen määräajaksi tai antaa laitokselle huomautus tai kir-

                                                 
14 Ks. viihdelaitelaki 7 §. 

 
15  Ks. laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 2 a §, jonka  mu-

kaan ministeriö varmistaa määräajoin, että säädetyt vaatimukset täyttyvät. 
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jallinen varoitus16. Arviointielimen valvonta on usein yhdistetty akkreditoinnin 
edellyttämiin määräaikaisarviointeihin. 
 
 
2.1.2 Arviointitoiminnan muodot 
 
Tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä vaatimustenmukaisuudenarviointi on 
suurelta osin yhteisölainsäädännöllä harmonisoitua. Harmonisointi puolestaan 
perustuu monilla tuotesektoreilla uuden lähestymistavan direktiiveihin (ks. lii-
te 2). Tällöinkin harmonisointi rajoittuu pääsääntöisesti tuotteiden markkinoille 
saattamisvaiheeseen. On kuitenkin monia sektoreita, joissa ei noudateta uuden 
lähestymistavan periaatteita (esim. kemikaalit, lääkkeet, ajoneuvot, elintarvik-
keet).  
 
Arviointitoiminta voi ajoittua tuotteen tai laitteiston elinkaaren eri jaksoihin. Ar-
viointia voidaan edellyttää jo tuotteen valmistusmateriaalien tai komponenttien 
hyväksyntävaiheessa17. Uuden lähestymistavan direktiiveissä se kohdistuu pää-
asiassa tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen; direktiiveissä on käytössä mo-
duulijärjestelmä (ks. liite 1), jonka mukaan arviointitehtävät määräytyvät. Sen 
nojalla valmistajan on huolehdittava tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioin-
nista noudattaen säädettyjä menettelyitä, ennen kuin tuote saatetaan markkinoille. 
Aina ei kuitenkaan edellytetä ulkopuolista arviointilaitosta, vaan useissa tuote-
ryhmissä riittävät käytännössä valmistajan itse tekemät toimenpiteet (esim. säh-
kölaitteet ja lelut).  
 
Kun valmistaja on velvollinen käyttämään arviointilaitosta (esim. useat painelait-
teet, räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetut laitteet, kaasulaitteet, räjähteet 
ja hissit), ei valmistajalla ole mahdollisuutta saattaa tuotteita laillisesti markki-
noille ilman arviointilaitoksen selvitys-, todentamis-, varmistus-, hyväksymis- tai 
vastaavaa toimenpidettä. Keskeisimpiä näistä toimenpiteistä ovat laitoksen teke-
mä tyyppitarkastus yhdistettynä joko valmistajan omaan laadunvalvontaan, lai-
toksen suorittamaan tuotetarkastukseen taikka laitoksen standardin EN ISO 9002 
tai 9003 nojalla suorittamaan valmistajan laatujärjestelmän arviointiin ja valvon-
taan sekä yksittäisten tuotteiden tarkastuttaminen arviointilaitoksessa ja arviointi-
laitoksen standardin EN ISO 9001 nojalla suorittama valmistajan laatujärjestel-
män arviointi ja valvonta. Arviointilaitoksella ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää 

                                                 
16 Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, 13 g §. 
 
17 Esim. painelaitteiden valmistusmateriaalien eurooppalainen hyväksyntä, hissin turvakom-

ponenttien vaatimustenmukaisuuden arviointi. 
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tai rajoittaa vaatimustenvastaisina pitämiensä tuotteiden markkinoille saattamista 
tai käyttöönottoa - joskin sillä, että arviointilaitos ei anna vaatimustenmukaisuut-
ta osoittava todistusta voi olla tosiasiallisesti tuotteen valmistajan kannalta tällai-
nen vaikutus. Tällaiset toimenpiteet ovat mahdollisia vasta, kun tuote on saatettu 
markkinoille ja niiden käytöstä päättää valvontaviranomainen, jonka tehtävänä 
on markkinavalvonnalla varmistaa, että markkinoille saatetaan ja käyttöön ote-
taan vain säädetyt vaatimukset täyttäviä tuotteita. Pääsääntöisesti, etenkin EY:n 
direktiivien soveltamisalalla, valmistajalla on myös mahdollisuus valita useiden – 
myös muiden kuin Suomen viranomaisten nimeämien – laitosten välillä. 
 
Eräät tuotteet ja laitteistot vaaditaan tarkastettavaksi käyttöönoton yhteydessä 
(esim. painelaitteet, maakaasuputkistot, sähkölaitteistot, pelastustoimen laitteet, 
hissit, eräät nosturit ja nostolaitteet sekä eräät muut työvälineet) tai käytön aikana 
(esim. painelaitteet, pelastustoimen laitteet, maakaasuputkistot, sähkölaitteistot, 
hissit, mittaamisvälineet, ajoneuvot, eräät nosturit ja nostolaitteet sekä eräät muut 
työvälineet). Kun tuotteen tai laitteiston valmistajalle tai maahantuojalle taikka 
omistajalle tai haltijalle on säädetty velvollisuus hankkia arviointilaitokselta 
käyttöönotto- ja käytönaikaiset tarkastukset, on tarkoituksena varmistaa, että sää-
detyt tekniset velvoitteet on täytetty ja tuotetta tai laitteistoa voi käyttää turvalli-
sesti. Tarkastuksesta laaditaan yleensä pöytäkirja, johon mm. kirjataan havaitut 
puutteet. Käyttöönoton ja käytön edellytyksenä on, että tarkastukset on hoidettu 
ja puutteet korjattu asianmukaisesti. Arviointilaitos ei kuitenkaan voi estää tuot-
teen tai laitteiston käyttöönottoa tai käyttöä, vaan tämä velvoite on asetettu toi-
minnanharjoittajalle suoraan lainsäädännössä. Säädetyn tarkastuksen laiminlyönti 
voi  olla rangaistavaa. Kieltopäätöksen tai toimenpiteisiin velvoittavan päätöksen 
voi tehdä vain valvontaviranomainen. 
 
Arviointilaitokset harjoittavat myös henkilöiden pätevöintiä. Eräissä tehtävissä 
toimiminen edellyttää asianmukaisesti varmennettua pätevyyttä (esim. painelait-
teiden hitsaus, ammattitaitoa edellyttävät sähköalan työt ja öljylämmityslait-
teistojen asennus). Henkilöiden pätevyyksiä varmentaessaan arviointilaitos asial-
lisesti ratkaisee yksilön oikeuden toimia tietyssä tehtävässä. Käytännössä arvioin-
tilaitoksen harkintavalta on usein hyvin rajallista. 
 
Käyttöönottotarkastuksen tai käytön aikaisen tarkastuksen suorittajalta ei aina 
edellytetä erityistä kolmannen osapuolen toteamaa pätevyyttä. Joissakin tapauk-
sissa tietyn alan asiantuntemus tai suoritettu tutkinto tai opinnäyte sellaisenaan 
antaa pätevyyden silloin kun kyseessä olevan tarkastuksen saa suorittaa luonnol-
linen henkilö. Tällöin ei välttämättä vaadita myöskään erityistä ulkopuolisen tar-
kastajan asemaa, vaan pätevyyden omaava henkilö voi esimerkiksi olla toimin-
nanharjoittajan palveluksessa. 
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Arviointitoiminta on useimmiten säädetty pakolliseksi, mutta voi myös olla va-
paaehtoista (esim. jalometallituotteiden tarkastus, painelaitteen materiaalin hy-
väksyntä). Tiettyjen säädösten nojalla viranomaisvalvonta on mahdollista korvata 
arviointilaitoksen tekemällä tarkastuksella (esim. eräin osin nestekaasun käyttö- 
ja käsittelylaitokset sekä varastot). Arviointilaitoksen toimenpiteet voidaan tietty-
jen säädösten nojalla myös korvata vaihtoehtoisilla toimintajärjestelmillä (esim. 
painelaitteiden kunnonvalvontajärjestelmä). 
 
 
2.2  Perustuslain asettamat vaatimukset 
 
 
2.2.1  Julkisen hallintotehtävän antaminen yksityiselle 
 
Perustuslakiuudistuksen yhteydessä perustuslain 124 §:ään otettiin nimenomai-
nen säännös, jolla rajoitetaan julkisen hallintotehtävän antamista varsinaisen vi-
ranomaiskoneiston ulkopuoliselle taholle. Mainitun pykälän mukaan julkisia hal-
lintotehtäviä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, 
jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna 
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Edellytyk-
senä on lisäksi, että tehtävien hoitoa ja siinä noudatettavaa menettelyä koskevat 
riittävän yksityiskohtaiset säännökset oikeusturvanäkökohtien huomioon ottami-
sesta. Sikäli kuin tehtävän hoitamiseen saattaa liittyä julkisen vallan käyttöä, on 
huolehdittava siitä, että julkisia hallintotehtäviä hoitavat kuuluvat rikosoikeudel-
lisen virkavastuun piiriin.  
 
Tarkoituksenmukaisuutta koskeva vaatimus on oikeudellinen edellytys, jonka 
täyttyminen jää tapauskohtaisesti arvioitavaksi. Säännös korostaa julkisia hallin-
totehtäviä hoitavien henkilöiden koulutuksen ja asiantuntemuksen merkitystä se-
kä sitä, että näiden henkilöiden julkisen valvonnan on oltava asianmukaista. Tar-
koituksenmukaisuusarvioinnissa hallinnon tehokkuuden ja muiden hallinnon si-
säisiksi luonnehdittavien tarpeiden lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota yk-
sityisten henkilöiden ja yhteisöjen tarpeisiin. Lisäksi hallintotehtävän luonne tu-
lee ottaa huomioon. Pykälän perusteluissa viitataan siihen, että tarkoituksenmu-
kaisuusvaatimus voi palveluiden tuottamiseen liittyvien tehtävien kohdalla täyt-
tyä helpommin kuin esimerkiksi yksilön keskeisiä oikeuksia koskevan 
päätöksenteon kohdalla.  
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2.2.2 Julkisen hallintotehtävän käsite 
 
Perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla julkisen hallintotehtävän käsitteellä viitataan 
verraten laajaan hallinnollisten tehtävien kokonaisuuteen, johon kuuluu lakien 
toimeenpanoon ja yksityisten henkilöiden sekä yhteisöjen oikeuksia, velvolli-
suuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. Lainsäädäntö- ja 
tuomiovallan käyttöä ei sen sijaan pidetä säännöksessä tarkoitettuna hallintoteh-
tävänä. Säännöksen viimeisen virkkeen mukaan myöskään merkittävää julkisen 
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ei voida antaa viranomaiskoneiston ulkopuoli-
sille tahoille. Tällaisena pidetään esimerkiksi itsenäiseen harkintaan perustuvaa 
oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten merkittävällä tavalla yksilön 
perusoikeuksiin.  
 
Perustuslain 124 §:n perusteluista ilmenevä julkisen hallintotehtävän määritelmä 
ei ole tyhjentävä. Käsitteen sisältö on johdettu negatiivisesti valtionvallan kolmi-
jako-opista rajaamalla säännöksessä tarkoitetun julkisen tehtävän ulkopuolelle 
lainkäyttöpäätösten antaminen ja oikeusnormien asettaminen. Jäljelle jää laaja 
joukko erityyppisiä julkisiksi hallintotehtäviksi luonnehdittavia toimintoja. Julki-
siin hallintotehtäviin liittyy yleensä oikeus käyttää julkista valtaa, mutta välttä-
mätöntä tämä ei ole. Esimerkiksi viranomaisen päätöksellä myönnetyn etuuden 
tai lainan teknisen maksatuksen antaminen yksityisen hoidettavaksi ei merkitse 
julkisen vallan käytön siirtämistä viranomaiskoneiston ulkopuoliselle taholle. 
 
Julkisen vallan käytön käsitettä käytetään perustuslain 2 §:n 3 momentin peruste-
luiden mukaan 124 §:ssä toimintakäsitteenä, eli kuvaamaan tietyn tyyppistä toi-
mintaa. Julkisen vallan käytön muodoista perustuslain 124 §:n kannalta kysy-
mykseen tulee lähinnä yksityisen oikeusasemaan vaikuttavien hallintopäätösten 
antaminen. Toiseksi kyse voi olla pykälässä tarkoitetun merkittävän julkisen val-
lan käytön ulkopuolelle jäävästä tosiasiallisesta julkisen vallan käytöstä, kuten 
käskyjen tai kieltojen antamisesta. Laajasti tulkittuna myös hallintopäätöksen 
valmistelu- tai täytäntöönpanotoimia saatetaan pitää julkisen vallan käyttönä. 
Ratkaisevaa on se, liittyykö tällainen toiminta yksilön oikeusasemaa koskevan 
hallintopäätöksen tekemiseen.  
 
Niin sanotusta välillisestä julkisen vallan käytöstä on katsottu olevan kysymys 
esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon omaneuvojan toiminnassa. Omaneuvo-
jan tehtävänä on avustaa, edistää ja seurata kyseisten palvelujen saumatonta to-
teutumista. Kun edellä tarkoitetussa palvelussa voi olla kysymys myös etuuden 
myöntämisestä, eduskunnan hallintovaliokunta on todennut omaneuvojan toimil-
la olevan yhteys kansalaisen etuuksia koskevan päätöksenteon valmisteluun 
(HaVL 8/2000 vp). Tästä syystä omaneuvojan tehtävä edellyttää sen hoitamista 
virkavastuulla. Lisäksi omaneuvojaan tulee soveltaa hallintomenettelylain esteel-
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lisyyssäännöksiä ja turvata kielellisten palvelujen riittävyys kunnan järjestäessä 
omaneuvontatoimintaa.   
 
Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa virkarikossäännöksiä koskevassa 
hallituksen esityksessä (HE 77/2001 vp) rikosoikeudellisen virkavastuun alaa on 
ehdotettu laajennettavaksi siten, että osa viranomaistoiminnan ulkopuolelle siir-
retystä julkisen vallan käytön valmistelusta tulisi virkarikossääntelyn piiriin. Jul-
kista valtaa käyttävällä henkilöllä tarkoitettaisiin ensinnäkin sitä, joka lain tai 
asetuksen nojalla antaa toista velvoittavan määräyksen tai päättää toisen edusta, 
oikeudesta tai velvollisuudesta taikka vastaavin perustein tehtävässään tosiasialli-
sesti puuttuu toisen etuun tai oikeuteen. Toiseksi julkista valtaa käyttävällä tar-
koitettaisiin sitä, joka lain tai asetuksen nojalla taikka viranomaiselta lain tai ase-
tuksen nojalla saadun toimeksiannon perusteella osallistuu toisen oikeutta, vel-
vollisuutta tai etua koskevan päätöksen valmisteluun tekemällä päätösesityksen 
tai -ehdotuksen, laatimalla selvityksen tai suunnitelman, ottamalla näytteen tai 
suorittamalla tarkastuksen taikka muulla sellaisella tavalla. Huomautettakoon, 
että kyseisen lain lopullinen  sisältö on tässä vaiheessa avoin.   
 
Kaikkia laintasoisesti säänneltyjä palvelutehtäviä ei voida pitää luonteeltaan jul-
kisina hallintotehtävinä, vaikka taustalla olisikin julkinen intressi. Pelastustoimi-
lain (561/1991) 8 luvussa säädetään nuohouspalvelujen järjestämisestä kunnassa. 
Kunta voi huolehtia nuohouksesta itse, hankkia palvelut yksityiseltä palvelun 
tuottajalta tai sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia siitä palvelun tuotta-
jan kanssa. Nuohoojan ammatin harjoittajalla, hänen palveluksessaan olevalla 
itsenäisesti nuohoustyötä tekevällä henkilöllä sekä kunnan palveluksessa olevalla 
nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto. Kelpoisuusvaatimukset on 
asetettu laadun takaamiseksi. Asiasta on säädetty lain tasolla, koska vaatimukset 
koskevat myös yrittäjiä ja näin ollen elinkeinonharjoittamisen vapautta.   
 
Rajanveto julkisen hallintotehtävän ja yksityisoikeudellisen toiminnan välillä ei 
ole aina selvä. Tulkinnanvaraisuutta on esiintynyt erityisesti viranomaiskoneiston 
ulkopuolisten arviointielinten tarjoamien palvelujen kohdalla. Tuotteiden mark-
kinoille saattaminen edellyttää melko usein, että arviointielin on tarkastanut, että 
tuote täyttää säädetyt vaatimukset. Arviointielimen päätös hyväksyä tuote tai olla 
myöntämättä tarvittavaa hyväksymistä vaikuttavat siten tuotteen valmistajan, 
omistajan, käyttäjän tai muun arviointipäätöksestä riippuvan tahon  oikeusase-
maan. Perustuslakivaliokunta on lähtenyt siitä, että tällainen päätös on oikeusvai-
kutuksiltaan rinnastettavissa hallintopäätökseen (PeVL 43/2000 vp).  
 
Perustuslakivaliokunnan tulkintoihin liittyen voidaan katsoa, että myös eräät 
muut vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, esimerkiksi käytönaikaiset tarkastuk-
set, ovat rinnastettavissa edellä mainittuun arviointilajiin – sikäli kun niiden oi-
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keusvaikutukset ovat samat eli arviointielimen päätöksellä on vaikutusta henki-
lön tai laitteiston omistajan tai käyttäjän oikeusasemaan. 
 
Katsoessaan, että vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä − erityisesti tiettyjä 
teknisiä tarkastustehtäviä − olisi pidettävä julkisina hallintotehtävinä, perustusla-
kivaliokunta on edelleen todennut, että tehtävien osoittaminen tarkastuselimelle 
ei tehtävien sisältö huomioon ottaen ole ongelmallista. Tarkastuselimen tehtäviin 
ei kuulu esimerkiksi pakkokeinojen käyttämistä tai vastaavanlaisia merkittävänä 
julkisen vallan käyttönä pidettäviä toimivaltuuksia. Perustuslakivaliokunta on li-
säksi korostanut, että annettaessa hallintotehtäviä muulle kuin viranomaiselle on 
oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen turvattava säännös-
perusteisesti (PeVM 10/1998 vp, s. 35/II).  
 
 
2.2.3  Vaatimus perusoikeuksien, oikeusturvan ja muiden 
hyvän hallinnon takeiden turvaamisesta  
 
Perustuslain 124 §:n soveltamiseen liittyvät käytännön menettelyt ja säädökset 
ovat monelta osin kehitysvaiheessa ja hakemassa lopullista muotoaan. Perustus-
lain 124 § edellyttää, ettei julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin vi-
ranomaiselle saa vaarantaa perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallin-
non vaatimuksia. Perustuslain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä 
(HE 1/1998 vp) oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten todettiin koskevan 
ennen muuta julkiseen hallintotehtävään liittyvää päätöksentekoa. Erityistä huo-
miota olisi kiinnitettävä 
 
• yhdenvertaisuuteen 

• yksilön kielellisiin perusoikeuksiin 

• kuulluksi tulemisen oikeuteen 

• vaatimukseen päätösten perustelemisesta ja  

• oikeuteen hakea muutosta. 

 
 Oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimuksia olisi yleisesti tulkittava yhteydessä 
perustuslain 21 §:ään ja muihin perusoikeussäännöksiin. Säännöksen tulkinnassa 
on mahdollista myös tukeutua perustuslakivaliokunnan käytäntöön. 
 
Perustuslakivaliokunta puolestaan korosti mietinnössään sitä, että myös uskotta-
essa hallintotehtäviä suoraan laissa tai lain nojalla muulle kuin viranomaiselle, 
tulee säännösperusteisesti taata oikeusturvan ja hyvän hallinnon takeiden noudat-
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taminen tässä toiminnassa. Siltä osin kuin tällainen hallintotehtävä saattaa pykä-
län rajoissa merkitä julkisen vallan käyttämistä on erityisesti varmistuttava siitä, 
että julkista valtaa käyttävät ovat virkamiehiä rikoslain mielessä (PeVM 10/1998 
vp).  
  
Perusoikeussäännöksistä, joilla on merkitystä julkisen hallintotehtävän hoitami-
sen kannalta voidaan mainita ensinnäkin perustuslain 6 §:n vaatimukset ihmisten 
oikeudellisesta yhdenvertaisuudesta ja tosiasiallisesta tasa-arvosta. Yleiseen yh-
denvertaisuussäännökseen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta 
kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. Lain soveltajaan kohdistuva yhdenvertai-
suusperiaate edellyttää, että asioiden käsittelyssä noudatetaan johdonmukaista 
ratkaisulinjaa ja että lakia sovelletaan tekemättä muita eroja kuin mitä laista il-
menee. Yhdenvertaisuutta täydentää pykälän 2 momentissa lausuttu syrjintäkiel-
to.  
 
Sikäli kuin julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liittyy henkilötietojen käsittelyä 
tai rekisteröintiä, sovellettavaksi tulevaa säädösperustaa on arvioitava yksityisyy-
den suojaa koskevan perustuslain 10 §:n kannalta. Pykälän 1 momentin mukaan 
henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Eduskunnan perustuslakiva-
liokunta on lausunnossaan PeVL 14/1998 vp todennut, että tämän henkilötietojen 
suojaa koskevan perusoikeussäännöksen kannalta tärkeitä sääntelykohteita ovat 
ainakin rekisteröinnin tavoite, niiden sallitut käyttötarkoitukset mukaan luettuna 
tietojen luovutettavuus ja tietojen säilytysaika henkilörekisterissä sekä rekiste-
röidyn oikeusturva samoin kuin näiden seikkojen sääntelemisen kattavuus ja yk-
sityiskohtaisuus lain tasolla. Lähtökohtana on, että henkilötietojen käsittelyssä 
noudatetaan sitä koskevaa yleislakia,  henkilötietolakia (523/1999). Siitä poik-
keamisen tai sen täsmentämisen tarve on perusteltava. 
 
Merkityksellinen on myös perustuslain 12 §:n 2 momentin säännös tallennejulki-
suudesta. Mainittu säännös sisältää tallennejulkisuutta koskevan pääperiaatteen, 
jonka mukaan viranomaisten hallussa olevien tallenteiden julkisuus yleisöjulki-
suutena turvataan lailla. Tallennejulkisuudesta säädetään viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki. Hallin-
nossa julkisuus toteutuu erityisesti jokaisen oikeutena saada tietoja viranomaisen 
hallussa olevista yleisistä asiakirjoista ja muista tallenteista. Julkisuuslain 4 §:n 2 
momentin mukaan laki koskee lain tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla 
annetun määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavia yksityisiä niiden käyt-
täessä julkista valtaa. Asiakirjajulkisuuteen liittyy läheisesti arkistolaki 
(831/1994), joka koskee sen 1 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan julkista tehtä-
vää hoitavia yksityisiä siltä osin kuin niille sanotun tehtävän johdosta kertyy jul-
kisuuslaissa tarkoitettuja asiakirjoja. 
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Julkista hallintotehtävää hoidettaessa on lisäksi huolehdittava perustuslain 17 §:n 
mukaisista yksilön kielellisistä oikeuksista. Pykälän 2 momentin mukaan jokai-
sen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa 
kieltään, joko suomea tai ruotsia, turvataan lailla. Suomen ja ruotsin kielen käyt-
tämisestä säädetään kielilaissa (148/1922). Perustuslain 17 §:n 3 momentti edel-
lyttää, että lailla turvataan saamelaisille yksilöllinen oikeus asioida viranomaises-
sa äidinkielellään, saamella, laissa tarkemmin säädetyssä laajuudessa. Tällainen 
oikeus on turvattu saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetussa laissa 
(516/1991). Ottaen huomioon arviointielimiä koskevat voimassa olevat säädökset 
ja käytännön arviointitoiminnan menettelytavat kielellisiä näkökohtia on syytä 
pohtia huolellisesti. Käytännön ratkaisuissa on syytä ottaa huomioon asianomai-
sen arviointisektorin erityispiirteet. Sääntely- ja valvontaviranomaisilla on kes-
keinen asema ratkaisumallien luomisessa. Kielellisten oikeuksien turvaamisesta 
tulee huolehtia säännösperusteisesti. 
 
Sovellettavaksi tulevaa säädösperustaa on tarkasteltava erityisesti suhteessa pe-
rustuslain 21 §:ään, joka sisältää perussäännökset hallinnon ja lainkäytön oikeus-
turvasta sekä yksilön oikeudesta hyvään hallintoon. Mainitun pykälän 1 momen-
tin mukaan jokaisella on oikeus saada häntä koskeva asia lain mukaan vastuuvi-
ranomaisen ratkaistavaksi ja hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva 
päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 
Käsittelyn on lisäksi aina tapahduttava asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivy-
tystä. Pykälän 2 momentti koskee lainkäyttö- ja hallintomenettelyn oikeussuoja-
takeita. Säännös sisältää lainsäätäjään kohdistuvan toimeksiannon, jonka mukaan 
käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea 
muutosta samoin kuin muut hyvän hallinnon takeet on turvattava lailla. Hyvän 
hallinnon takeilla voidaan yleisesti ymmärtää vaatimuksia asianmukaisesta ja 
viivytyksettömästä sekä palveluperiaatteen mukaisesta tehtävien suorittamisesta. 
Pykälä edellyttää hyvän hallinnon toteutumista kokonaisuutena.  
 
Kysymyksessä olevan perustuslain 21 §:n kannalta keskeinen säädös on hallinto-
asioissa noudatettavaa menettelyä koskevat perussäännökset sisältävä hallinto-
menettelylaki (598/1982). Mainitussa laissa säädetään muun ohella virkamiehen 
esteellisyydestä ja esteellisyyden vaikutuksesta, asianosaisen kuulemisesta, pää-
töksen perustelemisesta sekä päätöksen sisältöä koskevista keskeisistä vaatimuk-
sista. Hallintomenettelylain ohella on otettava huomioon muut hallintoasioiden 
käsittelyyn läheisesti liittyvät hallinto-oikeudelliset yleissäädökset, kuten asiakir-
jain lähettämisestä annettu laki (74/1954), tiedoksiannosta hallintoasioissa annet-
tu laki (232/1966) ja laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/1999). 
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Perustuslain 21 §:n oikeusturvaa koskevat säännökset ovat merkityksellisiä eri-
tyisesti silloin, kun julkista hallintotehtävää hoitava yksityinen tekee jonkun oi-
keuteen, etuun tai velvollisuuteen vaikuttavia hallintopäätöksiä. Pykälän mo-
lemmat momentit perustelevat vaatimusta muutoksenhakumahdollisuuden järjes-
tämisestä. Tarvittavien oikeusturvajärjestelyjen laajuus vaihtelee kohteena olevan 
julkisen hallintotehtävän luonteen mukaisesti. Vaatimus korvaavista oikeusturva-
järjestelyistä on sitä painavampi, mitä intensiivisemmästä julkisen vallan käyttä-
misestä on kysymys. Yleisesti ottaen voidaan pitää tärkeänä, että lainsäätäjä 
osoittaa selkeällä tavalla, milloin jokin toiminta on julkisen tehtävän hoitamista 
ja milloin julkisen vallan käyttöä. 
 
Kysymys välilliseen julkiseen hallintoon sovellettavasta lainsäädännöstä suhtees-
sa perustuslain 21 §:ään ja muihin perusoikeussäännöksiin on ollut esillä erityi-
sesti niissä tapauksissa, joissa teknistä tarkastustoimintaa harjoittavat yksityisoi-
keudelliset yhteisöt vastaavat joidenkin suoritteiden hyväksymisestä. Suoritteiden 
hyväksymisellä ja hylkäämisellä on puolestaan vaikutusta henkilöiden, luonnol-
listen tai oikeushenkilöiden, oikeuksiin ja etuihin. Perustuslain 21 §:ssä lausuttu-
jen hyvän hallinnon vaatimusten huomioon ottaminen on ratkaistu eri tavoin. 
Käytännössä huomiota on kiinnitetty erityisesti muutoksenhakumahdollisuuksien 
turvaamiseen, mutta myös muiden hyvän hallinnon takeiden turvaamiseen. Jul-
kista hallintotehtävää hoitavien osalta tulee menettelyllisten vaatimusten ohella 
olla säännökset myös virkavastuusta. 
 
 
2.3  Yhteisön oikeuden asettamat vaatimukset 
 
 
2.3.1 Taustaa 
 
EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan (entinen 100a artikla) perustuvilla di-
rektiiveillä lähennetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja hallinnollisia määräyksiä 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseksi. Tämä yhteisön perustamissopimuksen ar-
tikla muodostaa keskeisen oikeusperustan tavaroiden ja palveluiden vapaata liik-
kuvuutta sekä terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa 
koskevalle sääntelylle.  
 
Uuden lähestymistavan direktiivit on annettu perustamissopimuksen 95 artiklan 
nojalla. Uudella lähestymistavalla siirryttiin teknisessä harmonisoinnissa aikai-
sempaa väljempään sääntelyyn. Uuden lähestymistavan mukaisissa direktiiveissä 
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ja niitä koskevassa neuvoston päätöksessä 93/465/ETY18 säädetään ainoastaan 
olennaisista laatu- ja turvallisuusvaatimuksista, jotka tuotteiden tulee täyttää. 
Tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ja tämän arvioinnista vastaa valmistaja, jon-
ka on noudatettava säädettyjä menettelyitä. Osa menettelyistä edellyttää kolmatta 
osapuolta (ilmoitettu laitos)19. Yhteisön jäsenvaltiot ilmoittavat direktiiveissä esi-
tetyt vaatimukset täyttävät, kyseisissä jäsenvaltioissa sijaitsevat yksityisoikeudel-
liset tai julkisoikeudelliset oikeushenkilöt komissiolle ja muille jäsenvaltioille. 
Ilmoitetulla laitoksella on oikeus tarjota arviointipalvelujaan asianomaisen direk-
tiivin osalta paitsi Euroopan talousalueella myös sen ulkopuolella. Ilmoittamisen 
oikeusvaikutusten johdosta on sisämarkkinoiden toiminnan kannalta välttämätön-
tä, että kyseisellä arviointielimellä on ilmoituksen antaneessa jäsenvaltiossa oi-
keushenkilöllisyys.   
 
Koska uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit ovat kokonaisvaltaisia yhden-
mukaistamisdirektiivejä, jäsenvaltioiden on kumottava kaikki näiden direktiivien 
kanssa ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö. Jäsenvaltiot eivät yleensä voi 
ylläpitää tai ottaa käyttöön ankarampia toimenpiteitä kuin mitä direktiivissä sää-
detään. EY:n perustamissopimuksen 249 artiklan mukaan direktiivit velvoittavat 
jäsenvaltiota saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättävät jäsenvaltioiden rat-
kaistavaksi toteutusmuodon ja keinot. Jäsenvaltioiden on kuitenkin toteutettava 
tarvittavat kansalliset täytäntöönpanotoimet siten, että yhteisön oikeuden tehok-
kuus toteutuu. 
 
Luvussa 2.3 käsitellään pääasiallisesti uuden lähestymistavan direktiivejä. Näihin  
perustuvien vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien lisäksi on esimerkiksi 
työsuojelu-, ympäristö- sekä liikennesektorilla EY:n lainsäädäntöön perustuvia 
teknisiä tarkastustehtäviä, joiden osalta osittain noudatetaan muita kuin uuden 
lähestymistavan mukaisia sääntelyperiaatteita.  
  
Yhteisön perustamissopimuksen 43 artiklan (entinen 52 artikla) mukaan sijoittau-
tumisvapauteen kuuluu oikeus ryhtyä harjoittamaan ja harjoittaa itsenäistä am-
mattia sekä oikeus perustaa ja johtaa yrityksiä niillä edellytyksillä, jotka sijoittau-
tumisvaltion lainsäädännön mukaan koskevat sen kansalaisia.  
 

                                                 
18 Neuvoston päätös 93/465/ETY teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaati-

mustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduu-
leista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä. 

 
19 Ilmoitetulla laitoksella käsitetään tässä yhteydessä myös muut uuden menettelytavan direk-

tiivien piiriin kuuluvat vastaavat laitokset kuten ns. toimivaltaiset laitokset, tunnustetut lai-
tokset jne.   
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Yhtiön perustamisoikeuden ja palveluiden tarjoamisen vapauden osalta jäsenval-
tiot eivät saa säätää mitään toisen jäsenvaltion yhtiöitä koskevaa syrjivää lainsää-
däntöä. Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevalta osalta EY:n oikeuden hyväk-
symä ”alkuperävaltioperiaate” (origin principle) saattaa johtaa maahantuotujen 
tuotteiden suosimiseen palveluiden tuottamiseen verrattuna, koska toisessa jä-
senvaltiossa palveluita tarjoaviin − muissa jäsenvaltioissa rekisteröityihin oike-
ushenkilöihin − sovelletaan niiden harjoittaman varsinaisen palvelutoiminnan 
osalta sen valtion lakeja, jossa toimintaa harjoitetaan20. Jäsenvaltioilla on oikeus 
rajoittaa tavaroiden vapaata liikkumista erityisten julkisten etujen asettamien vaa-
timusten vuoksi yhteisön perustamissopimuksen nimenomaisen säännöksen pe-
rusteella. Eräissä tulkinnoissa tämän alkuperävaltioperiaatteen on katsottu johta-
van kansallisten lainsäädäntöjärjestelmien väliseen kilpailuun21. 
 
EY:n tuomioistuin on arvioinut palveluiden tarjoamisen vapautta kolmessa eri 
tilanteessa. Ensimmäisessä tapauksessa palveluiden tarjoaja siirtyy toiseen jäsen-
valtioon. Toisessa tapauksessa palveluiden vastaanottaja siirtyy toiseen jäsenval-
tioon (esimerkiksi matkailu). Kolmannessa tapauksessa palveluiden tarjoaja tai 
vastaanottaja eivät siirry toiseen jäsenvaltioon, vaan palveluiden tarjoaminen (ja 
vastaanottaminen) tapahtuvat postitse, puhelimitse, telefaksilla tai muun tele-
kommunikaatiovälineen avulla. Kaikissa näissä tapauksissa voidaan kansallisen 
lainsäädännön näkökulmasta pohtia, sovelletaanko palveluiden tarjoamiseen mui-
takin oikeusperiaatteita kuin kieltoa säätää kansallista, muusta jäsenvaltiosta tar-
jottavaa palvelua koskevaa syrjivää lainsäädäntöä.  
 
Teknisten määräysten harmonisoinnin oikeusperustalla on merkitystä sen suh-
teen, minkälainen oikeus yhteisön jäsenvaltioilla on säätää yhteisön lainsäädän-
töä tiukempia oikeusnormeja. Kun oikeusperustana on käytetty yhteisön perus-
tamissopimuksen 94 artiklaa (entinen 100 artikla) – jolloin säädös annetaan neu-
voston toimesta yksimielisesti − jäsenvaltioilla ei ole oikeutta säätää tiukempaa 
kansallista lainsäädäntöä.   
 
Kun lainsäädännön harmonisointi on toteutettu yhteisön perustamissopimuksen 
muiden kuin edellä mainittujen 94 tai 95 artikloiden (varsinainen sisämarkkina-
lainsäädäntö) perusteella, on jäsenvaltioilla edellä selostettua laajempi oikeus 
säätää tiukempaa lainsäädäntöä. Esimerkkeinä mainittakoon perustamissopimuk-
sen 137 artikla (entinen 118 artikla), jonka 5 kohdan mukaan kyseisen artiklan 

                                                 
20 Kapteyn P.J.G., VerLoren van Themaat P. (1990). Introduction to the Law of the European 

Communities. Kluwer Law International, 429. 
 
21  Kapteyn P.J.G., VerLoren van Themaat P. (1998). Introduction to the Law of the European 

Communities. Kluwer Law International, 580.  
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säännökset eivät estä jäsenvaltiota pitämästä voimassa tai toteuttamasta esimer-
kiksi tiukempia työympäristön ja työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koske-
via suojatoimenpiteitä, jos ne ovat sopusoinnussa perustamissopimuksen kanssa. 
Vastaava tilanne on silloin, kun oikeusperustana on käytetty perustamissopimuk-
sen ympäristö-osaston 175 artiklaa (entinen 130s artikla) – esimerkiksi kaavoi-
tusta ja maankäyttöä sekä vesivarojen hoitoa koskien − sekä suojatoimenpiteitä 
koskevaa 176 artiklaa  (entinen 130t artikla). 
 
Myös liikennettä koskevan 80 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut yhteisön yh-
teisen liikennepolitiikan toteuttamiseen tähtäävät lainsäädäntötoimet voivat olla 
minimiharmonisointisäädöksiä tai vaihtoehtoista harmonisointia. Vaihtoehtoisen 
harmonisoinnin (optional harmonisation, optional approach) tapauksissa yhteisö 
on omaksunut joukon toimenpiteitä ja määräyksiä, joiden mukaan nämä vaati-
mukset täyttävät tuotteet on hyväksyttävä koko yhteisön alueella, mutta jäsenval-
tioilla on oikeus asettaa myös omia vaatimuksiaan. Moottoriajoneuvoihin liitty-
vän osan tai laitteen kansallisen tyyppihyväksynnän suorittaa Suomessa Ajoneu-
vohallintakeskus. Koska kyseessä on viranomaistoiminta, on selvää, että toimin-
taan sovelletaan yleislainsäädännössä valtion viranomaistoiminnalle asetettuja 
velvoitteita.  
 
Esimerkiksi autojen tyyppihyväksynnässä on voimassa puitedirektiivi 
(70/156/ETY), jonka nojalla on annettu noin 80 erityisdirektiiviä. Nämä direktii-
vit määrittelevät ajoneuvoteknisten normien ylärajan, joten niitä tiukempia kan-
sallisia normeja ei saa asettaa. Henkilöautoja koskevat tekniset vaatimukset ovat 
samalla minimidirektiivejä, joten niiden osalta on kyse täysin harmonisoidusta 
yhteisön lainsäädännöstä. Paketti-, kuorma- ja linja-autojen osalta on mahdolli-
suus kansallisesti asettaa lievempiä vaatimuksia tai lykätä direktiivien sovelta-
mista ajallisesti, mutta tätä poikkeusta ei ole sanottavasti sovellettu. Paketti-, 
kuorma- ja linja-autot tulevat pakollisen tyyppihyväksynnän piiriin komission 
valmisteilla olevan ehdotuksen mukaan mahdollisesti noin vuonna 2012. 
 
Liikennesektorin teknistä harmonisointia koskevia direktiivejä säädettäessä di-
rektiiveistä ei aina yksiselitteisesti ilmene, onko jäsenvaltiolla oikeutta säätää di-
rektiivin säännöksiä tiukempia kansallisia normeja. Tämän kysymyksen suhteen 
on tarpeellista kiinnittää huomiota yhteisön lainsäädännön laatimisessa sovellet-
tuun EY:n perustamissopimuksen oikeusperustaan, jonka nojalla direktiivi on 
annettu. Käytännössä liikennesektorin tekninen harmonisointi on useissa tapauk-
sissa perustunut kansainvälisissä järjestöissä tapahtuvaan standardisointiin, ja yh-
teisön lainsäädännön antamisen tarkoituksena on saattaa kyseiset kansainväliset 
normit tehokkaasti täytäntöön ja antaa komissiolle oikeus valvoa, että tällä taval-
la valmisteltuja kansainvälisiä normeja sovelletaan jäsenvaltioissa ja esimerkiksi 
jäsenvaltioiden alueelle tulevissa laivoissa niiden kansallisuudesta riippumatta. 
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Direktiivien tavoitteena on usein ympäristön suojelun edistäminen tai ihmisten 
turvallisuuden edistäminen, joten säädösten täysharmonisointi- tai minimihar-
monisointiluonne on arvioitava direktiivien erityistavoitteiden mukaisesti. 
 
 
2.3.2 Uuden lähestymistavan direktiiveissä ilmoitetuille 
laitoksille asetetut vaatimukset ja velvoitteet 
 
Jäsenvaltiot voivat valita ilmoitetut laitokset sellaisten lainkäyttövaltaansa kuulu-
vien laitosten joukosta, jotka noudattavat jatkuvasti direktiiveissä esitettyjä vaa-
timuksia ja päätöksessä 93/465/ETY esitettyjä periaatteita. Ilmoitetuksi laitok-
seksi hakevan laitoksen arvioinnin yhteydessä määritellään laitoksen tekninen 
pätevyys ja kyky suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä se, 
voidaanko laitosta pitää riittävän riippumattomana, puolueettomana ja ammatilli-
sesti luotettavana. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoitetuilla laitoksilla 
on direktiiveissä edellytetty tekninen pätevyys pysyvästi ja että laitokset antavat 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille selvityksen tehtäviensä suorittamises-
ta. Komissio ei arvioi ilmoitettujen laitosten kelpoisuutta. Komission ja jäsenval-
tioiden on kuitenkin puututtava asiaan, jos ilmoitetun laitoksen pätevyys asete-
taan kyseenalaiseksi joko ilmoitusvaiheessa tai sen jälkeen.  
 
Uuden lähestymistavan direktiiveissä on asetettu ilmoitetuille laitoksille yksityis-
kohtaisia vaatimuksia ja velvoitteita. Ilmoitetuilta laitoksilta edellytetään henki-
löstön ja välineistön riittävyyttä sekä henkilöstön teknistä pätevyyttä. Laitoksen 
on oltava riippumaton ja puolueeton suhteessa arvioitavana olevan tuotteen 
suunnittelijoihin, valmistajiin, toimittajiin, asentajiin, käyttäjiin ja näiden edusta-
jiin sekä suhteessa asianomaiseen tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden suunnitte-
luun, valmistukseen, markkinoille saattamiseen ja kunnossapitoon. Lisäksi edel-
lytetään arviointitoiminnassa saatujen tietojen luottamuksellisuuden varmistamis-
ta ja toiminnan luotettavuutta. Ilmoitetulla laitoksella on myös oltava toiminnan 
kattava vakuutus, jollei vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön mukai-
sesti. Ilmoitetuille laitoksille on myös asetettu tiedottamiseen ja tietojen antami-
seen liittyviä velvoitteita.  
 
 
2.3.3 Laitoksille kansallisessa lainsäädännössä asetetut 
lisävaatimukset 
 
Ilmoitettujen laitosten tulee koko toimintansa aikana täyttää asianomaiseen direk-
tiiviin ja neuvoston päätökseen 93/465/ETY perustuvat vaatimukset ja velvoit-
teet. Lisäksi niiden tulee täyttää kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat vaati-
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mukset ja velvoitteet. Silloin kun kyse on julkiseksi hallintotehtäväksi katsotta-
vasta toiminnasta, tulee myös tätä koskevat vaatimukset ottaa huomioon (ks. 
kohta 2.2).  
 
Eräiden direktiivien (painelaitteita, kuljetettavia painelaitteita sekä radio- ja tele-
päätelaitteita  koskevat direktiivit) kansallisissa täytäntöönpanosäädöksissä 22 on 
muun muassa edellytetty, että tehtäviä hoitaessaan laitosten on noudatettava, mitä 
hallintomenettelylaissa, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, 
tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa, asiakirjain lähettämisestä anne-
tussa laissa ja kielilaissa  säädetään sekä lisäksi määritetty muutoksenhakumenet-
tely ja huolehdittu siitä, että julkisia hallintotehtäviä hoitavat henkilöt kuuluvat 
rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin.  
 
Toisaalta useimmissa voimassa olevissa sektorisäännöksissä on ollut lähtökohta-
na se, että kyseiset arviointitehtävät ovat luonteeltaan teknisiä palvelutehtäviä, 
joissa ei käytännössä ole kyse julkisista hallintotehtävistä tai julkisen vallan käy-
töstä. Näissä tapauksissa oikeusturvan takeista on pyritty huolehtimaan muutoin 
kuin viranomaisiin sovellettavin menettelyin. 
 
Eri säädösten nojalla toimivien arviointilaitosten ja arvioijien hallinnollis-
juridinen asema on varsin kirjava eikä myöskään rajanveto julkisen hallintotehtä-
vän ja yksityisoikeudellisen toiminnan välillä ole aina selvä. 
 
 
2.3.4 Asian arviointia 
 
a) Uuden lähestymistavan direktiivit 
 
Asiassa on ensiksikin tarkasteltava sitä, mahdollistavatko uuden lähestymistavan 
direktiivit oikeusturvaan ja hyvän hallinnon periaatteisiin liittyvien kansallisten 
lisävaatimusten asettamisen ilmoitetuille laitoksille. Vaatimukset liittyvät kohdan 
2.2 mukaisesti muun muassa yhdenvertaisuuteen, kielellisiin perusoikeuksiin, oi-
keuteen tulla kuulluksi, vaatimukseen päätösten perustelemisesta ja oikeuteen 
hakea muutosta.  
 
Uuden lähestymistavan direktiiveissä on neuvoston päätöstä 93/465/ETY täyden-
täen säädetty erityisesti laitosten teknisistä valmiuksista suorittaa vaatimusten-

                                                 
22 Ks. painelaitelaki 24 §, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 13f  § sekä radiolaki 42 §. 
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mukaisuuden arviointitehtävät ja valmiuksista suorittaa nämä tehtävät riippumat-
tomasti ja puolueettomasti. Olennaista on ilmoitetuksi laitokseksi hakevan laitok-
sen teknisen kelpoisuuden arviointi. Direktiiveissä ei ole määräyksiä ilmoitettu-
jen laitosten oikeudellisesta asemasta. Neuvoston päätöksessä 93/465/ETY täh-
dennetään jäsenvaltion vastuuta: ”Moduulien täytäntöönpanoa varten jäsenvalti-
oiden on omalla vastuullaan ilmoitettava niiden lainkäyttövallan alaiset laitokset, 
jotka ne ovat valinneet teknisesti pätevistä laitoksista”. Uuteen lähestymistapaan 
ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan perustuvien direktiivien täytäntöönpano-
oppaassa23 todetaan: ”Riippumatta siitä, ovatko ilmoitetuiksi laitoksiksi hakevat 
laitokset yksityisiä vai valtion omistamia, niiden oikeudellisella asemalla ei ole 
merkitystä niin kauan kuin niiden riippumattomuus, puolueettomuus ja ammatil-
linen luotettavuus taataan, ja niitä voidaan pitää oikeushenkilöinä, joilla on oike-
uksia ja velvollisuuksia.” Näin ollen voidaan katsoa, että jäsenvaltioilla on  mer-
kittävä harkintavalta ilmoitusmenettelyssä eikä yhteisön oikeus ota kantaa esi-
merkiksi siihen, onko ilmoitettu laitos yksityis- vai julkisoikeudellinen. 
 
Uuden lähestymistavan direktiiveissä on asetettu eräitä oikeusturvaa ja hyvää 
hallintoa koskevia vaatimuksia. Nämä vaatimukset koskevat erityisesti laitosten 
riippumattomuutta ja puolueettomuutta, päätösten perustelemista ja muutoksen-
hakuoikeutta. Muun muassa painelaitedirektiivin 97/23/EY24 liitteessä III edelly-
tetään eräiden arviointimenettelyjen osalta, että ilmoitettu laitos perustelee esim. 
sertifikaatin hylkäyksen ja että muutoksenhausta on säädetty. 
 
Eräissä uuden lähestymistavan direktiiveistä on määräyksiä käytettävistä kielistä. 
Esimerkiksi direktiivin 90/396/ETY25 8 artiklassa määrätään, että vaatimusten-
mukaisuuden varmentamista koskevat asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava sen 
jäsenvaltion virallisilla kielillä, johon näistä menettelyistä vastaava tarkastuslai-
tos on sijoittautunut, tai asianomaisen tarkastuslaitoksen hyväksymällä kielellä. 
 
Eräissä uuden lähestymistavan direktiiveissä määrätään, että jäsenvaltioiden on 
laadittava seuraamusjärjestelmä direktiivien nojalla annettujen kansallisten sään-
nösten rikkomisen varalle26. Seuraamusten on vastattava kansallisen lainsäädän-
nön samantyyppisen ja samanasteisen rikkomisen yhteydessä sovellettavia seu-

                                                 
23 Uuteen lähestymistapaan ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan perustuvien direktiivien 

täytäntöönpano-opas (Euroopan komissio 1999).  
 
24 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY painelaitteita koskevan jäsenvalti-

oiden lainsäädännön lähentämisestä. 
 

25 Neuvoston direktiivi 90/396/ETY kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita koskevan jä-
s nvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. e 

26 Neuvoston direktiivi 99/36/EY kuljetettavista painelaitteista, 19 artikla. 
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raamuksia. Lisäksi näiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeassa suhteessa 
rikkomukseen ja varoittavia. Tämä vaatimus voidaan johtaa myös yhteisön oi-
keuden yleisestä tehokkuusperiaatteesta. 
 
 
b) Yleiset yhteisöoikeudelliset velvoitteet 
 
Yhteisön oikeuden lähtökohtana on jäsenvaltion organisatorisen autonomian pe-
riaate: kun perustamissopimuksessa tai yhteisön oikeudessa asetetaan jäsenvalti-
oille konkreettisia velvollisuuksia yhteisön oikeuden toimeenpanossa, kunkin jä-
senvaltion valtiosääntö ja sitä täsmentävät julkisoikeuden normit määrittelevät, 
miten tällaisen toimivallan käyttö ja velvollisuuksien toteuttaminen uskotaan eri-
laisille kansallisille elimille. Yleisenä lähtökohtana siis on, että jäsenvaltiot voi-
vat itse päättää, miten ne hallinnollisesti järjestävät yhteisön oikeudesta johtuvien 
velvoitteidensa toteuttamisen ja miten yhteisön oikeudesta jäsenvaltiolle johtuvat 
tehtävät valtionsisäisesti jaetaan eri toimielimille27. Jäsenvaltion organisatorinen 
autonomia ei kuitenkaan ole rajoitukseton. Jäsenvaltiolla on joka tapauksessa 
velvollisuus täyttää yleiset yhteisöoikeudelliset velvoitteensa. Jäsenvaltio ei voi 
myöskään poiketa esim. uuden lähestymistavan direktiiveissä säädetystä valvon-
taviranomaisen ja ilmoitetun laitoksen tehtäväjaosta.  
 
Ilmoitettujen laitosten suorittamien arviointien tulokset tunnustetaan vastavuoroi-
sesti muissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot eivät siten voi estää sellaisten tuotteiden 
markkinoille saattamista, joille on asianmukaisesti suoritettu direktiivin edellyt-
tämä  vaatimustenmukaisuuden arviointi, jonka jonkin toisen jäsenvaltion ilmoit-
tama laitos on tehnyt. Valmistajien ei tarvitse käyttää tiettyä laitosta tarkastutta-
essaan tuotteitaan. On riittävää, että jossain yhteisön alueella päteväksi todettu 
laitos myöntää tarvittavat todistukset. Siten Suomen ilmoittamat laitokset voivat 
tarjota palveluja muissa jäsenvaltioissa ja myös yhteisön ulkopuolella sekä toi-
saalta muiden jäsenvaltioiden nimeämät laitokset voivat vastaavasti tarjota palve-
luja Suomessa. Tämä luo kilpailutilanteen laitosten välille. Tämä merkitsee lisäk-
si sitä, että samalla markkina-alueella, esimerkiksi Suomessa, on saatavilla palve-
luja, jotka – jäsenmaiden eroavista vaatimuksista johtuen ovat erilaisia hyvän 
hallinnon ja oikeusturvan näkökulmasta katsottuna. Erilaisuus moninkertaistuu, 
kun otetaan huomioon EU:n ja kolmansien maiden väliset sopimukset vaatimus-
tenmukaisuuden arviointien vastavuoroisesta tunnustamisesta (ns. MRA-
sopimukset ja PECA-pöytäkirjat). Viime mainituissa tapauksissa arviointilaitos 
voi sijaita ETA-alueen ulkopuolella, esim. Tsekissä, Unkarissa, Yhdysvalloissa, 
Kanadassa, Australiassa tai Japanissa.  

                                                 
27  Ks. esim. 51-54/71, International Fruit Company, [1971] s. 1107. 



 34

 
Ilmoitettuun laitokseen, kun se toimii ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvissa teh-
tävissä,  sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, joka on vastuussa ilmoittami-
sesta. Suomen ilmoittamiin  laitoksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja lai-
toksen on siten noudatettava myös Suomen lainsäädännön mukaisia hyvän hal-
linnon ja oikeusturvan vaatimuksia, mikäli sen katsotaan hoitavan julkisia hallin-
totehtäviä. Jäsenvaltio voi tehdä ilmoituksen vain sellaisista laitoksista, jotka ovat 
sijoittautuneet sen alueelle.  
 
Sijoittautuneeksi katsotaan pysyvästi itsenäistä taloudellista toimintaa harjoittava 
laitos. EY:n tuomioistuin on katsonut sijoittautumiseksi jo sen, että yrityksellä on 
asianomaisessa valtiossa toimipaikka tai edustaja. Sen sijaan Suomessa palveluita 
tarjoavaan eli tilapäistä toimintaa harjoittavaan laitokseen sovelletaan sen koti-
paikan lainsäädäntöä. Koska ilmoitettu laitos antaa sertifikaatit ja muut todistuk-
set sen toimipaikan nimissä, josta ilmoitus on tehty ja johon siten sovelletaan ky-
seisen maan lainsäädäntöä, ei sijoittautumiskysymys ole käytännössä aiheuttanut 
epäselvyyksiä. Muussa kuin ilmoittajavaltiossa sijaitseva toimipiste ei siis tässä 
tapauksessa toimi itsenäisenä ilmoitettuna laitoksena, eikä siihen sen vuoksi so-
velleta sijaintivaltion ilmoitettuja laitoksia koskevaa lainsäädäntöä. 
 
Yleisesti voidaan todeta, että kaikki kansalliset säännökset, jotka aiheuttavat toi-
seen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palvelujen tarjoajalle kaksinkertaisia velvoit-
teita ja/tai ylimääräisiä taloudellisia tai hallinnollisia kuluja, ovat potentiaalisia 
palveluiden tarjonnan vapauden rajoituksia. Luvussa 2.2.3 kuvattuja kansallisia 
lisävaatimuksia, esimerkiksi kielivaatimuksiakaan, ei voi soveltaa sellaiseen toi-
seen jäsenvaltioon sijoittuneeseen ilmoitettuun laitokseen, joka tarjoaa palvelui-
taan Suomessa. Tällaisen vaatimuksen voidaan katsoa olevan palveluiden vapaa-
ta liikkuvuutta rajoittavana EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan vastainen.  
 
Voivatko toisaalta Suomen ilmoittamille laitoksille kansallisesti asetetut lisävaa-
timukset asettaa ne huonompaan asemaan muissa jäsenvaltioissa toimiviin ja 
Suomessa tilapäisesti palveluita tarjoaviin laitoksiin nähden? Syrjintäkielto ei 
yleensä kata ns. käänteistä syrjintää eli tilannetta, jossa jokin jäsenvaltio kohtelee 
omia fyysisiä tai oikeushenkilöitä jostain syystä ankarammin kuin muiden jäsen-
valtioiden kansalaisia tai yrityksiä. Syrjintänä ei myöskään pidetä pelkästään sitä, 
että jäsenvaltioiden lainsäädännöt ovat erilaisia direktiivin soveltamisalan ulko-
puolisten kysymysten osalta, jos lainsäädännöt koskevat erotuksetta kaikkien jä-
senvaltioiden kansalaisia. Joissakin erityistilanteissa käänteinen syrjintä on kat-
sottu yhteisön oikeuden vastaiseksi, jos se toimii selkeästi yhteismarkkinoiden 
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toteutumisen esteenä28. Ilmoitetuille laitoksille kansallisesti asetettuja lisävaati-
muksia hyvän hallinnon ja oikeusturvan periaatteiden noudattamisesta tuskin kui-
tenkaan voitaneen pitää yhteismarkkinoiden toteutumisen esteenä. Näitä lisävaa-
timuksia ei myöskään voitane pitää suhteettomina niillä tavoiteltaviin päämääriin 
nähden.  
 
 
2.4  Hallinnon kehittämisen näkökulma 
 
 
2.4.1 Hallinnon järjestämisen yleiset periaatteet 
 
Valtion keskushallintoa on runsaan kymmenen vuoden aikana uudistettu voima-
peräisesti. Merkittävimpiä uudistuksia ovat olleet keskusvirastojärjestelmän pur-
kaminen ja siitä seuranneet uudelleenjärjestelyt, valtionhallinnon palvelutoimin-
tojen liikelaitostamiset ja yhtiöittämiset sekä tehtävien ja toimivallan siirrot alue-
hallintoon. Eräs piirre rakenneuudistuksissa on ollut se, että julkisia tehtäviä ja 
julkista valtaa on enenevässä määrin siirtynyt myös varsinaisen hallintokoneiston 
ulkopuolelle eli niin sanotulle välilliselle valtionhallinnolle. Mainitut uudistukset 
heijastuvat myös teknisen tarkastustoiminnan rakenneuudistuksissa 1990-luvulla 29, 30. 

 
Vuonna 1998 hallitus määritteli valtioyhteisön hallinnon järjestämisen yleiset pe-
riaatteet hallintopolitiikan suuntalinjoja koskevassa periaatepäätöksessään ”Laa-
dukkaat palvelut, hyvä hallinto ja kansalaisyhteiskunta”. Sen mukaan julkiset 
hallintotehtävät, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä, organisoidaan valtionhal-
linnon piiriin ja hoidetaan pääosaltaan virastoissa. Hallitus katsoo sen turvaavan 
parhaiten yleisen edun toteutumisen, julkisten tehtävien poliittisen ohjauksen, 
tehtävien hoidon lujuuden ja riippumattomuuden sekä selkeän ja julkisen vastuu-
ketjun ja tavoitteiden määrittelyn. Päätöksen mukaan merkittäviä julkisen vallan 
tehtäviä ei tule antaa muille kuin viranomaisille. Ratkaisu siitä, uskotaanko muu 
kuin julkisen vallan käyttöä koskeva tehtävä valtionhallinnolle vai markkinaeh-
toisesti toimiville yksiköille, perustuu julkisen edun merkitykseen kyseisessä 

                                                 
28  Asiat 115/78, Knoors, ECR 1979, s. 399 ja C-241/97, Försäkringsaktiebolaget Skandia, 

CR 1999. s. I-1879. E 
29 Teknillisen tarkastustoiminnan kehittämistä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös, 

3.12.1992. 
 
30  Valvonta- ja testaustoiminnan kehittämistä koskeva hallinnon kehittämisen ministerityö-

ryhmän kannanotto, 14.6.1996. 
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toiminnassa. Ratkaisua tehtäessä taloudellisuutta ja tehokkuutta on käsiteltävä 
suhteessa oikeusturvaan ja hyvän hallinnon vaatimuksiin.  
 
Periaatepäätös noudattaa siten myöhemmin vuosikymmenen lopussa toteutetun 
perustuslakiuudistuksen linjoja. Päätös on lähtökohtana hallituksen käynnis-
tämälle vuosina 2000 - 2003 toteutettavalle keskushallinnon uudistustyölle. Mi-
nisterityöryhmän johdolla toimivan keskushallinnon rakenteiden kehittämistä 
koskevan osahankkeen ehdotukset valmistuvat vuoden 2002 keväällä.  
 
 
2.4.2   Välillinen valtionhallinto 
 
Välillisellä julkisella hallinnolla tarkoitetaan sellaista julkisen vallan käyttöä ja 
julkisen tehtävän hoitamista, joka organisatorisesti sijoittuu perinteisen valtion-
hallinnon,  kunnallishallinnon ja muun itsehallinnon ulkopuolelle. Käytettäessä 
käsitettä välillinen valtionhallinto tarkoitetaan valtioneuvoston tai ministeriön 
ohjauksessa toimivia välillisen julkisen hallinnon yksiköitä. 
 
Välillisen valtionhallinnon organisaatioita toimii nykyisin lähes kaikilla hallin-
nonaloilla ja niiden tehtävät ovat varsin monenkirjavia. Valtiovarainministeriön 
asettaman välillistä valtionhallintoa selvittäneen hankkeen31 mukaan 1990-luvun 
lopussa ministeriöiden ohjauksessa toimivia välillisen valtionhallinnon organi-
saatioita oli noin 50. Lukumäärään eivät sisälly valtakunnallisten organisaatioi-
den alueyksiköt.  
 
Välillisen valtionhallinnon organisaatioille annetut tehtävät ovat ns. julkisia teh-
täviä. Hankkeen selvitysten mukaan tehtävän hoitamiseen liittyy usein myös jul-
kisen vallan käyttöä. Tätä johtopäätöstä tehtäessä lähtökohtana käytettiin julkisen 
vallan jakoa mm. seuraaviin kategorioihin: lupapäätös, päätös taloudellisesta 
edusta tai maksusta, oikeudellisen aseman vahvistaminen, muut vahvistamistoi-
menpiteet, rekisteröinti, määräykset, kiellot, sitova lausunto ja normipäätös. Jul-
kisen vallan ja julkisten tehtävien uskomisella välillisen hallinnon hoidettavaksi 
on yleensä tavoiteltu tehtävää hoitavien organisaatioiden itsenäisyyden lisäämis-
tä, toiminnallista joustavuutta ja riippumattomuutta hallintoa sitovista muoto- ja 
menettelyvaatimuksista, mahdollisuutta toimintojen yksityistämiseen, mahdolli-
suutta osallistua taloudelliseen kilpailuun, erityisasiantuntemuksen käyttöä, julki-
suuden rajoittamista, julkisen valvonnan rajoittamista tai rahoitusta muulla kuin 
budjettivaroilla. 

                                                 
31  VM työryhmämuistioita 29/99 
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Hanke teki sen johtopäätöksen, että  hallinnonalojen viranomaisilla ei ole nykyi-
sin yksiselitteistä käsitystä siitä, mitä organisaatioita niiden hallinnonalalla kuu-
luu välilliseen valtionhallintoon tai mitä oikeus- ja yhteiskuntatieteellisin perus-
tein voidaan katsoa tähän piiriin kuuluvaksi. Välillinen valtionhallinto on jäänyt 
harmaaksi alueeksi. Raportissaan hanke esittääkin, että vastaisessa hallinnon ke-
hittämisessä ja uusien organisointitapojen etsimisessä kiinnitettäisiin aiempaa 
enemmän huomiota siihen, minkälaisia tehtäviä viranomaishallinnon ulkopuolel-
la hoidetaan.  
 
 Hankkeessa katsottiin lisäksi, että  nykyisin ministeriöiden hallinnonaloilla toi-
mivien välillisen valtionhallinnon yksiköiden tehtäviä, ohjausta ja valvontaa tuli-
si arvioida uuden perustuslain tavoitteiden näkökulmasta. Tällöin tulisi selvittää 
ne tavoitteet, joihin on pyritty kun tehtävä on uskottu viranomaisorganisaation 
sijasta välillisen valtionhallinnon organisaatiolle sekä  missä määrin nämä tavoit-
teet ovat nykyisin relevantteja ja vastaavat perustuslain tavoitteita. Samoin tulisi 
selvittää, missä määrin julkista valtaa käyttävät välillisen valtionhallinnon yksi-
köt soveltavat yleishallinto-oikeudellisia velvoitteita ja miten asiakkaan oikeus-
turvasta on huolehdittu. Hankkeessa esitettiin myös, että ministeriöiden olisi vä-
littömästi käynnistettävä hankkeet välillisen valtionhallinnon organisaatioiden 
julkisten hallintotehtävien säätämisestä perustuslain edellyttämällä tavalla niissä 
tapauksissa, joissa näistä tehtävistä ei ole säädetty lailla tai lain nojalla. 
 
Hankkeessa katsottiin edelleen, että välillisessä valtionhallinnossa tulee hyvän 
hallinnon takeet turvata samantasoisesti kuin muussakin julkisessa hallinnossa. 
Yleisten säännösten soveltamisalaa tulisikin laajentaa siten, että hyvän hallinnon 
periaatteita noudatettaisiin myös välillisessä valtionhallinnossa. Hankkeen mie-
lestä muutoksenhaun osalta olisi aiheellista painottaa selvemmin perustuslaissa 
turvattua valitusoikeuden yleisyyttä myös silloin, kun hallintopäätöksiä tehdään 
välillisessä hallinnossa. Tämä tulisi ottaa asianmukaisesti myös lainsäädännössä 
huomioon. 
 
Välillistä valtionhallintoa selvittäneen hankkeen esittämiä ehdotuksia käsiteltiin 
hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä vuonna 2000. Ministerityö-
ryhmä piti tärkeänä, että ministeriöt kiinnittävät huomiota uudesta perustuslaista 
johtuviin välillistä valtionhallintoa koskeviin säädösmuutostarpeisiin. Ministeri-
työryhmä myös päätti, että valtiovarainministeriö raportoi  niistä kehittämislinja-
uksista ja muista toimenpiteistä, joihin välillisen valtionhallinnon organisaatioi-
den ohjaamisesta vastuulliset ovat valmiita ryhtymään. Ministeriöiden näkemyk-
siä välillisen valtionhallinnon kehittämisestä käsiteltiinkin ministerityöryhmässä 
toukokuussa 2000, jolloin ministerityöryhmä edellytti valtiovarainministeriön 
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jatkavan välillisen valtionhallinnon arviointia ja seurantaa sekä raportoivan asias-
sa tarvittaessa ministerityöryhmälle.  
 
 
2.5  Tilanne muissa maissa 
 
Työryhmän kysymyksiin vastasivat Ruotsi, Yhdistynyt Kuningaskunta ja Norja. 
Tiivistäen voidaan todeta, että kyseiset maat noudattavat varsin erilaista linjaa 
ilmoitetuille laitoksille asetettujen kansallisten lisävaatimusten suhteen. Koska 
ilmoitettuja laitoksia koskevat keskeiset vaatimukset on vahvistettu direktiiveis-
sä, näyttää kansallisesti olevan pääsääntöisesti enintään tarve vähäisiin täsmentä-
viin tai täydentäviin lisävaatimuksiin. Yhteistyötä jäsenmaiden ilmoitettuja lai-
toksia koskevien arviointien ja valvonnan yhtenäistämiseksi pidettiin tärkeänä. 
 
1 Katsotteko, että lakisääteisiä vaatimustenmukaisuuden arviointitehtä-

viä on pidettävä julkisina hallintotehtävinä tai onko pikemminkin kyse 
yksityisoikeudellisesta sopimussuhteesta arviointielimen ja sen asiak-
kaan välillä? 

 
Ruotsi: Kysymystä käsiteltiin ETA-sopimukseen liittymisen yhteydessä. Tällöin 
hallitus päätyi siihen, että kyse on yksityisoikeudellisesta toiminnasta, minkä par-
lamentti hyväksyi. Asia on myöhemmin vahvistettu usean lain käsittelyn 
yhteydessä. 
 
Yhdistynyt Kuningaskunta: Ilmoitetun laitoksen hyväksyminen on hallinnollinen 
toimenpide, mutta laitoksen ja asiakkaan suhde on yksityisoikeudellinen. 
 
Norja: Käsitykset poikkeavat ministeriöiden välillä; erään ministeriön hallin-
nonalan ilmoitettuja laitoksia koskee Norjan hallintomenettelylaki. 
 
2 Katsotteko, että uuden lähestymistavan direktiivit tai muut EY:n direk-

tiivit, jotka sisältävät säännöksiä vaatimustenmukaisuuden arvioinnis-
ta ja arviointielimistä, sisältävät riittävät takeet hyvän hallinnon ja oi-
keusturvan toteuttamiseksi? 

 
Ruotsi: Direktiivien vaatimusten yleisyys ja epätäsmällisyys on ongelma, minkä 
vuoksi on myös hankalaa saattaa jäsenvaltioita vastuuseen niiden laiminlyödessä 
ilmoitettuihin laitoksiin liittyviä velvoitteitaan. Nykytilanteessa ei kuitenkaan 
vielä pitäisi ryhtyä kehittämään EY:n direktiivejä. 
 
Yhdistynyt Kuningaskunta: Direktiivien liitteissä on varsin kattavasti asetettu il-
moitetuille laitoksille hyvää hallintoa ja oikeusturvaa koskevat vaatimukset. Vaa-
timus kielteisten päätösten perustelemisesta ja muutoksenhausta sen sijaan yleen-
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sä puuttuvat. Mikäli näitä kuitenkin pidetään tarpeellisena, asetetaan nämä vaa-
timukset toimenpanosäädöksessä ja/tai hyväksymispäätöksessä. 
 
Norja: Ilmeisesti direktiivit tarvitsevat tuekseen ainakin soveltamisohjeita. Toi-
saalta ei ole käytännössä myöskään ilmennyt, ettei direktiiveissä ilmoitetuille lai-
toksille asetettuja vaatimuksia olisi pidettävä riittävänä. 
 
3 Katsotteko, että akkreditointi asianmukaisten standardien nojalla an-

taa riittävät takeet hyvän hallinnon ja oikeusturvan toteutumisesta? 
 
Ruotsi: Periaatteessa kyllä. Akkreditointielinten yhteistyö on tuottanut hyviä tu-
loksia erityisesti EN 45000 -sarjan standardien soveltamisen suhteen. Koska nä-
mä eivät kuitenkaan kata kaikkia asetettuja vaatimuksia, olisi kehitettävä yhden-
mukaista ohjeistusta akkreditoinnin käytöstä ilmoitettujen laitosten arvioinnissa 
ja valvonnassa. 
 
Yhdistynyt Kuningaskunta:  Akkreditointia voidaan pitää hyvänä lähtökohtana ja 
sen käyttöä suositaan, mutta sitä on täydennettävä mm. sen arvioimiseksi, että 
akkreditoinnin tekninen soveltamisala vastaa kyseessä olevaa lainsäädäntöä ja 
että arviointielin on tietoinen lakisääteisistä vaatimuksista. 
 
Norja: Akkreditointia voidaan pitää hyvänä lähtökohtana ja sen käyttöä suosi-
taan, mutta ilmoitetun laitoksen hyväksyvä viranomainen on aina vastuussa pää-
töksestään. 
 
4 Missä laajuudessa pidätte kansallisia lisävaatimuksia hyvän hallinnon 

ja oikeusturvan toteuttamiseksi sallittuna EY:n lainsäädännön alalla, 
etenkin kun kyse on kokonaisvaltaisista yhdenmukaistamisdirektiiveis-
tä? Onko ilmoitetuille laitoksille säädetty maassanne hallinnollisia li-
sävaatimuksia? 

 
Ruotsi: Kansallisten lisävaatimusten asettamista pidetään mahdollisena, esim. 
ilmoitetuilta laitoksilta edellytetään EN 45000 -sarjan soveltuvan standardin vaa-
timusten täyttämistä ja osallistumista laitosten eurooppalaiseen yhteistyöhön. 
 
Yhdistynyt Kuningaskunta: Kansallisia lisävaatimuksia on rajallisesti, esim. il-
moitettujen laitosten kielteisiä päätöksiä varten. Läheisyysperiaatteen katsotaan 
antavan rajoitetun mahdollisuuden täydentää ilmoitettuja laitoksia koskevia vaa-
timuksia kansallisessa lainsäädännössä. Tärkeää tässä on jäsenvaltioiden keski-
näinen avoimuus. 
 
Norja: Lisävaatimuksia on eräin osin asetettu ja ne koskevat mm. hallintomenet-
telyä (esim. luottamuksellisuus, neuvonta, kielteisten päätösten perusteleminen, 
muutoksenhaku) ja velvollisuutta toimittaa tietoa ministeriölle, 
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5 Mitä pidätte vaatimustenmukaisuuden arvioinnin keskeisimpinä osa-

tekijöinä, ottaen huomioon niiden ensisijainen tarkoitus ja sisämark-
kinoiden tehokas toiminta? 

 
Ruotsi: Ongelmana on,  että vaatimustenvastaisia mutta CE-merkittyjä tuotteita 
saatetaan runsaasti markkinoille. Erityisesti tämä koskee tuoteryhmiä, joissa vaa-
timustenmukaisuuden arvioi valmistaja itse. Tämä edellyttää tuotteiden markki-
navalvonnan tehostamista. 
 
Yhdistynyt Kuningaskunta: Ilmoitettuja laitoksia koskevat olennaisina pidettävät 
vaatimukset on vahvistettu direktiiveissä. 
 
Norja: Ilmoitettujen laitosten nimeäminen ja siihen liittyvät erot jäsenmaiden 
välillä. 
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3  Työryhmän selvitysten tulokset  
 
 
3.1  Oikeudellisten asiantuntijoiden näkemyksiä 
 
 
3.1.1 Taustaa 
 
Oikeudellisina asiantuntijoina työryhmä kuuli valtiosääntöoikeuden ja hallinto-
oikeuden erikoistuntijoita sekä oikeustaloustieteen asiantuntijaa. 
 
Yleisten perustuslain tulkintaa koskevien näkemysten lisäksi asiantuntijoilta 
pyydettiin kantaa seuraaviin erityiskysymyksiin.  
 
1  Millä perusteilla teknisiä tarkastustehtäviä on pidettävä perustuslain 

124 §:ssä tarkoitettuina julkisina hallintotehtävinä?   
 
Arvioinnissa pyydettiin kiinnittämän huomiota mm. siihen, että 
 
a) EY:n uuden menettelytavan direktiivien piiriin kuuluvissa tarkastustehtävissä  
 
• valmistajalla on valintamahdollisuus tarkastusmenettelyjen suhteen,  

• valmistaja voi käyttää minkä tahansa ETA-maan ilmoittamaa arvi-
ointilaitosta,  

• ei ole välttämättä lainkaan kolmatta osapuolta (ns. valmistajan vakuu-
tusmenettely), 

• menettelyt rakentuvat ISO 9000 -standardisarjalle (moduulit D, E ja 
H), 

• myös käyttäjien oma tarkastuslaitos voi suorittaa toimenpiteet, 

• toimenpiteet (esim. materiaalin hyväksyntä) ovat  vapaaehtoisia. 

 
b)  kansallisen harmonisoimattoman lainsäädännön alaan kuuluvissa, suunnit-

telun, valmistuksen, käyttöönoton ja käytön aikana tapahtuvissa tarkastus-
tehtävissä  

 
• myös omatarkastuslaitos (esim. painelaitteet) saa suorittaa toimenpi-

teet, 
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• EY:n tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien periaatteiden nojalla 
muussa ETA-maassa valmistetut tuotteet (esim. jalometallituotteet, it-
setoimivat mittauslaitteet) voidaan saattaa eräin rajoituksin ilman 
suomalaista tarkastusta markkinoille Suomessa, 

• kolmannen osapuolen käyttö on vapaaehtoista (esim. jalometallituot-
teet), 

• tarkastuslaitoksen lisäksi myös tehtävään hyväksytty tarkastaja saa 
suorittaa toimenpiteet  (esim. maakaasuputkiston käyttöönottotarkas-
tus, sähkölaitteistojen varmennustarkastus, nosto- ja siirtolaitteiden 
määräaikaistarkastus), 

• tarkastuslaitoksen tai tarkastajan lisäksi urakoitsija tai muu toimin-
nanharjoittaja suorittaa toimenpiteet (esim. eräin osin sähkölaitteistot, 
maanalaiset öljysäiliöt, nestekaasulaitteistot, maakaasun käyttöputkis-
tot, öljylämmityslaitteistot, mittaamisvälineiden sinetöinti). 

 
c)  Tietyissä EY-lainsäädäntöön tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvissa 

henkilöiden tai toiminnanharjoittajien pätevöintimenettelyissä arviointieli-
men rooli vaihtelee. 

 
d)  Valvontaviranomaisen toimeksiannosta arviointilaitoksessa suoritetuissa 

testauksissa tehdään arvioita, jotka käytännössä vaikuttavat mm. tuotteen 
myynti- ja markkinointikieltoihin.  

 
2  Millaisia lakisääteisiä vaatimuksia olisi asetettava teknisiä arviointi-

tehtäviä suorittaville perusoikeuksien, oikeusturvan ja muiden hyvän 
hallinnon takeiden turvaamiseksi silloin, kun toiminta on katsottava 
perustuslain 124 §:ssä tarkoitetuksi julkiseksi hallintotehtäväksi?  

 
Tässä pyydettiin ottamaan huomioon mm., että 
 
• tarkastuslaitoksiin sovelletaan EN 45000 tai muuhun vastaavaan stan-

dardisarjaan perustuvia vaatimuksia sekä arviointi- ja valvontamenet-
telyitä, 

• samoissa tarkastustehtävissä toimiville asetetut vaatimukset voivat 
poiketa toisistaan sen mukaan, onko kyse kolmannen osapuolen lai-
toksesta, omatarkastuslaitoksesta, tehtävään hyväksytystä tarkastajasta 
taikka tehtävään hyväksytystä toiminnanharjoittajasta. 
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3  Mitä perusteita käyttäen voidaan määritellä, haetaanko teknisten ar-
viointitehtävien osalta muutosta riita-asiana yleisessä alioikeudessa 
vai hallintovalituksena hallinto-oikeudessa? 

 
 
3.1.2 Näkökantoja  
 
a)  Julkinen hallintotehtävä perustuslain 124 §:n valossa 
 
Asiantuntijat toivat esille samansuuntaisia yleisiä näkökohtia kuin kohdassa 2.2 
on esitetty. 
  
Julkisen hallintotehtävän ja julkisen vallan käytön käsitteiden sisällöstä esitettiin 
verrattain yhdensuuntaisia näkemyksiä. Julkista hallintotehtävää ei ole perustus-
laissa määritelty täsmällisesti. Julkinen hallintotehtävä on käsitteenä uusi, joten 
sen merkitys tulee muotoutumaan perustuslakivaliokunnan  tulkintojen ja oike-
uskäytännön myötä. Nykyinen lainsäädäntö on perustuslain 124 §:n näkökulmas-
ta hajanaista.  
 
 Eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjauksista tuotiin esille, että jo ennen pe-
rustuslakiuudistusta perustuslakivaliokunnan käytännössä oli kehittynyt hallitus-
muotoon sekä hallinnon lainalaisuusperiaatteeseen nojautuva niin sanottu valtio-
sääntöoikeudellinen virkamieshallintoperiaate. Tämän mukaan julkista valtaa 
voivat Suomessa pääsäännön mukaan käyttää vain viranomaiset ja viranomaisten 
nimissä vain laillisesti virkoihinsa nimitetyt virkamiehet (PeVL 4/1989 vp, 
37/1992 vp, 1, 7 ja 15/1994 vp). Toisaalta valiokunta lähti siitä, ettei virkamies-
hallintoperiaate merkinnyt ehdotonta estettä antaa julkista valtaa ja julkisia tehtä-
viä rajoitetusti muille kuin viranomaisille. Tällöin valiokunta kuitenkin edellytti, 
että tehtävien hoitamista ja siinä noudatettavasta menettelystä annetaan riittävän 
yksityiskohtaiset säännökset, että oikeusturvanäkökohdat otetaan huomioon ja 
että julkisia tehtäviä hoitavat henkilöt kuuluvat rikosoikeudellisen virkavastuun 
piiriin (PeVL 1, 7 ja 15/1994 vp sekä 47/1996 vp.). Tämän linjan mukaisesti eräi-
tä tarkastustehtäviä on pidetty julkisina hallintotehtävinä. Perustuslakivaliokun-
nan tulkintalinja on edelleen täsmentynyt, kun julkisen hallintotehtävän siirtämi-
sestä viranomaiskoneiston ulkopuolelle otettiin nimenomaiset säännökset perus-
tuslain 124 §:ään.  
 
Julkisen hallintotehtävän luonnetta arvioitaessa ei tehtävää hoitavan organisatori-
nen asema ole ratkaiseva. Virastot ja laitokset ovat aiemmin voineet hoitaa tehtä-
viä, jotka eivät ole luonteeltaan hallintotehtäviä. Toisaalta tehtävä voi olla luon-
teeltaan julkinen, vaikka sitä hoitaisi yksityisoikeudellinen yhteisö. Keskeisenä, 
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joskaan ei riittävänä tunnusmerkkinä on se, että tehtävät kuuluvat lailla säännel-
lyn toiminnan alaan. Tärkeänä kriteerinä mainittiin myös se, miten tasaveroisessa 
(l. symmetrisessä) asemassa tarkastustoiminnan osapuolet – so. palvelun tuottaja 
ja asiakas ovat. Julkisen hallintotehtävän hoitamiselle on ominaista osapuolten 
epätasaveroisuus, kun siviilioikeudessa osapuolten katsotaan olevan lähtökohtai-
sesti tasaveroisia. Hallintotehtäviin liittyy eriasteisia – välillisiä tai välittömiä – 
oikeusvaikutuksia.  
 
Yksi asiantuntijoista katsoi, että ns. reaalisille eli seuraamusargumenteille pitäisi 
antaa keskeinen painoarvo tehtävien hallinnollis-oikeudellista luonnetta arvioita-
essa. Esimerkiksi nykyisen tarkastusjärjestelmän toimivuudesta tehdyt selvityk-
set32 osoittavat, että  järjestelmä toimii varsin hyvin. Muutos 1990-alun viran-
omaisvetoisesta tarkastusjärjestelmästä  nykyiseen, aiempaa markkinaehtoisem-
paan järjestelmän koetaan myönteisenä. Käytännön toimijat eivät näe uusia oi-
keudellisia rakennelmia tarpeellisina. Näin ollen tehtävien uusi oikeudellinen 
luokitteleminen on pitkälti keinotekoista. 
 
Julkinen intressi ja julkinen valta liittyvät julkisen hallintotehtävän käsitteeseen. 
Julkista valtaa voidaan kuvata subjektikäsitteeksi esimerkiksi perustuslain II lu-
vun mielessä: julkisen vallan tulee turvata tai edistää perusoikeuksien toteutumis-
ta. Julkinen valta on myös toimintakäsite, jolloin puhutaan julkisen vallan käy-
töstä tai sen luovuttamisesta (perustuslain 119.2 § ja 124 §). 
 
Julkisen vallan käytössä voidaan erottaa eri asteita. Esille tuotiin seuraava nelija-
ko: 
 
1) välittömän pakon, voimakeinojen, väkivaltakoneiston käyttö 
2) etuja, oikeuksia, velvoitteita koskevat päätökset 
3) etuisuuksien jakaminen  
4) tosiasiallinen hallintotoiminta (neuvonta, ohjaus jne.).  

                                                 
32   Kalle Määttä, Lauri Frank, Jenni Pääkkönen; Kilpailun toimivuus teknisten tarkastusten 

ja ilmoitettujen laitosten tarjoamien palvelujen markkinoilla. Kauppa ja teollisuusministe-
riön tutkimuksia ja raportteja 5/2001.  
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Kuva 1.    Julkiseen hallintotehtävään liittyviä käsitteitä 
 
 
Mikäli on kyse ”merkittävän julkisen vallan” käyttämisestä, tehtävää ei voi siir-
tää viranomaiskoneiston ulkopuolelle.   
 
Kuvassa 1 havainnollistetaan julkiseen hallintotehtävään liittyvää käsitteistöä.  
 
Mikäli julkista hallintotehtävää hoitaa yksityisoikeudellinen oikeussubjekti, on 
perustuslain 124 §:n vaatimukset perusoikeuksien, oikeusturvan ja hyvän hallin-
non takaamisesta pystyttävä turvaamaan. Hyvän hallinnon periaatteet – julkisuus, 
oikeusturva, kielilainsäädännön noudattaminen – velvoittavat yksityistä oikeus-
subjektia vain, mikäli siitä on erikseen säädetty. 
 
Käytettävissä oleva valitustie ei ensisijaisesti riipu organisoitumismuodosta, vaan 
asian luonteesta. Lähes kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että vaikka julkinen 
hallintotehtävä olisikin siirretty viranomaiskoneiston ulkopuolelle, on hallinto-
oikeudellinen menettely tätä edeltävine oikaisumenettelyineen johdonmukainen 
reitti muutoksenhaussa.  
 
Se, onko kyseessä julkinen hallintotehtävä vai ei, riippuu viime kädessä  tehtävän 
lopputuloksen merkityksestä. Vaikka lopputulos ei olisikaan päätös, vaan esi-
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merkiksi asiantuntijalausunto, voi sillä todellisuudessa olla ratkaiseva vaikutus 
viranomaisen tekemään päätökseen. Viranomaisella itsellään ei välttämättä ole 
resursseja tai vaadittavaa tietoa ko. lausuntojen oikeellisuuden arvioimiseen.  
 
 
b)  Tarkastustoimintaa koskevat erityiskysymykset 
 
1  Millä perusteilla teknisiä tarkastustehtäviä on pidettävä perustuslain 

124 §:ssä tarkoitettuina julkisina hallintotehtävinä? 
 
EY-sääntelyyn liittyvät näkökohdat: 
 
EY-sääntelyn ja kansallisen sääntelyn samanaikaisesta soveltamisesta asiantunti-
joiden näkemykset olivat varsin yhteneviä. Kansallinen lainsäädäntö menee yh-
teisösäädösten edelle, mikäli asianomaisten alojen harmonisoinnista ei ole erityi-
sesti sovittu. Direktiivien implementoinnissa on otettava huomioon, etteivät di-
rektiivien vaatimukset esim. oikeusturvan osalta ole aina riittäviä. Näin ollen on 
otettava huomioon myös EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja Suomen perus-
tuslain vaatimukset. Esimerkiksi kilpailunäkökohdat eivät ohita kansallisten val-
tiosääntöjen oikeusturvavaatimuksia. Toisaalta tuotiin esille, että yhteisölainsää-
dännön  ja Suomen kansallisen lainsäädännön tavoitteet näissä kysymyksissä 
ovat lähtökohtaisesti samoja.  Valtaosa asiantuntijoista katsoi myös, ettei suoma-
laisten tarkastuselinten kilpailullinen asema vinoudu mahdollisen käänteisen syr-
jinnän vuoksi, koska eri maiden kansalliset vaatimukset ovat pitkälti samansuun-
taisia.  
 
Vallitseva näkemys oli myös se, etteivät säänneltyjen tarkastusmenettelyjen va-
paaehtoisuus (esim. materiaalihyväksyntä) tai vaihtoehtoisuus (vaihtoehtoina 
esim. tarkastuselin tai omavalvonta tai muun maan tarkastuselin) sinänsä vaikuta 
tehtävien oikeudelliseen luokitteluun. Ns. access-kriteerillä on kuitenkin merki-
tystä tehtävän luonnetta arvioitaessa; ts. missä määrin tarkastus-/arviointitehtävä 
tosiasiallisesti vaikuttaa toimijan tai tuotteen markkinoille pääsyyn.  Vapaaehtoi-
suudella voi olla ratkaiseva merkitys vain, jos tarkastusmenettelyn kohteeksi jou-
tuvalla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää se ja päätyä silti samaan lopputu-
lokseen. Yksityiskohtana tuotiin esille, ettei ulkomaisen tarkastuselimen käyttö 
ole aina realistinen vaihtoehto. 
 
Ulkomaisten, so. ETA-alueen,  arviointilaitosten vaihtoehtoinen käyttömahdolli-
suus ei myöskään vaikuta tehtävän luokitteluun tai hyvän hallinnon ja oikeustur-
van periaatteiden noudattamiseen. Eri ETA-sopimusmaiden arviointilaitokset 
toimivat omien maittensa oikeudellisten sääntöjen mukaisesti. Arviointitulosten 
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vastavuoroinen tunnustaminen perustuu taas yhteisiin perussäännöksiin. Esille 
tuli myös se, että Suomessa toimivaa toisen yhteisömaan ilmoittamaa laitosta si-
tovat ensisijaisesti kyseisen ilmoittavan maan vaatimukset. 
 
Asiantuntijat katsoivat, ettei omavalvonnassa so. valmistajanvakuutusmenettelys-
sä, omatarkastuslaitosmallissa tai laatujärjestelmämallissa ole kyse julkisesta hal-
lintotehtävästä. Hyvän hallinnon ja oikeusturvan vaatimukset eivät siten ole näis-
sä tilanteissa relevantteja.  Omavalvonnan julkinen ”kontrolli” sen sijaan on jul-
kinen hallintotehtävä. 
 
Kansallinen harmonisoimaton sääntely: 
 
Asiantuntijoiden mielestä kansallisen lainsäädännön piiriin kuuluvia tarkastus-
menettelyitä koskee samat hyvän hallinnon ja oikeusturvan vaatimukset kuin yh-
teisölainsääntöön pohjautuviin tarkastusmenettelyihin. Näin ollen esimerkiksi 
vapaaehtoisuutta, vaihtoehtoisuutta ja omavalvontaa koskevat johtopäätökset ei-
vät muutu siitä, mitä edellä esitettiin.  
 
Samaa tehtävää suorittavalle, mutta organisaatiotyypiltään erilaisille tarkastus-
elimille (tarkastuslaitos, tarkastaja, urakoitsija, …) tulisi lähtökohtaisesti asettaa 
yhtäläiset vaatimukset. Kilpailullisesta näkökulmasta tätä vaatimusta pidettiin 
hyvin olennaisena.  Toisaalta tuli esille, että jos tarkastuspalvelujen tasapuolinen 
saatavuus on turvattu, voidaan esimerkiksi kielellisten perusoikeuksien toteutus-
tavan suhteen olla joustavia. 
 
Pätevyyteen perustuvan toimintaoikeuden antaminen henkilöille tai muille toi-
minnanharjoittajille katsottiin muuhun tarkastustoimintaan rinnastettavaksi asiak-
si. Valtaosa asiantuntijoista piti tätä tehtävälajia lähtökohtaisesti julkisena hallin-
totehtävänä, jonka yksityiskohtaisessa arvioinnissa tulee käyttää edellä esitettyjä 
kriteerejä. Lisäksi tässä yhteydessä on syytä ottaa huomioon elinkeinovapautta 
koskevat perusoikeudet.   
 
Kun valvontaviranomaiset testauttavat tuotteita arviointilaitoksilla,  viime kädes-
sä viranomainen vastaa testituloksiin pohjautuvista ratkaisuista. Näin ollen arvi-
ointilaitoksen suorittamaa testausta voidaan pitää teknisenä palvelutehtävänä – ei 
julkisena hallintotehtävänä. Testauksen toimeksiantajana oleva viranomainen sen 
sijaan toimii virkavastuulla julkisessa hallintotehtävässä. 
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2 Millaisia lakisääteisiä vaatimuksia olisi asetettava teknisiä arviointitehtä-
viä suorittaville perusoikeuksien, oikeusturvan ja muiden hyvän hallinnon 
takeiden turvaamiseksi silloin, kun toiminta on katsottava perustus-
lain124 §:ssä tarkoitetuksi julkiseksi hallintotehtäväksi?  

 
Asiantuntijoiden esille tuomat vaatimukset perusoikeuksien, oikeusturvan ja 
muiden hyvän hallinnon takeiden turvaamisesta ovat käytännössä samoja, jotka 
on esitelty edellä, erityisesti kohdassa 2.2.3.   
 
Valtaosa asiantuntijoista katsoi, ettei standardinmukaisia laatu- yms. toimintajär-
jestelmiä (esim. ISO 9000 ja EN 45000 -standardien mukaisia järjestelmiä) voida 
rinnastaa sääntelyinstrumentteihin, joita julkinen hallintotehtävä edellyttää.   Pe-
rustuslain 124 § kytkeytyy hallinto-oikeudellisiin säädöksiin, kuten hallintome-
nettely-, julkisuus- ja kielilainsäädäntöön. Standardeilla on erilainen perusta, 
vaikka tavoitteet mm. oikeusturvan osalta voivatkin olla samansuuntaisia. Lisäksi 
tuotiin esille, että standardien sisältämät muutoksenhaku- ja oikaisumenettelyt 
eivät yleensä riitä takaamaan perustuslain 124 §:n vaatimusten täyttymistä. Stan-
dardeissa ei ole tapana viitata mahdollisuuteen saattaa asia riippumattoman lain-
käyttöelimen käsiteltäväksi (perustuslain 21 §). Toisaalta, jos on olemassa riida-
ton vastaavuus standardien ja asiaankuuluvien säännösten välillä, standardeja 
voidaan – ainakin periaatteessa – hyödyntää.  
 
3  Mitä perusteita käyttäen voidaan määritellä, haetaanko teknisten ar-

viointitehtävien osalta muutosta riita-asiana yleisessä alioikeudessa 
vai hallintovalituksena hallinto-oikeudessa? 

 
Mitä muutoksenhaku linjaa tulisi edetä, riippuu tarkkaan ottaen siitä, millaiseksi 
kyseisen tehtävän hallinnollis-oikeudellinen luonne arvioidaan. Tarkastuselimen 
organisoitumismuodolla on myös merkitystä. Asiantuntijat toivat lisäksi esille 
seuraavia yksittäisiä näkemyksiä: 
 
• Muutoksenhakumahdollisuutta on yleisesti arvioitava perustuslain 

21 §:n perusteella. 

• Hallintotuomioistuimeen tehtävä valitus on  etusijalla, kun on kyse 
julkisesta hallintotehtävästä. 

• Alioikeuksilla ei ole mahdollisuutta kumota päätöksiä, joten parempi 
valitustie voisi olla oikaisumenettely ja sitä mahdollisesti seuraava va-
litus hallinto-oikeuteen. 
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• Valitustien valinnalla on merkitystä myös kustannusten kannalta; hal-
lintovalituksen käsittely on huomattavasti edullisempaa kuin riita-
asioiden käsittely yleisissä alioikeuksissa. 

• Asianomaisen tarkastusalan sisäinen oikaisujärjestelmä voisi toimia 
tehokkaana seulana ennen tuomioistuinkäsittelyä. Oikaisuvaatimus 
voitaisiin osoittaa myös lautakunnalle, johon olisi mahdollista koota 
alan asiantuntemusta. 

• Muutoksenhakumahdollisuuteen tulee joka tapauksessa kiinnittää 
huomiota silloin, kun on kyse toimijoiden eduista ja oikeuksista. 

 
 
3.2   Vaatimustenmukaisuuden arviointitoimialan 
edustajien näkemyksiä 
 
 
3.2.1  Arviointielimet 
 
Työryhmä lähetti arviointielimille kyselyn, johon vastasi kuusi laitosta (ks. lii-
te 6).  Kysymykset ovat raportin liitteenä 7. 
 
Vastausten mukaan laitokset ottavat hyvän hallinnon periaatteet huomioon laatu-
järjestelmissään, jotka perustuvat usein EN 45000 -standardisarjaan. Laatukäsi-
kirjoissa on standardin mukaisesti määritelty hyvän hallinnon takeita; nimen-
omaisesti mainittiin kielelliset oikeudet, tasapuolisuus, valitusmenettelyt, jääviys 
ja kielteisten päätösten perusteleminen. 
 
Kyselyllä pyrittiin myös selvittämään, onko laitosten toimintatavoissa eroa laki-
sääteisten ja vapaaehtoisten tarkastusten välillä. Laitokset kiinnittivät huomiota 
joihinkin eroihin. Lakisääteisiin järjestelmiin sisältyy raportointivelvollisuus val-
voville viranomaisille sekä muille ilmoitetuille ja päteville laitoksille. Lakisää-
teistä tarkastustoimintaa leimaa myös suurempi avoimuus kuin vapaaehtoista. 
Lakisääteiset tarkastukset on lisäksi rajattu normien mukaiseksi, kun taas vapaa-
ehtoisen palvelun sisältö ja muodot voidaan sopia vapaammin asiakkaan kanssa. 
Käytännön toiminnan kannalta eroja pidettiin kuitenkin melko vähäisinä. 
 
Arviointilaitoksiin kohdistuvassa normistossa nähtiin kehittämisen varaa. Viran-
omaisten roolia ja työnjakoa yhtäältä suhteessa arviointielimiin ja toisaalta viran-
omaiskoneiston sisällä pidettiin epäselvänä. Normisto on riittävää, mutta sitä 
leimaa (mm. tulkintojen) hajanaisuus ja selkeyden puute. Ongelmana pidettiin 
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myös kansainvälistä epäharmonisuutta; useille käsitteille, kuten riippumattomuu-
delle ja puolueettomuudelle, tulisi saada yleiseurooppalainen sisältö. 
 
Laitoksilta tiedusteltiin myös sitä, miten ne katsovat kansallisesti asetettujen hal-
linnollisten lisävaatimusten vaikuttavan kansainväliseen kilpailukykyynsä. Osa 
laitoksista katsoi kansallisten lisävaatimusten vaikuttavan negatiivisesti kilpailu-
kykyyn, osa jopa positiivisesti (kehittävät arviointilaitosten ammattitaitoa); osa 
katsoi, ettei niillä ole vaikutusta kilpailukykyyn.  Ongelmallisena pidettiin viran-
omaisten roolin painottumista valvontaan ohjaamisen ja sitouttamisen sijaan. Li-
säksi todettiin, että (kansainvälinen) kilpailu asiakkaista käydään pääsääntöisesti 
asiantuntemuksen ja toimitusajan perusteella, ei niinkään hallintokulttuurin avul-
la. 
 
Arviointitoimintaa ei yleisesti haluttu rinnastaa viranomaistoimintaan, vaikka se 
olisikin lakisääteistä. Enemmänkin sillä nähtiin olevan jopa konsultoiva rooli. 
Vastauksissa puollettiin lakisääteisten tehtävien siirtämistä entistä enemmän vi-
ranomaiskoneistolta yksityisille yrityksille. Arviointielinten ja viranomaisten 
toimintamahdollisuuksissa nähtiin eroja; viranomaisen harkintavalta, keinovali-
koima ja toimintavapaus ovat suuremmat. Arviointielin voi käyttää harkintaa 
vain markkinavoimien, normisidonnaisuuden, kompetenssinsa ja ulkopuolisen 
valvoman laatujärjestelmänsä rajoissa. 
 
Muutoksenhaun osalta vastauksissa todettiin, että valitusmenettelystä on yleensä 
ohjeet laatujärjestelmässä. Laitosten mukaan  niiden päätöksistä ei ole juurikaan 
valitettu. 
 
Kyselyssä pyydettiin myös mainitsemaan arviointitoiminnan ydintarkoituksen ja 
arviointipalvelumarkkinoiden toimivuuden kannalta keskeisiä seikkoja. Vastauk-
sissa korostettiin yleisesti tasapuolisen kilpailutilanteen, tehokkaan valvonnan ja 
alan toimijoiden roolien selkeyttämisen tärkeyttä. 
 
 
3.2.2 Arviointielinten asiakkaat 
 
Arviointielinten asiakkaille lähetettyyn kyselyyn vastasi seitsemän organisaatio-
ta.  
 
Kyselyssä pyydettiin ottamaan aluksi kantaa siihen, miten viranomaistehtävien ja 
teknisten tarkastustehtävien toisistaan erottaminen ja jälkimmäisen kilpailulle 
avaaminen on vaikuttanut vastaajien toimintaan. Muutosten katsottiin yleisesti 
olleen vähäisiä. Asiointi arviointielinten kanssa on joustavampaa, ja arviointitoi-
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minnasta on tullut palvelutoimintaa muiden joukossa; toisaalta viranomaisten ja 
arviointielinten toiminta on osittain päällekkäistä. Yritysten aktiivisuus viran-
omaisten suuntaan on korostunut. Yleisesti ottaen muutokseen oltiin tyytyväisiä. 
 
Arviointitoimintaa koskevia säädöksiä pidettiin pääasiassa selkeinä.  
 
Vastaajilta tiedusteltiin, onko lakisääteinen testaus-, tarkastus- tai sertifiointitoi-
minta niiden näkemyksen mukaan viranomaistoimintaa vai teknistä palvelutoi-
mintaa. Vastaukset jakautuivat kahtia; osa kallistui teknisen palvelutehtävän, osa 
viranomaistehtävien puolelle. Viranomaistehtävän luonteen katsottiin säilyttävän 
paremmin riippumattomuuden. Viranomaistehtävään viittasi myös ilmoitettujen 
laitosten valta tulkita EU-säädöksiä ja antaa oikeutta luova päätös. 
 
Kyselyllä pyrittiin myös selvittämään, ovatko arviointielinten asiakkaat kokeneet 
lakisääteisissä arviointipalveluissa ”hyvän hallinnon” periaatteen ja oikeusturvan 
toteutumiseen liittyviä ongelmia. Kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä, 
joskin ongelmiakin on jonkin verran esiintynyt tai ainakin pelätään. Arvioin-
tielinten tulkinnat voivat poiketa toisistaan; arviointipalvelut olisi turvattava sa-
moin kustannuksin koko maassa; arviointielin kilpailee samoilla markkinoilla 
omien asiakkaidensa kanssa; arviointielinten päätöksistä ei voi valittaa, eikä hy-
lättyä tyyppihyväksyntäprosessia voi aloittaa uudelleen toisessa ilmoitetussa lai-
toksessa. 
 
Muutosta arviointielinten päätöksiin ei ole juurikaan jouduttu hakemaan. Erimie-
lisyydet on kyetty hoitamaan neuvotteluteitse. 
 
Osa arviointielinten asiakkaista katsoi, että kolmannen osapuolen testausta, tar-
kastusta tai sertifiointia voitaisiin edellyttää nykyistä harvemmin; valmistajan 
laatujärjestelmän tai varmennuksen tulisi riittää. Toisten mielestä kolmannen 
osapuolen suorittamat arvioinnit ovat valvonnan kannalta perusteltuja, kunhan 
niiden laatuun kiinnitetään riittävästi huomiota. 
 
Vastaajat eivät pitäneet arviointielimille asetettuja hallinnollisia lisävaatimuksia 
kovin merkityksellisinä kilpailukyvyn kannalta. Vastauksissa painotettiin muiden 
tekijöiden, kuten välimatkan (matkakustannukset) eroa hinnoitteluun vaikuttava-
na tekijänä. 
 
Arviointipalvelumarkkinoiden toimivuuden kannalta keskeisinä seikkoina pidet-
tiin laitosten pätevyyden valvontaa, palvelujen saatavuutta, hintatason kohtuulli-
suutta sekä vaatimusten yhdenmukaisuutta ja tasapuolista soveltamista. Muita 
vastauksissa mainittuja seikkoja olivat oikeusturva yleisesti, asiakkaan liiketoi-
minnan ja prosessien tuntemus sekä alan standardien ja vaatimusten tuntemus. 
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3.2.3 Valvonta- ja hyväksyntäviranomaiset 
 
Työryhmän kyselyyn vastasi vain yksi valvonta- ja hyväksyntäviranomaisten 
edustaja.  
 
Vastauksessa tuli esille, että kyseisen sektorin hyväksytyltä arviointielimeltä 
edellytetään hyvän hallinnon periaatteiden täyttämistä. Tätä koskevia vaatimuk-
sia on myös ilmoitetun laitoksen laatujärjestelmässä sekä standardisarjassa EN 
45000.  
 
Vapaaehtoisen ja lakisääteisen testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoiminnan välillä 
ei nähty olevan eroja, tai ne ovat vain muodollisia. Eroja ei ole myöskään tarkas-
tuslaitoksen ja tarkastajan toimintatavoissa. 
 
Arviointilaitoksiin ja tarkastajiin kohdistuvassa normistossa nähtiin kehittämisen 
varaa. Epäselvyyttä esiintyy mm. siitä, mikä on kunkin viranomaisen vastuualue. 
Myöskään ilmoitettujen laitosten sertifikaattien peruuttamisen toimenpiteistä ei 
ole tietoa tai toimintatapoja. Ilmoitettuihin laitoksiin koskevien muutosten toteut-
tamisessa oli myös epäselvyyttä (mm. vuosiauditoinnit tai -tarkastukset, sopi-
musten uusiminen, raportointi vastuuministeriölle tai muulle viranomaistaholle).  
 
Kansallisten lisävaatimusten ja kansainvälisen kilpailukyvyn suhteesta todettiin, 
että ilmoitettujen laitosten valvonnan tulisi olla samanlainen ja yhtenäinen ETA-
alueella. Jos kansallisesti asetetaan tiukempia vaatimuksia, saattaa Suomen il-
moittaman laitoksen kilpailukyky kärsiä ja hinnoittelu nousta liian korkealle. Li-
sävaatimusten osalta voimassa olevissa säädöksissä ei nähty olevan muutostar-
peita. 
 
Arviointitoiminnalla nähtiin olevan joissakin tapauksissa yhtymäkohtia viran-
omaistoimintaan, vaikka suoranaista rinnastusta ei voikaan tehdä. 
 
Muutoksia arviointielinten päätöksiin ei kyselyyn vastanneelta viranomaiselta ole  
haettu, koska hyväksyvänä viranomaisena toimii ao. ministeriö. Muiden maiden 
ilmoitettujen laitosten hyväksymien tuotteiden päätöksille on haettu muutoksia 
vaatimuksista poikkeamisen vuoksi. 
 
Arviointitoiminnan ydintarkoituksen ja arviointipalvelumarkkinoiden toimivuu-
den kannalta keskeisenä seikkana ilmoitetun laitoksen näkökulmasta pidettiin 
toiminnan kannattavuutta. Asiakkaille, erityisesti teollisuudelle tärkeimpiä ovat 
palvelujen saatavuus ja vaatimusten yhdenmukaisuus. Markkinavalvontaviran-
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omaisille tärkeimpiä ovat arviointielinten yhtenäinen valvonta ETA-alueella ja 
oikeusturvan toteutuminen.  
 
Lisäksi tuotiin esille, että ETA-alueelle tulisi luoda yhtenäiset ja selkeät säännöt 
ilmoitettujen laitosten vaatimuksista, toiminnasta, valvonnasta sekä arviointi- ja 
ilmoitusperusteista. Kansallinen sääntely ilmoitettujen laitosten valvonnasta ja 
toimintaperiaatteista olisi tarpeellista tarpeettomien kustannusten välttämiseksi. 
Tarkoituksenmukaista olisi myös panostaa enemmän markkinavalvonnan resurs-
seihin ja yhtenäisiin toimintatapoihin kansallisesti; tämä auttaisi tai selkeyttäisi 
myös ilmoitettujen laitosten toimintaa. 
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4  Johtopäätökset ja toimenpide-
ehdotukset 
 
 
Selvitystensä perusteella työryhmä esittää seuraavia johtopäätöksiä ja toimenpi-
de-ehdotuksia. 
 
 
4.1   Arviointielimiä koskevat vaatimukset 
perustuslain näkökulmasta 
 
1 Vaatimustenmukaisuuden arviointielimen toimintaa tulisi pitää perus-

tuslain 124 §:n tarkoittamana julkisena hallintotehtävänä silloin, kun 
arviointielin toteuttaa lainsäädännössä asetettua tehtävää ja kun se 
lainsäädäntöön perustuen tekee arviointeja, jotka sellaisenaan tai tosi-
asiallisesti vaikuttavat asiakkaan oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuk-
siin. 

 
2 Julkisiksi hallintotehtäviksi katsottavien vaatimustenmukaisuuden ar-

viointitehtävien antamisesta muulle kuin viranomaiselle tulee säätää 
lailla tai lain nojalla.  

 
3 Siltä osin kuin arviointielimen katsotaan hoitavan julkista hallintoteh-

tävää tulee säännösperusteisesti taata oikeusturvan ja hyvän hallinnon 
takeiden noudattaminen tässä toiminnassa. Erityisesti tulisi kiinnittää 
huomiota hallintomenettelystä, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
ja viranomaisessa käytettävästä kielestä annettujen säännösten saatta-
miseen sovellettavaksi (ks. esim. PeVL 26/2001 vp, 2/2001 vp, 
43/2000 vp ja 23/2000 vp). Lisäksi on kiinnitettävä huomiota julkista 
hallintotehtävää hoitavien henkilöiden koulutuksen ja asiantuntemuk-
sen riittävyyteen sekä siihen, että näiden henkilöiden julkisen valvon-
nan on oltava asianmukaista.  

 
4 Mikäli arviointielimen toimintaan liittyy julkisen vallan käyttöä, on 

säännösperusteisesti myös huolehdittava siitä, että muutoksenhaku-
mahdollisuus on järjestetty ja että tehtävää hoitavat kuuluvat rikosoi-
keudellisen virkavastuun piiriin. Muutoksenhaku arviointielimen te-
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kemästä päätöksestä on syytä ohjata – mahdollisesti edeltävine oi-
kaisumenettelyineen – hallintotuomioistuimeen.  

 
5 Säädöstasoa koskevan valinnan osalta tulee kiinnittää huomiota 

perustuslain 80 §:n 1 momenttiin, joka edellyttää, että yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista säädetään lailla.  
Säädöstason valintaan vaikuttaa myös perustuslain 21 §:n 2 momentin 
vaatimus siitä, että hyvän hallinnon takeet on turvattava lailla. 
Sääntelyn tulee olla riittävän tarkkarajaista ja täsmällistä, jotta 
arviointielimen toimivaltuudet ja toiminta voidaan ennakoida 
riittävällä tavalla.   

6 Hyvän hallinnon, oikeusturvan ja perusoikeuksien takeiden järjestämi-
sessä voidaan ottaa huomioon asianomaisen arviointitehtävän erityis-
piirteet kiinnittäen yhtäältä huomiota julkisen vallan käytön ja julkisen 
intressin voimakkuuteen sekä toisaalta ns. reaalisiin argumentteihin − 
ts. kuinka asianomaiset lainsäädännön tavoitteet tulevat käytännön 
toiminnassa tosiasiallisesti täytetyksi. Nämä ratkaisut  tulisi tehdä ar-
viointielimiä koskevia säännöksiä valmisteltaessa eikä jättää niitä ar-
viointielinten harkittavaksi.  

 
7 Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävissä on usein kysymys pi-

kemminkin ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisestä vastuun vaati-
mustenmukaisuudesta säilyessä toiminnanharjoittajalla. Tällaisenkin 
toiminnanharjoittajalle asetetun velvoitteen tulee lähtökohtaisesti pe-
rustua lainsäädäntöön, jolloin säännöksiä valmisteltaessa on analysoi-
tava arviointitehtävän luonne ja tavoitteet julkisen hallintotehtävän ja 
julkisen vallan käytön näkökulmasta. 

 
8 Ns. omavalvontaa − ts. toiminnanharjoittajan itse lainsäädännön nojal-

la suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia − sekä valvontavi-
ranomaisen teettämiä  ja sen vastuulla olevia arviointipalveluja ei ole 
perusteltua pitää julkisina hallintotehtävinä.  

 
 
4.2  Arviointielimiä koskevat kansalliset 
vaatimukset yhteisön oikeuden näkökulmasta 
 
1 Koska  yhteisön oikeus uuden lähestymistavan direktiivien osalta ei 

ota kantaa siihen, onko ilmoitetun laitoksen oltava yksityis- vai julkis-
oikeudellinen oikeushenkilö ja koska hyvää hallintoa ja oikeusturvaa 
koskevat vaatimukset eivät ole ristiriidassa asianomaisten direktiivien 
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vaatimusten tai yhteisön oikeusperiaatteiden kanssa, voidaan katsoa, 
että uuden lähestymistavan direktiivit eivät aseta esteitä hyvään hallin-
toon ja oikeusturvaan liittyvien lisävaatimusten asettamiselle kansalli-
sessa lainsäädännössä. 

 
2 Suomen ilmoittamia uuden lähestymistavan piiriin kuuluvia laitoksia 

koskee Suomen lainsäädäntö; asianomaiset hyvää hallintoa, oikeus-
turvaa ja perusoikeuksia koskevat vaatimukset mukaan lukien. Vas-
taavasti toisen jäsenmaan ilmoittamiin laitoksiin sovelletaan kyseisen 
maan lainsäädäntöä.     

 
3 Euroopan talousalueen valtioissa on toisistaan poikkeavia kansallisia 

lisävaatimuksia ilmoitetuille laitoksille. Arviointipalvelujen saatavuu-
den ja kilpailullisten tekijöiden näkökulmasta on tärkeää, että kansalli-
set lisävaatimukset ovat asianmukaisia ja oikeassa suhteessa tavoitel-
tavaan päämäärään nähden. Arviointielinten tekninen pätevyys ja luo-
tettavuus ovat arviointitoiminnan perustavoitteiden kannalta tärkeitä 
ominaisuuksia. 

 
 
4.3  Vaatimustenmukaisuuden arviointielimiä 
koskevien hallinnollisten menettelyiden 
yhtenäistäminen 
 
1 Samaa lainsäädännön piiriin kuuluvaa tehtävää hoitaville organisaatio-

pohjaltaan erilaisille arviointielimille (esim. tarkastuslaitoksille ja tar-
kastajille) tulisi asettaa nykyistä yhtäläisemmät hyvää hallintoa ja oi-
keusturvaa koskevat vaatimukset, kun kyseessä on julkiseksi hallinto-
tehtäväksi katsottava toiminta. Kun yksityishenkilö toimii itsenäisenä 
arvioijana, arvioijia koskevien velvoitteiden riittävyyteen tulisi kiin-
nittää erityistä huomiota. 

 
2 Sääntelyn ja hallinnoinnin selkeyttämisen kannalta on tärkeää, että  

arviointielimiä koskevaa hallinnollis-oikeudellista terminologiaa yh-
denmukaistettaisiin nykyisestään. Tähän sisältyy myös arviointielinten 
nimikkeiden yhtenäistäminen. Erilaisten nimikkeiden käyttäminen oli-
si voitava perustella ja määritellä niiden täsmällinen sisältö.  

 
3 Eri lainsäädäntösektoreilla toimivien arviointielinten pätevyyden to-

teamis-, hyväksyntä-, ilmoitus- ja valvontamenettelyjä tulisi yhtenäis-
tää nykyisestään sekä kiinnittää huomiota asianomaisen vastuuminis-
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teriön, valvontaviranomaisen ja akkreditointielimen keskinäiseen 
työnjakoon. Ohjenuorana säädöksiä valmisteltaessa voidaan pitää si-
vuilla 11 - 13  olevassa taulukossa työnjaon periaatteita sekä ilmoitet-
tuja laitoksia koskevaa ohjetta6. 

 
 
4.4  Arviointipalvelumarkkinoiden toimivuus 
 
1 Työryhmän tekemistä kyselyistä on ilmennyt, että arviointielimet ja 

arviointielinten asiakkaat eivät ole pitäneet hyvään hallintoon ja oike-
usturvaan ja muutoksenhakukeinoihin liittyviä kysymyksiä kovinkaan 
ongelmallisina.  Muut asiat, kuten palvelujen saatavuus, kustannukset 
ja laatu ovat olleet keskeisiä.  

 
2 Säännellyn alueen vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien dele-

gointi hallinnon ulkopuolisille elimille on hallinnon tehokkuuden ja 
laadun kannalta edelleen yleisesti tarkoituksenmukaista. Arviointitoi-
minnan osittaisella  siirtämisellä välillisen valtionhallinnon hoidetta-
vaksi on tehtyjen selvitysten perusteella saavutettu kustannussäästöjä, 
tehostettu toimintaa ja eräiltä osin parannettu palveluiden saatavuutta.  

 
 
4.5  Sääntelyn uudistamistarpeet 
 
1 Voimassa oleva arviointielimiä koskeva lainsäädäntö on hajanaista ja 

perustuslain näkökulmasta osin puutteellista.  
 
2 Säännösvalmistelun yhteydessä tulisi johdonmukaisesti arvioida, mis-

sä määrin vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien antaminen 
muille kuin viranomaisille on perustuslain 124 §:n valossa tarkoituk-
senmukaista.  

 
3 Vastuuministeriöiden tulisi huolehtia siitä, että arviointielimiä koske-

vat säännösuudistustarpeet kartoitetaan ja säännökset saatetaan ajan-
tasaisiksi tässä raportissa esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. 
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4.6   Muita näkemyksiä 
 
1 Asianomaisten vastuuviranomaisten  tulisi  yhteistyössä toimien huo-

lehtia siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointitoiminnan hallinnol-
lis-oikeudellinen  perusta olisi ajanmukainen sekä mahdollisimman 
yhtenäinen eri sektoreilla. Valtioneuvoston asettamaa vaatimustenmu-
kaisuuden arviointiasioita käsittelevää neuvottelukuntaa (VANK) tuli-
si hyödyntää yhteyskanavana arviointitoimintaa koskevien menettely-
jen kehittämisessä.  

 
2 Kauppa ja teollisuusministeriön koordinoimana tulisi pohtia käytän-

nön ratkaisuja arviointielimiä koskevan säännösvalmistelun pohjaksi. 
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Liite 1 
 
Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin moduulimalli 
yleisen lähestymistavan mukaan (yksinkertaistettuna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUOTANTOVAIHESUUNNITTELUVAIHE

F MODUULI 

G MODUULI

H MODUULI

E MODUULI

D MODUULI 

A MODUULI

 C MODUULI

B MODUULI 
VALMISTAJA 

 
 
Perusmoduulit 
 

A Valmistuksen sisäinen 
tarkastus 

Kattaa suunnittelun ja valmistuksen sisäisen tarkastuksen. Tämä moduuli 
ei edellytä toimenpiteitä ilmoitetulta laitokselta. 

B EY-tyyppitarkastus Kattaa suunnitteluvaiheen ja sitä on täydennettävä moduulilla, johon si-
sältyy tuotantovaiheessa suoritettava arviointi. Ilmoitettu laitos antaa EY-
tyyppitarkastustodistuksen.  

C Tyypinmukaisuus Kattaa tuotantovaiheen ja seuraa B moduulia. Mahdollistaa B moduulin 
mukaisesti annetussa EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin-
mukaisuuden. Tämä moduuli ei edellytä toimenpiteitä ilmoitetulta laitok-
selta. 

D Tuotannon laadunvar-
mistus 

Kattaa tuotantovaiheen ja seuraa B moduulia. Perustuu EN ISO 9002 
-laadunvarmistusstandardiin. Ilmoitettu laitos vastaa valmistajan tuotan-
toa, tuotteiden lopputarkastusta ja testausta varten perustaman laatujär-
jestelmän hyväksymisestä ja valvonnasta. 

E Tuotteiden laadunvar-
mistus 

Kattaa tuotantovaiheen ja seuraa B moduulia. Perustuu EN ISO 9003 
-laadunvarmistusstandardiin. Ilmoitettu laitos vastaa valmistajan tuottei-
den lopputarkastusta ja testausta varten perustaman laatujärjestelmän 
hyväksymisestä ja valvonnasta. 

F Tuotekohtainen tarkas-
tus 

Kattaa tuotantovaiheen ja seuraa B moduulia. Ilmoitettu laitos valvoo B 
moduulin mukaisesti annetussa EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvail-
tua tyypinmukaisuutta ja antaa vaatimustenmukaisuustodistuksen. 

G Yksikkökohtainen tar-
kastus 

Kattaa suunnittelu- ja tuotantovaiheen. Ilmoitettu laitos tarkastaa kunkin 
yksittäisen tuotteen ja antaa vaatimustenmukaisuustodistuksen.  

H Täydellinen laadun-
varmistus 

Kattaa suunnittelu- ja tuotantovaiheen. Perustuu EN ISO 9001 
-laadunvarmistusstandardiin. Ilmoitettu laitos vastaa valmistajan suunnit-
telua, tuotantoa, tuotteiden lopputarkastusta ja testausta varten perusta-
man laatujärjestelmän hyväksymisestä ja valvonnasta. 
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Liite 2 
 
 
Uuteen lähestymistapaan ja kokonaisvaltaiseen 
lähestymistapaan liittyvä yhteisön lainsäädäntö 
 
I Uuden lähestymistavan mukaiset di-

rektiivit (direktiivit, joissa säädetään 
CE-merkinnästä) 

Direktiivin 
numero, 
muutos 

EYVL-viite, 
muutos 
[oikaisu] 

1. Neuvoston direktiivi, annettu 19. helmi-
kuuta 1973, tietyllä jännitealueella toimi-
via sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioi-
den lainsäädännön lähentämisestä 

73/23/ETY 
93/68/ETY 

EYVL L 77, 26.3.73 
EYVL L 220, 30.8.93 
[EYVL L 181,4.7.73] 

2. Neuvoston direktiivi, annettu 25. kesä-
kuuta 1987, yksinkertaisia paineastioita 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta 

87/404/ETY 
90/488/ETY 
93/68/ETY 

EYVL L 220, 8.8.87 
EYVL L 270, 2.10.90 
EYVL L 220, 30.8.93 
[EYVL L 31, 2.2.90] 

3. Neuvoston direktiivi, annettu 3. touko-
kuuta 1988, lelujen turvallisuutta koske-
van jäsenvaltioiden lainsäädännön lä-
hentämisestä 

88/378/ETY 
93/68/ETY 

EYVL L 187, 16.7.88 
EYVL L 220, 30.8.93 
[EYVL L 281, 14.10.88] 
[EYVL L 3347, 16.12.88] 
[EYVL L 37, 9.2.91] 

4. Neuvoston direktiivi, annettu 21. Joulu-
kuuta 1988, rakennusalan tuotteita kos-
kevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 

89/106/ETY 
93/68/ETY 

EYVL L 40, 11.2.89 
EYVL L 220, 20.8.93 

 

5. Neuvoston direktiivi, annettu 3. touko-
kuuta 1989, sähkömagneettista yhteen-
sopivuutta koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 

89/336/ETY 
92/31/ETY 
93/68/ETY 
(98/13/EY) 

EYVL L 139, 23.5.89 
EYVL L 126, 12.5.92 
EYVL L 220, 30.8.93 
(EYVL L 74, 12.3.98) 
[EYVL L 144, 27.5.89] 

6. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 22. kesäkuuta 1998, ko-
neita koskevan  jäsenvaltioiden lainsää-
dännön lähentämisestä 

98/37/EY 
98/79/EY 

EYVL L 207, 23.7.98 
EYVL L 331, 7.12.98 
[EYVL L 16, 21.1.99] 

7. Neuvoston direktiivi, annettu 21. joulu-
kuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentä-
misestä 

89/686/ETY 
93/68/ETY 
93/95/ETY 
96/58/EY 

EYVL L 399, 30.12.89 
EYVL L 220, 30.8.93 
EYVL L 276, 9.11.93 
EYVL L 236, 18.9.96 

8. Neuvoston direktiivi, annettu 20. kesä-
kuuta 1990, muita kuin itsetoimivia vaa-
koja koskevan jäsenvaltioiden lainsää-
dännön yhdenmukaistamisesta 

90/384/ETY 
93/68/ETY 

EYVL L 189, 20.7.90 
EYVL L 220, 30.8.93 
[EYVL L 258, 22.9.90] 

9. Neuvoston direktiivi, annettu 20. kesä-
kuuta 1990, aktiivisia implantoitavia lää-
kinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioi-
den lainsäädännön lähentämisestä 

90/385/ETY 
93/42/ETY 
93/68/ETY 

EYVL L 189, 20.7.90 
EYVL L 169, 12.7.93 
EYVL L 220, 30.8.93 
[EYVL L 7, 11.1.94] 
[EYVL L 323, 26.11.97] 

10. Neuvoston direktiivi, annettu 29. kesä-
kuuta 1990, kaasumaisia polttoaineita 
käyttäviä laitteita koskevan jäsenvaltioi-
den lainsäädännön lähentämisestä 

90/396/ETY 
93/68/ETY 

EYVL L 196, 26.7.90 
EYVL L 220, 30.8.93 

 

11. Neuvoston direktiivi, annettu 21. touko-
kuuta 1992, uusien nestemäisiä tai kaa-
sumaisia polttoaineita käyttävien kuuma-
vesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista 

92/42/ETY 
93/68/ETY 

EYVL L 167, 22.6.92 
EYVL L 220, 30.8.93 
[EYVL L 195, 14.7.92] 
[EYVL L 268, 29.10.93] 



 61

 
I Uuden lähestymistavan mukaiset di-

rektiivit (direktiivit, joissa säädetään 
CE-merkinnästä) 

Direktiivin 
numero, 
muutos 

EYVL-viite, 
muutos 
[oikaisu] 

12. Neuvoston direktiivi, annettu 5. huhtikuu-
ta 1993, siviilikäyttöön tarkoitettujen rä-
jähdystarvikkeiden markkinoille saatta-
mista ja valvontaa koskevien säännösten 
yhdenmukaistamisesta 

93/15/ETY EYVL L 121, 15.5.93 
[EYVL L 79, 7.4.95] 

13. Neuvoston direktiivi, annettu 14. kesä-
kuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista  

93/42/ETY 
98/79/EY 

EYVL L 169, 12.7.93 
EYVL L 331, 7.12.98 
[EYVL L 323, 26.11.97] 
[EYVL L 61, 10.3.99] 

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 23. maaliskuuta 1994, 
räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävik-
si tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestel-
miä koskevan jäsenvaltioiden lainsää-
dännön lähentämisestä 

94/9/EY EYVL L 100, 19.4.94 
[EYVL L 257, 10.10.96] 

15. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 16. kesäkuuta 1994, hu-
viveneitä koskevien jäsenvaltioiden laki-
en,  asetusten ja hallinnollisten määräys-
ten lähentämisestä 

94/25/EY EYVL L 164, 30.6.94 
[EYVL L 127, 10.6.95] 
[EYVL L 17, 21.1.97] 

16. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 29. kesäkuuta 1995, jä-
senvaltioiden hissejä koskevan lainsää-
dännön lähentämisestä 

95/16/EY EYVL L 213, 7.9.95 

17. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 3. syyskuuta 1996, koti-
talouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, 
pakastimien ja näiden yhdistelmien 
energiatehokkuusvaatimuksista 

96/57/EY EYVL L 236, 18.9.96 

18. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 29. toukokuuta 1997, 
painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 

97/23/EY EYVL L 181, 9.7.97 
[EYVL L 265, 27.9.97] 

19. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 27. lokakuuta 1998, in 
vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lää-
kinnällisistä laitteista 

98/79/EY EYVL L 331, 7.12.98 
[EYVL L 22, 29.1.99] 
[EYVL L 74, 19.3.99] 

20. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 9. maaliskuuta 1999, 
radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaa-
timustenmukaisuuden vastavuoroisesta 
tunnustamisesta 

99/5/EY EYVL L 91, 7.4.99 

21. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 20. maaliskuuta 2000, 
henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetuista 
köysiratalaitteistoista 

2000/9/EY EYVL C 70, 8.3.94 

22. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 8. toukokuuta 2000,  ul-
kona käytettävien laitteiden melupäästö-
jä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädän-
nön lähentämisestä 

2000/14/EY EYVL L 106, 3.5.2000 
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II Direktiivit, jotka perustuva uuteen lä-

hestymistapaan tai kokonaisvaltai-
seen lähestymistapaan, mutta joissa 
ei säädetä CE-merkinnästä 

Direktiivin nu-
mero, muutos 

EYVL-viite,  
muutos 
[oikaisu] 

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi, annettu 20. joulukuuta  1994, 
pakkauksista ja pakkausjätteistä 

94/62/EY EYVL L 365, 31.12.1994 

2. Neuvoston direktiivi, annettu 23. heinä-
kuuta 1996, Euroopan laajuisen suurten 
nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteen-
toimivuudesta 

96/48/EY EYVL L 235, 17.9.1996 
[EYVL L 262,  6.10.1996] 

3. Neuvoston direktiivi, annettu 20. joulu-
kuuta 1996, laivavarusteista 

96/98/EY EYVL L 46, 17.2.1997 
[EYVL L 246, 10.9.1997] 
[EYVL L 241, 29.8.1998] 

    
III Uuteen lähestymistapaan tai koko-

naisvaltaiseen lähestymistapaan pe-
rustuvat direktiiviluonnokset 

Ehdotuksen 
numero, 
muutos 

EYVL-viite, 
muutos 

1. Muutettu ehdotus neuvoston direktiiviksi 
jalometallituotteista 

KOM(93)322 
lopullinen 

EYVL C 318, 25.11.93 

2. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiiviksi pakkausmerkinnöistä 
ja pakkausten vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen vahvistamisesta 

KOM(96)191 
lopullinen 

EYVL C 382, 18.12.96 
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Liite 3 
 
Vaatimustenmukaisuuden arviointielinten tehtäviä eri 
säädössektoreilla 
 
 

1  Kauppa ja teollisuusministeriö 
 
 
1.1  Painelaiteturvallisuus 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999)33 
 
P
 

ainelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointi: 

Valmistajan on huolehdittava siitä, että painelaitteet ovat turvallisia eivätkä vaa-
ranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Vaatimustenmukaisuutta 
arvioidessaan valmistajan on ennen laitteen markkinoille saattamista sovellettava 
painelaitteen luokasta riippuen seuraavia moduulivaihtoehtoja: Luokka I – A; 
Luokka II – A1, D1, E1; Luokka III – B1 + D, B1 + F, B + E, B + C1, H; Luokka 
IV – B + D, B + F, G, H1.  
 
Valmistaja voi kuitenkin soveltaa korkeampaan luokkaan tarkoitettua menettelyä. 
Ilmoitettu laitos osallistuu vaatimustenmukaisuuden arviointiin muulloin paitsi I-
luokan laitteissa. Käyttäjien tarkastuslaitos voi tehdä moduuleihin A1, C1, F ja G 
perustuvat vaatimustenmukaisuuden arvioinnit. 
 
Materiaalien eurooppalainen hyväksyntä: 
 
Ilmoitettu laitos myöntää materiaali- tai laitevalmistajan pyynnöstä materiaalien 
eurooppalaisen hyväksynnän. Vastaavasti laitoksen on peruutettava hyväksyntä, 
jos se toteaa, ettei kyseistä hyväksyntää olisi pitänyt myöntää, tai jos materiaalei-
in sovelletaan yhdenmukaistettua standardia. h

 
Painelaitteiden valmistukseen käytettävien materiaalien, joille on myönnetty eu-
rooppalainen hyväksyntä, jonka viitenumero on julkaistu EY:n virallisessa leh-
dessä, oletetaan olevan sovellettavien olennaisten vaatimusten mukainen. Val-
mistaja voi käyttää muitakin materiaaleja kuin sellaisia, joille on myönnetty eu-
rooppalainen hyväksyntä. 

                                                 
33  Päätöksellä saatetaan voimaan EY:n painelaitedirektiivi (97/23/ETY) 
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Henkilöiden pätevöinti: 
 
Luokkien II – IV painelaitteiden paineenkestoon vaikuttavien osien ja niihin vä-
littömästi kiinnitettyjen pysyvien osien liitoksia tekevien henkilöiden ja sovellet-
tujen menetelmien tulee olla, valmistajan valinnan mukaan, ilmoitetun laitoksen 
tai pätevöintilaitoksen hyväksymiä. Luokkien III ja IV painelaitteiden pysyvien 
liitosten rikkomatonta aineenkoetusta tekevien henkilöiden tulee olla pätevöinti-
laitoksen hyväksymiä. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä 
 (917/1999)34 
 
Ennen valmistuksen aloittamista: 
Jos painesäiliö, jonka käyttöpaineen ja tilavuuden tulo ylittää 50 bar • L, on yh-
denmukaistettujen standardien mukainen, on valmistajan valittava joko rakenne- 
ja valmistussuunnitelman tarkastus (vastaa lähinnä moduulia A täydennettynä 
ilmoitetun laitoksen tekemällä suunnitelman tarkastuksella) tai EY-tyyppitar-
kastus (vastaa lähinnä moduulia B). Jos  tällainen painesäiliö ei ole täysin yhden-
mukaistettujen standardien mukainen, on valmistajan osoitettava sen vaatimus-
tenmukaisuus EY-tyyppitarkastuksella.  
 
Ennen markkinoille saattamista: 
Jos painesäiliön suurimman käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enintään 3000 
bar • L, on valmistajan valittava joko EY-tarkastus (vastaa lähinnä moduulia F) 
tai EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (vastaa lähinnä moduulia Cbis2). Jos tulo 
on tätä suurempi, on vaatimustenmukaisuus osoitettava EY-tarkastuksella.  
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta (953/1999) 
 
Rekisteröinti: 
 
Turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastuslaitos tarkastaa painelaitteen 
omistajan tai haltijan tekemän rekisteröinti-ilmoituksen, täydentää sitä tarkastusta 
koskevilla tiedoilla ja toimittaa nämä tiedot valvontaviranomaiselle.  
 

                                                 
34 Päätöksellä saatetaan voimaan EY:n yksinkertaisia paineastioita koskeva direktiivi 

(87/404/ETY). 
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Tarkastukset: 
 
Painelaitetta ei saa asentaa paikalleen, ennen kuin tarkastuslaitos on tarkastanut 
painelaitteen sijoitussuunnitelman ja todennut, onko sijoitus tehty säädetyllä ta-
valla. 
 
Painelaitteen omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitteelle 
tehdään käyttöönoton yhteydessä määräaikaistarkastus. Tarkastuslaitos voi omis-
tajan tai haltijan pyynnöstä siirtää seuraavaan määräaikaistarkastuksen ajankoh-
taa, mutta eräissä tilanteissa laitos on velvollinen lyhentämään sitä. 
 
Omistaja tai haltija voi korvata eräin osin määräaikaistarkastukset painelaitteen 
seurannalla tai kunnonvalvontajärjestelmällä. Määräaikaistarkastuksiin on palat-
tava, jos omistaja, haltija, hyväksytty laitos tai turvatekniikan keskus katsoo, ettei 
vaadittua turvallisuutta saavuteta korvaavalla toimenpiteellä. 
 
Lisäksi tarkastuslaitoksille on säädetty eräitä muita tarkastustehtäviä (esim. upo-
tustarkastus, käyttötarkastus, sisäpuolinen tarkastus, muutostarkastus, perusta-
missuunnitelman tarkastus, täyttöpaikkojen tarkastus). 
 
Painelaitteen omistajan tai haltijan hallitsema tarkastuslaitos (omatarkastuslaitos) 
saa hyväksytyn laitoksen ohella tehdä lähes kaikki säädetyt tarkastuslaitostoi-
menpiteet.  
 
Painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostyöt: 
 
Painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöissä noudatetaan soveltuvin osin 
painelaitteista ja yksinkertaisista painesäiliöistä annettuja kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätöksiä. Tällöin tarkastuslaitokset osallistuvat useissa tapauksissa 
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn, kuitenkin niin,  että omatarkas-
tuslaitos saa soveltaa vain A1, F ja G moduuleja. 
 
Tarkastuslaitoksen ilmoitukset: 
 
Jos tarkastuslaitos tarkastusten yhteydessä havaitsee välittömän vaaran, on sen 
annettava toimenpidekehotus käytön valvojalle taikka omistajan tai haltijan edus-
tajalle sekä ilmoitettava asiasta omistajalle tai haltijalle ja lähetettävä kopio il-
moituksesta turvatekniikan keskukselle. Havaitessaan tarkastusten yhteydessä 
muita vikoja tai puutteita, on tarkastuslaitoksen ilmoitettava näistä käytön valvo-
jalle taikka omistajan tai haltijan edustajalle. Jos tarkastuslaitos ei pidä tarpeelli-
sena ryhtyä näihin toimenpiteisiin, sen tulee kirjata tarkastuspöytäkirjaan puutteet 
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ja sopia niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä valvoa näiden toteuttamista.  Sama 
koskee tarkastuslaitoksen tarkastettaessa kuljetettavien painelaitteiden täyttölai-
toksia sekä niiden täyttö- ja tyhjennyspaikkoja. 
 
Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista (891/1999) 
 
Turvatekniikan keskuksen hyväksymä laitos antaa pätevyyskirjat ja pitää niistä 
luetteloa. Pätevyyskirja on edellytyksenä kattilalaitoksen painelaitteiden käytön 
valvojan tehtäviin. Lisäksi eräät koulutus- ja kokemusvaihtoehdot oikeuttavat 
käytön valvojan tehtäviin ilman pätevyyskirjaa. 
 
 
1.2   Palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit sekä 
räjähteet 

                                                

 
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 
 (59/1999)35 
 
Tarkastuslaitos tekee varastosäiliöille rakennetarkastuksen ja suuremmille varas-
tosäiliöille lisäksi rakennusaikaisen tarkastuksen. Sarjavalmisteisten säiliöiden 
rakennetarkastus voidaan tehdä sarjatarkastuksena. 
 
Valmistaja tai maahantuoja ei saa luovuttaa varastosäiliötä käyttöön, ennen kuin 
se on tarkastuslaitoksen tarkastuksessa todettu olevan rakenteeltaan säännösten 
mukainen.  
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoi-
tetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä (917/1996)36 
 
Valmistajan on ennen laitteen markkinoille saattamista sovellettava jotakin sää-
detyistä neuvoston päätökseen 93/465/ETY perustuvista vaatimustenmukaisuu-
den arviointimenettelyistä seuraavasti: Ryhmän I ja II laiteluokat M 1 ja 1 – B + 
D, B + F, G; Ryhmän I ja II laiteluokat M 2 ja 2 (polttomoottorit ja sähkölaitteet) 

 
35  Ei perustu suoraan EY:n direktiiveihin. Direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuron-

nettomuusvaarojen torjunnasta (96/82/EY) edellyttää ainoastaan, että tarkastus- ja valvon-
tajärjestelmät ovat olemassa. Nämä on pääosin säädetty viranomaisen tehtäväksi. 

 
36  Päätöksellä saatetaan voimaan EY:n räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteis-

ta ja suojausjärjestelmistä annettu direktiivi (94/9/EY). 
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– B + Cbis, B + E, G; Ryhmän I ja II laiteluokat M 2 ja 2 (paitsi polttomoottorit 
ja sähkölaitteet) – A+37, G; Ryhmän II laiteluokka 3 – A, G. 
Nestekaasuasetus (711/1993)38 
 
Käyttöönottotarkastus tai sen osa voidaan turvatekniikan keskuksen määräämissä 
tapauksissa korvata tarkastuslaitoksen tarkastuksella. 
 
Nestekaasun laajamittaista tai keskisuurta teknistä käyttöä tai käsittelyä taikka 
laajamittaista varastointia harjoittavaa laitosta ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin 
se on tarkastettu ja todettu säännösten ja lupapäätöksen ehtojen mukaiseksi. Toi-
minnanharjoittaja voi kuitenkin aina vaihtoehtoisesti pyytää turvatekniikan kes-
kusta tekemään käyttöönottotarkastuksen.  
 
Maakaasuasetus (1058/1993) 
 
Maakaasuputkisto on tarkastettava ennen käyttöön ottoa, jotta todetaan, että put-
kisto on säännösten ja lupapäätöksen ehtojen mukainen. Tarkastukseen sisältyy 
painekoe, jonka valvoo tarkastuslaitos. 
 
Rakentamislupaa edellyttävälle maakaasuputkistolle on tehtävä määräaikaistar-
kastus kahdeksan vuoden välein.  
 
Tarkastuksissa todetaan, onko laitteen omistaja tai haltija täyttänyt teknisesti sää-
detyt  ja määrätyt velvoitteet.  
 
Hyväksytyn tarkastuslaitoksen sijasta turvatekniikan keskuksen hyväksymä asi-
antuntija (hyväksytty tarkastaja) voi tehdä käyttöönottotarkastuksen ja valvoa 
painekoetta. Lisäksi hyväksytyn tarkastuslaitoksen sijasta maakaasuputkiston 
omistaja tai haltija voi turvatekniikan keskuksen luvalla korvata määrä-
aikaistarkastuksen omilla käyttö-, valvonta- ja tarkastustoimenpiteillä, joiden riit-
tävyyttä turvatekniikan keskus valvoo. 
 
Kaasulaiteasetus (1434/1997)39 
 
Valmistajan on ennen laitteen markkinoille saattamista sovellettava jotakin sää-
detyistä neuvoston päätökseen 93/465/ETY perustuvista vaatimustenmukaisuu-
den arviointimenettelyistä seuraavasti: B + Cbis2, B+ D, B + E tai B + F. Jos 

                                                 
3
 

7  Moduuli A täydennettynä velvoitteella toimittaa tekninen tiedosto ilmoitetulle laitokselle. 

38  Ks. alaviite 35. 
 
39  Päätöksellä saatetaan voimaan EY:n kaasulaite direktiivi (90/396/ETY). 
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kaasulaitetta tuotetaan yksittäin tai pienissä erissä, voi valmistaja valita myös 
moduulin G. 
 
Asetus öljylämmityslaitteistoista (1211/1995) 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön nimeämä arviointilaitos arvioi öljylämmityslait-
teistojen ja niiden sähkölaitteistojen asennustyöstä vastaavan henkilön pätevyy-
den ja antaa siitä pätevyystodistuksen. Asennustyöstä vastaavana voi toimia vain 
henkilö, jolla on pätevyystodistus. 
 
Tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastutettava mää-
räajoin turvatekniikan keskuksen hyväksymällä toiminnanharjoittajalla. Säiliö, 
joka määräaikaistarkastuksessa havaitaan öljyvahingon vaaraa aiheuttavaksi, on 
säädösten nojalla korjattava tai poistettava käytöstä. Välitöntä vaaraa aiheuttava 
säiliö on heti poistettava käytöstä. 
 
Asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta (1384/1994)40 
 
Valmistajan on ennen räjähteen markkinoille saattamista sovellettava jotakin 
säädetyistä neuvoston päätökseen 93/465/ETY perustuvista vaatimustenmukai-
suuden arviointimenettelyistä seuraavasti: G, B + Cbis2, B + D, B + E tai B + F. 
 
 
1.3  Sähköturvallisuus  
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä (516/1996) 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön nimeämä arviointilaitos antaa pätevyystodistuk-
sen. Ammattitaitoa edellyttävissä sähköalan töissä saa toimia ainoastaan henkilö, 
jolla on vaadittu koulutus tai kokemus. Sähkötöiden johtajana ja käytön johtajana 
sekä hissitöiden johtajalta vaaditaan lisäksi suoritettua turvallisuustutkintoa, jon-
ka järjestää turvatekniikan keskus. Vaatimusten täyttyminen osoitetaan pätevyys-
todistuksella, joka oikeuttaa toimimaan todistuksessa mainitulla pätevyysalueel-
la. 
  

                                                 
4
 

0  Päätöksellä saatetaan voimaan EY:n siviiliräjähteistä annettu direktiivi (93/15/ETY). 
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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta 
(1694/1996)41 
 
Valmistajan on huolehdittava siitä, että sähkölaitteet ovat turvallisia eivätkä oi-
kein asennettuna, huollettuna ja käytettynä aiheuta vaaraa. Valmistajan on ennen 
laitteen markkinoille saattamista sovellettava neuvoston päätökseen 93/465/ETY 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä A, johon ilmoitettu lai-
tos ei osallistu. Kiistatapauksissa valmistaja tai maahantuoja voi esittää tarkastus-
laitoksen laatiman selvityksen, jonka mukaan sähkölaite täyttää säädetyt vaati-
mukset.  
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ja –laitteistojen 
 sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1696/1993)42 
 
Valmistajan on huolehdittava siitä, että sähkölaitteet toisaalta eivät aiheuta yli-
määräisiä häiriöitä ja toisaalta sietävät sähkömagneettista häiriötä toimiakseen 
tarkoitetulla tavalla suunnitellussa sähkömagneettisessa ympäristössä.  
 
Valmistajan on ennen laitteen markkinoille saattamista sovellettava neuvoston 
päätökseen 93/465/ETY perustuvaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenette-
lyä A, jos laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa sovelletaan yhdenmukaistettu-
ja standardeja. Jos valmistaja ei ole noudattanut tai on noudattanut vain osittain 
yhdenmukaistettuja standardeja taikka jos sellainen puuttuu, vaaditaan lisäksi 
tekninen rakennetiedosto, joka sisältää tarkastuslaitoksen antaman teknisen ra-
portin tai vaatimustenmukaisuustodistuksen. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja  
käytöstä (517/1996) 
 
Sähkölaitteistolle on tehtävä  varmennustarkastus, ennen kuin se otetaan varsi-
naiseen käyttötarkoitukseensa. Tietynlaisille, käytössä oleville sähkölaitteistoille 
on tehtävä määräaikaistarkastus. Lisäksi sähkölaitteiston rakentajan on huolehdit-
tava käyttöönottotarkastuksesta, jota ennen laitteistoa ei saa ottaa käyttöön. 
 
Valtuutettu laitos tekee sähkölaitteistolle ja sen muutostöille varmennustarkas-
tuksen sekä käytössä oleville sähkölaitteistoille määräaikaistarkastuksen. Valtuu-
tettu tarkastaja voi tehdä luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille varmennustarkastuksen 

                                                 
4
 

1 Päätöksellä saatetaan voimaan EY:n pienjännitedirektiivi (73/23/ETY). 

42 Päätöksellä saatetaan voimaan EY:n sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 
(89/336/ETY). 
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ja määräaikaistarkastuksen. Varmennustarkastus voidaan kuitenkin luokan 3 säh-
kölaitteistoja lukuun ottamatta korvata sähkölaitteiston rakentaneen tai rakenta-
misesta vastanneen sähköurakoitsijan varmennuksella, jos tällä on tähän tarvitta-
vat oikeudet. Määräaikaistarkastuksen luokan 1 sähkölaitteistoille voivat tehdä 
sähköurakoitsija, joka on tehnyt sähköturvallisuuslain 12 § :n mukaisen ilmoituk-
sen, ja sellainen henkilö, jolla on kyseisen laitteiston sähkötöiden johtamiseen 
oikeuttava pätevyystodistus. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös hissien turvallisuudesta (564/1997)43 
 
Hissien turvallisuuskomponenttien valmistajan tulee huolehtia komponenttien 
turvallisuudesta. Valmistajan on ennen hissin turvakomponentin markkinoille 
saattamista sovellettava neuvoston päätökseen 93/465/ETY perustuvia vaatimus-
tenmukaisuuden arviointimenettelyjä seuraavasti: B + Cbis2, B + E tai H. 
 
Rakentajan on huolehdittava siitä, että hissit suunnitellaan ja valmistetaan ottaen 
huomioon olennaiset turvallisuusvaatimukset. Rakentajan on ennen hissin mark-
kinoille saattamista sovellettava neuvoston päätökseen 93/465/ETY perustuvia 
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä seuraavasti: suunnittelun osalta B 
tai H; asennuksen ja testauksen osalta F*, E tai D; suunnittelun, asennuksen ja 
testauksen osalta G tai Hbis. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös hissien käyttöönotosta ja käytöstä 
(663/1996) 
 
Hissille on tehtävä varmennustarkastus, ennen kuin se otetaan varsinaiseen käyt-
tötarkoitukseensa. Käytössä oleville hisseille on tehtävä määräaikaistarkastus. 
Valtuutettu laitos tekee varmennustarkastuksen ja määräaikaistarkastuksen. His-
sin rakentaja on velvollinen huolehtimaan varmennustarkastuksesta ja haltija 
määräaikaistarkastuksesta. Lisäksi hissin rakentajan on huolehdittava käyttöönot-
totarkastuksesta, jota ennen laitteistoa ei saa ottaa käyttöön. 
 
Valtuutetun laitoksen sijasta valtuutettu tarkastaja voi tehdä nosto- ja siirtolait-
teen määräaikaistarkastuksen.  
 

                                                 
4
 

3  Päätöksellä saatetaan voimaan EY:n hissidirektiivi (95/16/EY). 
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1.4   Mittauslaitteet 
 
Vakausasetus (370/1992)44 
 
Vaattavan mittaamisvälineen on eräin poikkeuksin oltava tarkastuslaitoksen 
tyyppihyväksymä. Ennen tyyppihyväksyntää tarkastuslaitoksen on pääsääntöises-
ti tehtävä mittaamisvälineelle tyyppitarkastus. Jos tyyppitarkastuksessa mittaa-
misvälineen todetaan olevan sille säännöksissä ja määräyksissä asetettujen vaa-
timusten mukainen, hyväksytään välineen tyyppi.  
 
Tyyppihyväksyntää tehdessään tarkastuslaitos voi rajoittaa mittaamisvälineen 
käytön vain määrättyyn tarkoitukseen tai määrättyihin olosuhteisiin taikka rajoit-
taa vakauksen koskemaan tiettyä mittauslaitetta taikka välineeseen liitettyä tai 
siihen kuuluvaa lisä- tai oheislaitetta. Tarkastuslaitos voi liittää tyyppihyväksyn-
tään ehtoja myös muista välineen kannalta tarpeellisista seikoista.  
 
Mittaamisväline on vaattava ennen käyttöön ottoa. 
 
Ei-itsetoimivien vaakojen valmistajan on ennen laitteen markkinoille saattamista 
sovellettava neuvoston päätökseen 93/465/ETY perustuvia vaatimustenmukai-
suuden arviointimenettelyjä seuraavasti: B + D, B + F, G.  Menettelyt kattavat 
sekä tyyppihyväksymisen että ensivakauksen. 
 
Mittaamisvälinettä saadaan käyttää ainoastaan, jos sille on tehty säädetyt määrä-
aikaisvakaukset ja tarvittavat uusintavakaukset. 
 
Tarkastuslaitos hyväksyy mittaamisvälineiden valmistajan tekemään ensivakauk-
sia, jos tarkastuslaitos arvioi sen pätevyyden kansainvälisten suositusten perus-
teella riittäväksi. Varsinaisesti kyse on valmistajan laatujärjestelmän varmenta-
misesta. 
 
Tarkastuslaitos voi hyväksyä mittaamisvälineiden korjaajia ja muita huoltotoi-
minnan harjoittajia mittaamisvälineiden korjauksen tai huollon yhteydessä tar-
kastamaan välineen rakenteen ja näyttämät sekä sinetöimään sen. Hyväksymisen 
edellytyksenä on tähän toimintaan tarvittavat välineet ja riittävä asiantuntemus. 
Hyväksyminen on voimassa määräajan. Hyväksymiseen voidaan liittää tarpeelli-
sia ehtoja. 
 

                                                 

  
44 Asetuksella saatetaan osaltaan voimaan EY:n muita kuin itsetoimivia vaakoja koskeva 

direktiivi (90/384/ETY).
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1.5  Jalometallituotteet 
 
Jalometallituotteista annettu laki (1029/2000) ja asetus (1148/2000)45 
 
Jalometallituotteiden vaatimustenmukaisuudesta vastaava voi tarkastuttaa tarkas-
tuslaitoksessa nimi- ja pitoisuusleimoilla varustetun jalometallituotteen. Tarkas-
tuslaitos varmentaa tuotteen lyömällä siihen tarkastusleiman todettuaan tuotteen 
vaatimustenmukaiseksi. Jalometallituotteiden tarkastuttaminen ja varmentaminen 
tarkastuslaitoksella ei ole pakollista. 
 
 
1.6  Lelut 
 
Laki lelujen turvallisuudesta (286/1997)46 
 
Valmistajan on huolehdittava siitä, että lelut ovat turvallisia. Valmistajan on en-
nen laitteen markkinoille saattamista sovellettava jotakin säädetyistä neuvoston 
päätökseen 93/465/ETY perustuvista vaatimustenmukaisuuden arviointimenette-
lyistä seuraavasti: Lelu on yhdenmukaistettujen standardien mukainen – A; Lelu 
ei ole yhdenmukaistettujen standardien mukainen tai se on vain osittain yhden-
mukaistettujen standardien mukainen – B + C. 
 

                                                 
45  Eivät perustu EY:n direktiiveihin, mutta EY:n tuomioistuimen ratkaisukäytännön nojalla 

toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa leimatut jalometallituotteet on 
hyväksyttävä Suomessa, jos kuluttajat saavat leimojen perusteella vastaavalla tavalla tietoa 
kuin nimi- ja pitoisuusleimasta. 

 
46  Lailla saatetaan voimaan EY:n leludirektiivi (88/378/ETY). 
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2  Ympäristöministeriö 
 
 
2.1  Rakennustuotteet (CE-merkintä) 
 
Rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) soveltamisalaan kuuluvan rakennustuot-
teen vaatimustenmukaisuus osoitetaan siten kuin harmonisoidussa eurooppalai-
sessa tuotestandardissa tai eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä edellyte-
tään. Vaihtoehtoina ovat arviointilaitoksen suorittama laadunvalvonnan tarkastus 
ja arviointi,  tuotteen testaus  ja varmentaminen. 
 
Milloin vaatimustenmukaisuuden osoittaminen edellyttää tuotteen varmentamis-
ta, on valmistajan liitettävä arviointilaitoksen vaatimustenmukaisuustodistus an-
tamaansa vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.  
 
 
2.2  Kuumavesikattilat (hyötysuhdevaatimukset) 
 
Kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksia koskevan direktiivin (92/42/ETY) 
piiriin kuuluvien laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuu ilmoi-
tettu laitos. Laitos varmistaa, että tarkasteltavaa tuotantoa edustava näyte vastaa 
kattiloiden hyötysuhdevaatimuksia koskevien määräysten (Suomen rakentamis-
määräyskokoelma D7) asiaa koskevia säännöksiä.  Tarkastuslaitos arvioi tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden tuotteen suunnittelua, valmistusta ja toimintaa koskevi-
en teknisten asiakirjojen perusteella.  Tarkastuslaitos antaa kattilan vaatimusten-
mukaisuudesta tyyppitarkastustodistuksen. 
 
 
2.3  Laitteiden melupäästöt 
 
Laitemeluasetuksen 6 §:n mukaan ennen sellaisen laitteen markkinoille saatta-
mista, jolle on säädetty melupäästöraja-arvo, valmistajan on suoritettava laitetyy-
pin vaatimustenmukaisuuden arviointi jollakin seuraavista menettelyistä: 
 
• valmistuksen sisäinen tarkastus sekä teknisten asiakirjojen arvioinnit 

ja määräajoin tapahtuvat tarkastukset (asetuksen liite 3) 

• yksikkökohtainen tarkastusmenettely (asetuksen liite 4) 

• täydellinen laadunvarmistus (asetuksen liite 5) 
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Ennen kuin melumerkinnällä varustettavat laitetyypit voidaan saattaa markkinoil-
le, on tehtävä asetuksen liitteen 6 mukainen valmistuksen sisäinen tarkastus. 
 
Ilmoitettu laitos osallistuu liitteiden 3 - 5 mukaisiin menettelyihin. 
 
 
2.4  Työkoneet 
 
Valtioneuvoston päätöksen (408/1998) mukaan tekninen tutkimuslaitos toimii 
testauslaboratoriona työkoneen polttomoottorin hyväksyntätesteissä ja tuotannon 
vaatimustenmukaisuuden tarkastamisesta. Laitoksen tulee olla moottoriajoneuvo-
jen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsää-
dännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun 
neuvoston direktiivin 92/53/ETY säännösten mukainen. Ympäristöministeriö 
vastaa teknisten tutkimuslaitosten ilmoittamisesta komissiolle ja muille jäsen-
maille. 
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3  Liikenne ja viestintäministeriö 
 
 
3.1  Tele- ja radiolaitteet 
 
Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskee EY:n telepäätelaite- 
ja radiolaitteita koskevassa direktiivissä (99/5/EY) mainitut vaatimukset. Ilmoi-
tettu laitos osallistuu tarvittaessa vaatimustenmukaisuuden arviointiin.  
 
Direktiivin artikla 3 sisältää olennaiset vaatimukset, koskien  esim. käyttäjän tai 
muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua sekä direktiiviin 
89/336/ETY sisältyviä suojavaatimuksia sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
osalta.  
 
Artikla 4 sisältää rajapintojen eritelmistä ilmoittamista ja niiden julkistamista 
koskevia määräyksiä. Artikla 5 sisältää olettamuksen, että jos laitteisto kokonaan 
tai osittain täyttää yhdenmukaistetut standardit, jäsenvaltiot olettavat, että 3 artik-
lassa tarkoitetut olennaiset vaatimukset on asiaankuuluvin osin täytetty. Tämä 
supistaa ilmoitetun laitoksen roolia radio- ja telepäätelaitteiden vaatimustenmu-
kaisuuden arvioinnissa. 
 
Direktiivin 6 artikla rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta asettaa kansallisia lisävaa-
timuksia olennaiset vaatimukset täyttäville laitteistoille.  
 
 
3.2  Ajoneuvokatsastus 
 
Ajoneuvojen katsastusta koskeviin säädöksiin (laki ajoneuvojen katsastusluvista, 
1099/1998, sen nojalla annetut asetukset ja liikenneministeriön päätös sekä kat-
sastusasetus, 1702/1992 perustuen katsastustoimipaikat suorittavat ajoneuvojen 
katsastuksia (rekisteröintikatsastukset, kytkentäkatsastukset, muutoskatsastukset, 
vuosikatsastukset) sekä eräitä niihin liittyviä arviointitoimenpiteitä. Katsastus-
toimintaa voivat harjoittaa katsastustoimiluvan saaneet katsastusyritykset, jotka 
täyttävät luvan saannin edellytykset (ammattitaito, luotettavuus, riippumatto-
muus, pätevä henkilökunta, asianmukaiset toimitilat ja tarkastusvälineet). Ajo-
neuvohallintokeskus suorittaa tyyppikatsastuksen sellaisille ajoneuvotyypeille, 
joille ei ole myönnetty tyyppihyväksyntää (ks. 3.3 kohta). Menettely vastaa muu-
toin tyyppihyväksyntää, mutta suuri osa tarvittavista mittauksista ja tarkastuksista 
suoritetaan itse. 
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3.3  Tekninen ajoneuvon tai sen osan tarkastus 
 
Ajoneuvojen rakenteita ja varusteita koskevien säädösten (asetus ajoneuvojen ra-
kenteesta ja varusteista, 1256/1992 mukaisesti hyväksyntäviranomainen (Ajo-
neuvohallintokeskus) selvittää hyväksynnän hakijan laadunvalvontamenettelyn, 
tarkastaa hyväksyntää varten toimitetut asiakirjat, tekee päätöksen ja antaa tyyp-
pihyväksyntätodistuksen. Hyväksyntäviranomainen myös pitää luetteloa hyväk-
syntänumeroista. 
 
Tutkimuslaitos tekee direktiivien (70/156/ETY ja 92/61/ETY sekä niiden alaiset 
ajoneuvon rakennetta, osaa tai teknistä järjestelmää koskevat erityisdirektiivit) tai 
ajoneuvoja ja niiden osia koskevien E-sääntöjen edellyttämät vaatimustenmukai-
suuden arvioinnit (so. testit ja tarkastukset) sekä suorittaa tuotannon laadunval-
vontatarkastuksia hyväksyntäviranomaisen toimeksiannosta. 
 
 
3.4  Laivavarusteet 
 
Laivavarusteita koskevan direktiivin (96/98/EY) edellyttämään vaatimustenmu-
kaisuuden arviointiin osallistuu ilmoitettu laitos.  Ilmoitettu laitos suorittaa vaa-
timustenmukaisuuden arvioinnin Merenkulkulaitoksen päätöksen 2 §:n mukai-
sesti käyttäen laivavarustedirektiivissä määriteltyjä moduuleja (B, C, D, E, F, G, 
Hbis) .  
 
 
3.5  Alusten luokituslaitokset 
 
Aluksen luokittelua koskevaa lainsäädäntöä ovat alusten tarkastamiseen ja kat-
sastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liitty-
viä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annettu neuvoston di-
rektiivi 94/57/EY sekä asetus alusten katsastuksista (1123/1999). Asiaa sääntele-
viä kansainvälisiä sopimuksia ovat SOLAS- ja MARPOL-sopimukset sekä kan-
sainvälinen lastiviivayleissopimus, joka on saatettu voimaan asetuksella 
1968/535 (SopS 52). Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat jo hyväksyneet di-
rektiivin, jolla neuvoston direktiiviä 94/57/EY on eräiltä osin muutettu. Luokitus-
laitokset suorittavat osan alusten katsastuksista, Merenkulkulaitos osan. 
 
Katsastuksen tarkoituksena on varmistaa, että alus rakenteensa, koneistonsa ja 
varustuksensa puolesta täyttää aluksen turvallisuutta koskevien kansainvälisten 
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yleissopimusten määräysten sekä kansallisten säännösten vaatimukset ja että alus 
on vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettujen säännösten mukainen. 
 
Lisäksi kansainvälisessä liikenteessä olevan aluksen osalta katsastuksessa on 
varmistettava, että alus on hyväksytyn luokituslaitoksen laatimien alusten run-
koa, koneistoa sekä sähkö- ja hallintalaitteita koskevien sääntöjen tai vastaavina 
pidettävien MKL:n määräysten mukainen.  
 
 
3.6  Huviveneet 
 
Huviveneitä koskevan direktiivin (94/25/EY) mukaan valmistajan on huolehdit-
tava vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittamisesta ottaen huomioon tietyt  
rajoitukset. Moduuliin A perustuvaa arviointimenettelyä lukuun ottamatta ilmoi-
tettu laitos osallistuu vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja sen tehtävät vaihte-
levat asianomaisten moduulien mukaan. 
 
Moduulia A lukuun ottamatta valmistaja ei saa saattaa tuotteita markkinoille 
käyttämättä  ilmoitetun laitoksen palveluja.  
 
 
3.7  Vaarallisten aineiden tiekuljetus 
 
Tarkastuslaitoksilla on oikeus suorittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen käytet-
tävien pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä, joilla 
varmistetaan, että pakkaus ja säiliö täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tällaisia 
tehtäviä ovat vaatimustenmukaisuuden arvioinnit ja uudelleenarvioinnit sekä hy-
väksymiset, tarkastukset, testaukset ja muut asiaankuuluvat arviointitehtävät, jot-
ka perustuvat pitkälti kuljetettavia painelaitteita koskevaan direktiiviin 
(1999/36/EY) ja vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeviin kansainvälisiin so-
pimuksiin (ADR-sopimus) ja määräyksiin (RID, IMDG-Code ja ICAO-TI). 
 
Vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään tarkemmin lailla vaarallisten 
aineiden kuljetuksesta (719/1994; muutoksineen), valtioneuvoston asetuksessa 
vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaati-
mustenmukaisuuden osoittamisesta (302/2001) ja liikenne- ja viestintäministeri-
ön asetuksella kuljetettavista painelaitteista (393/2001). 
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3.8  Rautatiejärjestelmä 
 
Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ilmoitetuista laitoksista ei ole toistaiseksi 
olemassa kansallista lainsäädäntöä. Liikenne– ja viestintäministeriössä on val-
misteilla laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta. Tar-
koitus on, että laki tulee voimaan kesäkuussa 2002. 
 
Lain nojalla Suomeen voitaisiin nimetä ilmoitettuja laitoksia arvioimaan rautatie-
järjestelmässä käytettäviä osajärjestelmiä ja yhteentoimivuuden osatekijöitä. Ar-
vioinnit perustuisivat direktiiveissä 96/48/EY ja 2001/16/EY säädettyihin vaati-
muksiin ja menettelyihin. 
 
Direktiivien mukaan ilmoitetun laitoksen on arvioitava osajärjestelmän vaati-
muksenmukaisuus. EY-tarkastusvakuutuksen antaa osajärjestelmän hankintayk-
sikkö. Ilmoitettu laitos voi arvioida yhteentoimivuuden osatekijän, jonka valmis-
taja antaa sille EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen tai EY-käyttöönsoveltu-
vuusvakuutuksen. Vakuutukset tunnustetaan teknisenä tarkastuksena vastavuo-
roisesti koko ETA-alueella. 
 
 



 79

4  Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
 
4.1  Koneet 
 
Konedirektiivin (98/37/EY)  mukaisesti ilmoitetun laitoksen arviointitehtävät ra-
joittuvat vain niihin koneryhmiin, jotka on lueteltu konedirektiivin liitteessä IV. 
Tällöin laitoksen toiminta voi olla: 
 
• suorittaa EY tyyppitarkastus 

• tarkastaa standardien noudattaminen tai 

• tallentaa koneen tekninen rakennetiedosto 

 
Muut kuin direktiivin liitteen IV tarkoittamat koneet eli valtaosa koneista ei ole 
em. menettelyn alaisia. Ne voidaan saattaa markkinoille valmistajan vakuutuksel-
la ilman kolmatta osapuolta. 
 
 
4.2  Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 
Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevien direktiivien (90/385/ETY, 
93/42/ETY, 98/79/EY) piiriin kuuluvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden ar-
viointiin osallistuu ilmoitettu laitos. Arviointimenettely riippuu tuoteluokasta (di-
rektiivissä 93/42/ETY tuoteluokat: I, IIa, IIb ja III). Luokituksen perusteena on 
käyttötarkoituksen mukaan määräytyvät riskit. 
 
Direktiivin 93/42/ETY mukaan valmistajan on noudatettava CE-merkinnän kiin-
nittämiseksi seuraavia menettelyitä (kuvattu tässä vain pääpiirteissään, ks. liittee-
nä oleva kaavio) 
 
III tuoteluokka 
 
− EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta (täydellinen laadunvarmistusjär-

jestelmä) koskevaa menettelyä, tai 

− EY-tyyppitarkastusta koskevaa menettelyä yhdessä,  EY-tarkastusta 
koskevan menettelyn kanssa, tai EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta 
(tuotannon laadunvarmistus) koskevan menettelyn kanssa. 
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IIb tuoteluokka 
 
1) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta (täydellinen laadunvarmistusjär-

jestelmä) koskevaa menettelyä; tällöin ei kuitenkaan sovelleta liitteen 
4 kohtaa, tai 

 

2) EY-tyyppitarkastusta koskevaa menettelyä yhdessä 

−  EY-tarkastusta koskevan menettelyn kanssa, 

− EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta (tuotannon laadunvarmistus) 
koskevan menettelyn kanssa tai 

− EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta (tuotteiden laadunvarmistus) 
koskevan menettelyn kanssa. 

 
IIa tuoteluokka 
 
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevaa menettelyä yhdessä 
 
1) EY-tarkastusta koskevan menettelyn, 

2) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta (tuotannon laadunvarmistus) 
koskevan menettelyn tai 

3) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta (tuotteiden laadunvarmistus) 
koskevan menettelyn kanssa. 

 
Direktiivin 98/79/EY menettelyt vastaavat direktiivin 93/42/ETY menettelyjä.  
 
 
4.3  Henkilönsuojaimet 
 
Henkilösuojaimia koskevan direktiivin (89/686/ETY) piiriin kuuluvaan vaati-
mustenmukaisuuden arviointiin osallistuu ilmoitettu laitos. Suojainmallille on 
yksinkertaisia suojaimia lukuun ottamatta tehtävä EY-tyyppitarkastus ennen sar-
javalmistusta. Tässä menettelyssä ilmoitettu laitos toteaa ja varmentaa, että hen-
kilönsuojainmalli täyttää direktiivin vaatimukset. 
 
Ilmoitetun laitoksen on myös tarkastettava valmistajan laatima tekninen tiedosto 
ja se on säilytettävä viranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan. 
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Hengenvaaralta tai terveyttä vakavasti tai pysyvästi haittaavilta vaaroilta suoje-
lemaan tarkoitettujen monimutkaisten suojainten osalta ilmoitettu laitos tekee 
valmistajan valinnan mukaan jommankumman seuraavista toimenpiteistä: 
 
− ottaa satunnaisesti, normaalisti vähintään kerran vuodessa, näyte-eriä 

ja tarkastaa ne 

− hyväksyy valmistajan laatujärjestelmän 
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5  Sisäasiainministeriö 
 
 
5.1  Pelastustoimen laitteet 
 
Pelastustoimen osalta kansallisena säädösperustana voidaan mainita mm. laki pe-
lastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta 
(562/1999). 
 
Palovaroittimen tekniset ominaisuudet ja sijoitus (Sarja A:59) 
 
Palovaroittimen teknisistä ominaisuuksista ja sijoituksesta annetun määräyksen 
(SM 1999-256/Tu-33) mukaisesti palovaroitin on testattava savuilmaisimien tes-
taukseen akkreditoidussa laboratoriossa ensisijaisesti standardin EN 54-9 mukai-
sesti. Valmistajan tai maahantuojan pitää hyväksyttää ionisoiva palovaroitin Sä-
teilyturvakeskuksessa. 
 
Palovaroittimen valmistaja tai maahantuoja vastaa siitä, että palovaroitin on tä-
män määräyksen mukainen. Valmistajalla ja maahantuojalla on oltava laboratori-
on tekemät vaatimustenmukaisuutta osoittavat testiraportit. Valvontaa varten 
valmistajan ja maahantuojan on pidettävä vaatimustenmukaisuutta osoittavat tes-
tiraportit valvontaviranomaisen saatavilla. 
 
Paloilmoittimen hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto ja tarkastus (Sarja A:60) 
 
Määräys (SM 1999-440/Tu 33) koskee hätäkeskukseen liitettävien ja/tai viran-
omaisten vaatimien henkilöturvallisuutta lisäävien tai pelastustoimia helpottavien 
automaattisten paloilmoittimien suunnittelua, asennusta, käyttöä, huoltoa ja tar-
kastusta. 
 
Paloilmoittimien toteutukselle nimetään paloilmoitinliike. Liike antaa ennen toi-
minnan aloittamista ilmoituksen turvatekniikan keskukselle. Liikkeellä tulee olla 
paloilmoitintöiden vastuuhenkilö, jolla on turvatekniikan keskuksen myöntämä 
pätevyystodistus. Vastuuhenkilö varmistaa, että paloilmoittimen toteutus on 
asianmukainen. 
 
Paloilmoitinliike tekee käyttöönottotarkastuksen. Uuden ja eräiden muiden pa-
loilmoittimien osalta tehdään varmennustarkastus, jonka tekee tehtävään valtuu-
tuksen saanut tarkastuslaitos. Varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa paloil-
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moitin joko hyväksytään, hyväksytään korjausmääräyksellä tai hylätään. Tarkas-
tuslaitoksen hyväksyy turvatekniikan keskus. 
 
Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista 
(SM-1999-967/TU-33) 
 
Asetus koskee pelastustoimilain (561/1999) 23 §:ssä sekä pelastustoimen laittei-
den teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta annetun lain 
(562/1999), jäljempänä laitelaki,  5 §:ssä tarkoitettujen automaattisten sammutus-
laitteistojen suunnittelua, asentamista, tarkastamista, huoltoa ja kunnossapitoa. 
 
Asennusliikkeen tulee tehdä turvatekniikan keskukselle ilmoitus ennen toiminnan 
aloittamista. Asennusliikkeellä tulee olla vastuuhenkilö, jolla on turvatekniikan 
keskuksen antama vastuuhenkilön pätevyystodistus.  
 
Automaattiset sammutuslaitteistot tarkastetaan ennen käyttöönottoa ja tämän jäl-
keen tehdään määrävälein määräaikaistarkastus. Tarkastuksia tekee turvateknii-
kan keskuksen hyväksymä tarkastuslaitos. Laitoksen tulee täyttää laitelaissa sää-
detyt vaatimukset. 
 
Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista  (790/2001) 
 
Asetuksen mukaan käsisammuttimen sammutusominaisuuksien tulee olla tietty-
jen standardien tai teknisten erittelyjen mukaisia. Käsisammuttimen valmistajan 
tai maahantuojan on voitava esittää ominaisuuksien täyttämisestä valmistajan 
laatima vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka voi perustua arviointilaitoksen suo-
rittamaan tuotteen alkutestaukseen tai valmistajan sisäiseen laadunvalvontaan. 
Vaatimustenmukaisuutta valvoo turvatekniikan keskus. 
 
 
5.2  Viihdelaitteet 
 
Sisäasiainministeriö määrää viihdelaitelain (164/1995) nojalla rahaliikenteen 
valvontalaitteen tarkastuslaitoksen. Mikäli viihdelaitteen käyttämisestä suoritet-
tava maksu peritään rahalukon avulla, viihdelaitteessa tai muussa maksun peri-
miseen käytettävässä laitteessa on oltava rahaliikenteen valvontalaite. Sen on 
luotettavasti tallennettava tiedot laitteen käyttämisestä perityistä maksuista.  
 
Sisäasiainministeriön määräämän tarkastuslaitoksen on tarkastettava ja hyväksyt-
tävä rahaliikenteen valvontalaite ennen sen käyttöön ottamista, siten kuin asetuk-
sella säädetään. 
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   har-Säädöspohja Arviointitoiminta Toiminnan
kohde 

Arviointitoimintaa 
joittavat 

Arviointitoimenpi-
teiden välttämättö-
myys 

Arviointielimille asetetut 
vaatimukset ja arviointitoi-
minnan erityispiirteitä 

Painelaitteet KTM:n nimeämä ilmoitettu 
laitos ja osin myös 
käyttäjien tarkastuslaitos 

Vaaditaan, paitsi luo-
kan 1 laitteissa  

Yksinkertaiset 
painesäiliöt 

Vaaditaan, paitsi pie-
nissä säiliöissä 

ATEX Vaaditaan, paitsi
ryhmän II laiteluokas-
sa 3 

  

Kaasulaitteet 
Siviiliräjähteet 
Ei-itsetoimivat 
vaa’at 
Hissit 

Vaaditaan 

Lelut 

KTM:n nimeämä ilmoitettu 
laitos 
 

Vaaditaan vain, jos 
tuote ei  täysin vastaa 
yhdenmukaistettua 
standardia 

LVD Ei vaadita  

Uuden lähestymis-
tavan direktiiveihin 
perustuva vaati-
mustenmukaisuu-
den arviointi, joka 
noudattaa päätök-
sessä 93/465/ETY 
kuvattuja moduu-
leja 

EMC 
KTM:n nimeämä tarkas-
tuslaitos 
 
 

Vaaditaan vain, jos 
tuote ei  täysin vastaa 
yhdenmukaistettua 
standardia 

Materiaalien hy-
väksyntä 

KTM:n nimeämä ilmoitettu 
laitos 

Ei vaadita  

NDT-pätevöinti KTM:n tunnustama päte-
vöintilaitos 

EY-
lainsäädäntö 

Hitsaajien päte-
vöinti 

Painelaitteet 

KTM:n tunnustama päte-
vöintilaitos ja nimeämä 
ilmoitettu laitos 

Vaaditaan 

Toiminnallinen ja taloudellinen 
riippumattomuus, vastuuva-
kuutus, riittävästi ammattitai-
toista henkilöstöä, toiminnan 
edellyttämät järjestelmät, lait-
teet ja välineet. Käyttäjien tar-
kastuslaitokselta ei vaadita 
erillisyyttä yrityksen muusta 
varsinaisesta toiminnasta.  
Sektorisäädöksissä asetetut 
lisävelvoitteet vaihtelevat, mut-
ta sisältävät mm. velvollisuu-
den avustaa valvontaviran-
omaista, huolehtia alihankkijan 
pätevyydestä ja laatia vuosit-
tain toimintakertomus.  Usein 
nämä velvoitteet ja yhteistyö-
velvoite on asetettu nimeämis-
päätöksessä. Ainoastaan pai-
nelaitteiden osalta on säädetty 
velvoitteesta perustella kieltei-
set päätökset ja niitä koske-
vasta oikaisumenettelystä, 
jossa tehdystä päätöksestä 
voidaan valittaa hallinto-
oikeuteen. 

Liite 4 
 V

aatim
ustenm

ukaisuuden arviointielinten tehtäviä 
(yhteenveto hallinnonaloittain)  
 1 a)   K

auppa- ja teollisuusm
inisteriön hallinnonala 
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  Säädös-
pohja 

Arviointitoiminta Toiminnan
kohde 

Arviointitoimintaa harjoitta-
vat 

Arviointitoimenpitei-
den välttämättömyys 

Arviointielimille asetetut vaatimukset ja 
arviointitoiminnan erityispiirteitä 

Asennus-, korjaus- ja 
muutostöiden vaati-
mustenmukaisuuden 
arviointi 
Käyttöönottoon liitty-
vät tarkastukset 

Vaaditaan 

Käytönaikaiset tar-
kastukset 

TUKESin hyväksymä laitos tai 
omatarkastuslaitos 
 

Vaaditaan, mutta voi-
daan korvata 

Rekisteröinti Vaaditaan, muttei oike-
utta luovaa vaikutusta 

Määräaikaistarkas-
tuksen korvaavat 
toimenpiteet 

Vapaaehtoinen  järjes-
telmä 

Täyttöpaikkaan koh-
distuvat tarkastukset 

Painelaitteet 
 

Vaaditaan 

Henkilöpätevöinti 
(pätevyyskirjat) 

Kattilalaitos-
ten käytön-
valvojat 

TUKESin hyväksymä laitos 

Vaaditaan, jos säädetty 
kokemus tai koulutus 
puuttuu 

Toiminnallinen ja taloudellinen riippumatto-
muus, vastuuvakuutus, riittävästi ammattitai-
toista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät 
järjestelmät, laitteet ja välineet. Omatarkas-
tuslaitokselta ei vaadita erillisyyttä yrityksen 
muusta varsinaisesta toiminnasta. Lisäksi on 
säädetty velvollisuudeksi avustaa valvontavi-
ranomaista, huolehtia alihankkijan pätevyy-
destä, laatia vuosittain toimintakertomus ja  
perustella kielteiset päätökset, joihin sovelle-
taan oikaisumenettelyä ja joihin voi oikaisu-
menettelyn jälkeen hakea muutosta hallinto-
oikeudelta. 

Rakennetarkastus ja 
rakennusaikainen 
tarkastus 

Kemikaa-
lisäiliöt 

TUKESin hyväksymä tarkas-
tuslaitos 

Käyttöönottotarkastus TUKESin hyväksymä tarkas-
tuslaitos ja tarkastaja 

Määräaikaistarkastus 

Maakaasu-
putkisto 

TUKESin hyväksymä tarkas-
tuslaitos 

Henkilöpätevöinti  Öljylämmi-
tyslaitteisto-
jen asentajat 

KTM:n nimeämä tarkastuslai-
tos 

Vaaditaan Laitos: Toiminnallinen ja taloudellinen riip-
pumattomuus, vastuuvakuutus, riittävästi 
ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edel-
lyttämät järjestelmät, laitteet ja välineet; 
Tarkastaja: Kaasulaitoksen palveluksessa 
oleva asiantunteva henkilö. 
Lisäksi on säädetty velvollisuudeksi antaa 
tietoja valvontaviranomaiselle ja huolehtia 
alihankkijoiden pätevyydestä 

Käyttöönottotarkas-
tuksen korvaava tar-
kastus 

Nestekaasu-
laitokset ja -
varastot 

TUKESin hyväksymä tarkas-
tuslaitos 

Ei vaadita, vaan voi-
daan käyttää korvaa-
maan viranomaistar-
kastukset 

Toiminnallinen ja taloudellinen riippumatto-
muus, vastuuvakuutus, riittävästi ammattitai-
toista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät 
järjestelmät, laitteet ja välineet. 
Lisäksi on säädetty velvollisuudeksi antaa 
tietoja valvontaviranomaiselle ja huolehtia 
alihankkijoiden pätevyydestä. 

1 b)   K
auppa- ja teollisuusm

inisteriön hallinnonala 
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    Säädöspohja Arviointitoiminta Toiminnan
kohde 

Arviointitoimintaa harjoitta-
vat 

Arviointitoimenpitei-
den välttämättömyys 

Arviointielimille asetetut vaatimukset ja 
arviointitoiminnan erityispiirteitä 

Varmennustarkastus KTM:n nimeämä valtuutettu laitos, 
TUKESin hyväksymä sähköura-
koitsija ja valtuutettu tarkastaja 

Määräaikaistarkastus 

Sähkölaitteisto 

KTM:n nimeämä valtuutettu laitos, 
TUKESin hyväksymä valtuutettu 
tarkastaja, ilmoituksen tehnyt säh-
köurakoitsija ja sähkötöiden johtaja 

Varmennustarkastus 
Määräaikaistarkastus 

Hissi KTM:n nimeämä valtuutettu laitos 

Määräaikaistarkastus Nosto- ja siirto-
laitokset 

KTM:n nimeämä valtuutettu laitos, 
TUKESin hyväksymä valtuutettu 
tarkastaja 

Henkilöpätevöinti  Sähköalan työt KTM:n nimeämä arviointilaitos 

Laitos: Toiminnallinen ja taloudellinen riippumatto-
muus, vastuuvakuutus, riittävästi ammattitaitoista 
henkilöstöä, tietojen salassapito, toiminnan edellyt-
tämät järjestelmät, laitteet ja välineet, huolehdittava 
alihankkijoiden pätevyydestä sekä velvollisuus 
avustaa valvontaviranomaista 
Hyväksytty sähköurakoitsija: Riittävästi ammattitai-
toista henkilöstöä, huolehdittava alihankkijoiden 
pätevyydestä sekä toiminnan edellyttämät järjes-
telmät, laitteet ja välineet. 
Tarkastaja: Riippumattomuus, koulutus, kokemus, 
tietojen salassapito, vastuuvakuutus sekä laitteet, 
välineet ja järjestelmät. 
Ilmoituksen tehnyt sähköurakoitsija: -  
Sähkötöiden johtaja: Vaadittu pätevyystodistus 
Kaikki: Velvollisuus antaa tietoja viranomaiselle 

Tyyppihyväksyntä 
Ensivakaus 

Muut mittaa-
misvälineet 
kuin ei-
itsetoimivat 
vaa’at 

Määräaikaisvakaus 
Uusintavakaus 
Sinetöintioikeuden 
myöntäminen 

Mittauslaitteet 

TUKESin hyväksymä tarkastuslai-
tos 

Vaaditaan 

Toiminnallinen ja taloudellinen riippumattomuus, 
vastuuvakuutus, riittävästi ammattitaitoista henkilös-
töä, toiminnan edellyttämät järjestelmät, laitteet ja 
välineet 
Lisäksi on säädetty velvollisuudesta antaa tietoja 
viranomaiselle, huolehtia alihankkijoiden pätevyy-
destä, laatia vuosittain toimintakertomus ja huoleh-
tia mittaamisvälineiden jäljitettävyydestä sekä oi-
keudesta antaa kansainvälisen yhteistyön kannalta 
tarpeellisia tietoja ja edellyttää mittauslaitteiden 
sinetöintiä. 

Varmennus Jalometallituot-
teet 

TUKESin hyväksymä tarkastuslai-
tos 

Ei vaadita Toiminnallinen ja taloudellinen riippumattomuus, 
vastuuvakuutus, riittävästi ammattitaitoista henkilös-
töä, toiminnan edellyttämät järjestelmät, laitteet ja 
välineet.  
Lisäksi on säädetty velvollisuudesta avustaa val-
vontaviranomaista, huolehtia alihankkijoiden päte-
vyydestä, laatia vuosittain toimintakertomus ja pe-
rustella kielteinen päätös sekä ilmoitettava siitä ja 
sitä koskevasta oikaisumenettelystä asianosaiselle. 
Oikaisumenettelyssä tehtyyn päätöksen voidaan 
hakea muutosta hallinto-oikeudelta. 

1 c)   K
auppa- ja teollisuusm

inisteriön hallinnonala 
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-

2   Liikenne- ja viestintäm
inisteriön hallinnonala      

2.1   Ajoneuvot 
Säädöspohja Arviointitoiminta Arviointitoiminnan

kohde 
Arviointitoi-
mintaa harjoit
tavat 

Arviointitoi-
menpiteiden 
välttämättö-
myys 

Julkisen vallan käyttö /  
Yksityisoikeudellinen 
sopimussuhde 

Hyvän hallintoon, oikeus-
turvaan ja pätevyyteen 
liittyviä näkökohtia 

A. EY-
lainsäädäntö 
 
 

Direktiiviin 
70/156/ETY pe-
rustuva vaatimus-
tenmukaisuuden 
arviointi 

Ajoneuvot ja niiden 
rakenteet ja varus-
teet 

Ilmoitettu laitos 
(tutkimuslaitos) 

Vaaditaan  

 
 
 

Direktiiviin 
92/61/ETY perus-
tuva vaatimus-
tenmukaisuuden 
arviointi 

Ajoneuvot ja niiden 
rakenteet ja varus-
teet 

Ilmoitettu laitos 
(tutkimuslaitos) 

Vaaditaan 

Tuotteiden markkinoille 
saattaminen edellyttää 
tyyppihyväksyntää. Arvi-
ointitoimintaa harjoittava 
testaa tuotteen, jonka 
jälkeen viranomainen 
myöntää tuotteelle hyväk-
synnän. 

Liikenne- ja viestintäministe-
riö on antanut tyyppihyväk-
syntädirektiivin määräyksiin 
perustuvat ohjeet laitosten 
pätevyydestä, joiden noudat-
tamista viranomainen val-
voo.  (Tyyppihyväksyntätoi-
minnan osalta standardin 
EN 45001 mukaiset päte-
vyysvaatimukset) 

B. Kansallinen 
lainsäädäntö 

a. Käyttöönoton 
yhteydessä direk-
tiivin mukaisuu-
den toteaminen 

Ajoneuvojen ja nii-
den rakenteiden ja 
varusteiden käyt-
töönottoon liittyvät 
tarkastukset 

Toimiluvan 
varaiset tarkas-
tustahot, Ajo-
neuvohallinto-
keskus 

Vaaditaan  Julkisen vallan käyttöä
Ajoneuvohallintokeskuk-
sen muodossa 

Ajoneuvoille ja niiden raken-
teille ja varusteille asetetaan 
vaatimuksia soveltaen ajo-
neuvojen tyyppihyväksyntä-
direktiivin periaatteita. 

 b. Käytönaikainen Ajoneuvojen käy-
tönaikaiset tarkas-
tukset 

Ajoneuvohallin-
tokeskuksen 
toimiluvan va-
raiset yritykset 

Vaaditaan  Julkisen hallintotehtävän
suorittamista Ajoneuvohal-
lintokeskuksen 
valtuuttamana 

Hyvän hallinnon ja oikeus-
turvan toteutuminen pyritään 
varmistamaan katsastustoi-
milupalain kautta.  (Tarkas-
tustoimintaa koskevia vaati-
muksia sisältyy mm. lakiin  
ja  LMp:een ajoneuvojen 
katsastusluvista sekä 
LMp:een ajoneuvojen kat-
sastushenkilöstön lisäkoulu-
tuksesta.) 
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  Säädöspohja Arviointitoiminta Arviointitoiminnan
kohde 

 Arviointitoimin-
taa harjoittavat 

Arviointitoimenpi-
teiden välttämät-
tömyys 

Julkisen vallan käyttö /  
Yksityisoikeudellinen sopi-
mussuhde 

Hyvän hallintoon, 
oikeusturvaan ja 
pätevyyteen liitty-
viä näkökohtia 

A. EY- 
lainsäädäntö 

a. Radio- ja tele-
päätelaitedirektii-
viin 1999/5/EY 
perustuva 
vaatimusten- 
mukaisuuden 
arviointi 
 

Radiolaitteet ja 
telepäätelaitteet 
(Tämän direktiivin 
menettelytavat kor-
vaavat näiden lait-
teiden osalta EM
direktiivin mene
lyt, joita valmista
kuitenkin voi vaih-
toehtoisesti myös 
soveltaa) 

C-
tte-
ja 

Ilmoitettu laitos  Vaaditaan vain 
radiolähettimille jos 
valmistaja ei ole 
käyttänyt harmoni-
soituja standardeja 

Laitteen markkinoille saattaminen 
on valmistajan vastuulla. 
Kolmatta osapuolta on käytettävä 
vain silloin kun kyse on radiolä-
hettimistä (lukuun ottamatta di-
rektiivin liitteessä 1 poissuljettuja 
tapauksia) ja valmistaja ei ole 
käyttänyt harmonisoituja stan-
dardeja. Arviointilaitosta voi va-
paaehtoisesti käyttää muissakin 
tapauksissa. Arviointilaitos voi 
antaa valmistajalle myös direktii-
vin liitteen V tarkoittaman  täydel-
lisen laatujärjestelmän sertifioin-
nin. (Suomessa ei ole yhtään 
tähän menettelyyn pätevyytensä 
osoittanutta arviointilaitosta.)  

Lainsäädännössä 
on asetettu laitoksel-
le pätevyysvaati-
mukset, joita viran-
omainen  (LVM) 
valvoo.  Laitoksen 
on perusteltava kiel-
teinen lausuntonsa. 

b. EMC-direktiiviin
89/336/ETY 
perustuva 
vaatimusten- 
mukaisuuden 
arviointi 
 

 Radio- ja telelait-
teet 

Toimivaltainen 
laitos tai art. 
10.5 tapaukses-
sa ilmoitettu 
laitos jossakin 
ETA-maassa 

Vaaditaan vain jos 
valmistaja ei ole 
käyttänyt harmoni-
soituja standardeja 

Laitteen markkinoille saattaminen 
on valmistajan vastuulla. 
Kolmatta osapuolta on käytettävä 
vain silloin kun kyse on direktiivin 
art. 10.5 tarkoittamista radiolä-
hettimistä tai valmistaja ei ole 
käyttänyt harmonisoituja stan-
dardeja muiden laitteiden osal
(art. 10.2 mukainen menettely
Se on markkinoille saattamisen
edellytys.  
Ilmoitettu laitos suorittaa julkista 
hallintotehtävää erityisesti tyyppi-
tarkastuksen yhteydessä, mutta 
myös toimivaltainen laitos tekee 
art. 10.2 mukaisessa menettelys-
sä valmistajan oikeuksia ja vel-
vollisuuksia koskevan ratkaisun. 

Lainsäädännössä 
on asetettu laitoksel-
le pätevyysvaati-
mukset, joita viran-
omainen valvoo. 
Laitosten on perus-
teltava epäämis-
päätös. 

 

ta 
). 

 

2.   Liikenne- ja viestintäm
inisteriön hallinnonala         

2.2   Radio-  ja telesektori 



 

 
Säädöspohja Arviointitoi-

minta 
Arviointitoi-
minnan koh-
de 

Arviointi-
toimintaa 
harjoitta-
vat 

Arviointitoimenpi-
teiden välttämät-
tömyys 

Julkisen vallan käyttö /  
Yksityisoikeudellinen sopimussuhde 

Hyvän hallintoon, oi-
keusturvaan ja päte-
vyyteen liittyviä näkö-
kohtia 

A. EY- 
lainsäädäntö 

NA / GA- 
direktiiviin 
(98/37/EY) 
perustuva 
vaatimusten- 
mukaisuuden 
arviointi 
 

Koneet 

sesti 

Ilmoitettu
laitos 

 Vaaditaan vain ko-
nedirektiivin 
liitteen IV koneille, 
jollei 
standardeja 
noudateta 

Koneen markkinoille saattaminen on val-
mistajan vastuulla. 
Kolmatta osapuolta (ilmoitettua laitosta)  
käytetään vain silloin kun kyse on direk-
tiivin liitteen IV mainitsemista koneista. Jos 
tällaista konetta ei ole tehty harmonisoidun 
standardin mukaan, kone on tyyppi-
tarkastettava ilmoitetussa laitoksessa. Se 
on markkinoille saattamisen edellytys. 
Vaikka liitteessä IV mainittu kone olisi tehty 
standardien mukaan, ilmoitetulla laitoksella 
on tietty tehtävä ennen markkinoille saatta-
mista. Tällöin valmistaja voi valita kolmesta 
eri vaihtoehdosta: 
laatii teknisen tiedoston ja lähettää sen 
ilmoitettuun laitokseen, joka antaa todis-
tuksen vastaanottamisesta ja tallentaa tie-
doston; 
laitos tarkastaa, että standardeja on sovel-
lettu oikein ja antaa todistuksen tiedoston 
asianmukaisuudesta; 
tyyppitarkastaa koneen näytekappaleen. 
Kaikissa tapauksissa ilmoitettu laitos suo-
rittaa julkista hallintotehtävää. Erityi
tyyppitarkastuksen yhteydessä, mutta 
myös edellä  
b)-vaihtoehdossa laitos tekee valmistajan 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan rat-
kaisun. 

Lainsäädännössä on 
asetettu laitokselle päte-
vyysvaatimukset, joita 
viranomainen valvoo. 
Tarvittaessa hyväksyntä 
voidaan peruuttaa. Lai-
tosten on perusteltava 
epäämispäätös, johon 
saa hakea oikaisua lai-
tosta valvovalta ministe-
riöltä. Päätökseen saa 
hakea valittamalla muu-
tosta KHO:lta, jos se 
myöntää valitusluvan. 

B. Kansallinen 
lainsäädäntö 

b. Käyttöönott
o ja käytön  
aikainen tar-
kastus 

Eräät koneet 
ja muut työ-
välineet, joilla 
tarkastus on 
säädetty teh-
täväksi 

Tehtävään 
pätevä 
laitos tai 
henkilö 

Käyttöönotto- ja 
määräaikais-
tarkastukset ovat 
lainsäädäntöön pe-
rustuvia 
 

Laitetta käyttävä työnantaja vastaa aina 
laitteen turvallisuudesta. Tarkastuksen 
suorittajalla ei ole oikeutta kieltää eikä sal-
lia laitteen käyttöä.  
Ei ole julkinen hallintotehtävä  

Ei ole säädetty 

3 
Sosiaali- ja terveysm

inisteriön hallinnonala
3.1 K

oneet  
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-

3   Sosiaali- ja terveysm
inisteriön hallinnonala

 
3.2   Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, henkilönsuojaim

et 
 

Säädöspohja Arviointitoiminta Arviointi-
toiminnan 
kohde 

Arviointitoi-
mintaa harjoit
tavat 

Arviointitoimenpiteiden 
välttämättömyys 

Julkisen vallan käyttö /  
Yksityisoikeudellinen sopimus-
suhde 

Hyvän hallintoon, oi-
keusturvaan ja päte-
vyyteen liittyviä näkö-
kohtia 

A. EY- 
lainsäädäntö 

NA / GA- 
direktiiveihin 
(90/385/ETY, 
93/42/ETY, 
98/79/EY) 
perustuva 
vaatimusten- 
mukaisuuden 
arviointi 
 

Terveyden-
huollon lait-
teet ja tar-
vikkeet 

Ilmoitettu laitos Vaaditaan kaikilta kohta-
laisen ja suuren riskin 
omaavilta tuotteilta 

Laitteen markkinoille saattaminen 
on valmistajan vastuulla. 
Kolmas osapuoli tarvitaan aina 
riskituotteiden osalta. Ilmoitettu 
laitos suorittaa tällöin julkista hal-
lintotehtävää ja tekee valmistajan 
oikeuksia ja velvollisuuksia kos-
kevan ratkaisun. 
 

Lainsäädännössä on 
asetettu laitokselle päte-
vyysvaatimukset, joita 
viranomainen valvoo. 
Tarvittaessa hyväksyntä 
voidaan peruuttaa.  

 NA / GA- 
direktiiviin 
89/686/ETY 
perustuva 
vaatimusten- 
mukaisuuden 
arviointi 
 

Henkilön-
suojaimet 

Ilmoitettu laitos Vaaditaan lähes kaikilta 
paitsi yksinkertaisilta 
suojaimilta 

Suojaimen markkinoille saattami-
nen on valmistajan vastuulla. 
Kolmas osapuoli (ilmoitettu laitos) 
tarvitaan käytännössä aina lukuun 
ottamatta eräitä poikkeuksia. Il-
moitettu laitos suorittaa tällöin 
julkista hallintotehtävää ja tekee 
valmistajan oikeuksia ja velvolli-
suuksia koskevan ratkaisun. 
 

Lainsäädännössä on 
asetettu laitokselle päte-
vyysvaatimukset, joita 
viranomainen valvoo. 
Tarvittaessa hyväksyntä 
voidaan peruuttaa. Lai-
tosten on perusteltava 
epäämispäätös, johon 
saa hakea oikaisua lai-
tosta valvovalta ministe-
riöltä. Päätökseen saa 
hakea valittamalla muu-
tosta KHO:lta, jos se 
myöntää valitusluvan 
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4 
Sisäasiainm

inisteriön hallinnonala
4.1 Pelastustoim

i  
 

 
 

 
 

 
 

 
Säädöspohja Arviointi-

toiminta 
Arviointitoimin-
nan kohde 

Arviointitoimintaa har-
joittavat 

Arviointitoi-
menpiteiden 
välttämättö-
myys 

Julkisen vallan 
käyttö/  
Yksityisoikeudelli-
nen sopimussuhde 

Hyvän hallintoon, oi-
keusturvaan ja päte-
vyyteen liittyviä näkö-
kohtia 

Kansallinen 
lainsäädäntö 
(pelastustoi-
mi) 
 
 

Vaatimustenmu-
kaisuus 
 
 
 
 
 
 
Käyttöönottotar-
kastus, varmen-
nustarkastus, 
määräaikaistar-
kastus 
 
 
 
 
 
 
 
Käyttöönottotar-
kastus, määräai-
kaistarkastus 

Palovaroitin  
 
 
 
 
 
 
 
Paloilmoitin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automaattiset 
sammutuslaitteis-
tot 

Valmistaja/maahantuoja 
vastaa vaatimustenmu-
kaisuudesta. 
Ionisoiva palovaroitin 
hyväksytetään Säteily-
turvakeskuksessa 
 
Paloilmoitinliike, jolla 
palveluksessa paloil-
moitintöiden vastu
kilö (TUKESin 
pätevyystodistus). 

uhen-

Tarkastuslaitos. 
 
 
 
 
Asennusliike voi asen-
taa ja huoltaa. Ilmoitus 
TUKESille ennen toi-
minnan harjoittamista. 
Vastuuhenkilö (päte-
vyystodistus). 
Tarkastuslaitos. 
 

Vaaditaan sään-
nösten mukaan 
 
 
 
 
 
 
Vaaditaan sään-
nösten mukaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkastus ennen 
käyttöönottoa ja 
tämän jälkeen 
määrävälein 

Valmistaja tai maa-
hantuoja vastaa va-
roittimista. Valvontavi-
ranomaisella laissa 
säädetyt valtuudet  
valvontatehtävää 
varten. 
 
 
 
Paloilmoitinliike tekee 
TUKESille toimintail-
moituksen. 
 
 
 
TUKES hyväksyy 
tarkastuslaitoksen. 
 
 
 
TUKES hyväksyy 
tarkastuslaitoksen. 
 
 
 

Valvontaviranomaisen 
päätöksiin voi hakea 
muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa 
säädetään 
 
 
 
 
TUKES valvontaviran-
omainen, jonka päätök-
siin muutoksenhakuoi-
keus.  Tarkastuslaitok-
sen päätöksiin voi ha-
kea oikaisua TUKESilta. 
Tarkastuslaitoksen käyt-
tämän alihankkijan täy-
tettävä tarkastuslaitok-
sen laatujärjestelmän 
vaatimukset. 
 
 
Tarkastuslaitoksen 
määriteltävä menettely, 
jota noudattamalla var-
mistetaan asiakkaiden 
yhdenvertainen kohtelu. 
Alihankkijan täytettävä 
vaatimukset. 
Tarkastuslaitoksen pää-
töksiin voi hakea oi-
kaisua TUKESilta. 
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4   Sisäasiainm

inisteriön hallinnonala
4.2   Poliisitoim

i
Säädöspohja Arviointi-

toiminta 
Arviointitoimin-
nan kohde 

Arviointitoimintaa 
harjoittavat 

Arviointitoi-
menpiteiden 
välttämättö-
myys 

Julkisen vallan 
käyttö /  
Yksityisoikeudelli-
nen sopimussuhde 

Hyvän hallintoon, 
oikeusturvaan ja 
pätevyyteen liitty-
viä näkökohtia 

Kansallinen lainsää-
däntö 
(poliisitoimi) 
 
Viihdelaitelain nojalla 
SM:n päätös viihdelait-
teen rahaliikenteen 
valvontalaitteen tarkas-
tuslaitokseksi mää-
räämisestä 
 

Tyyppitarkas-
tus 

Rahaliikenteen 
valvontalaite, jota 
käytetään viihde-
laitteessa. 
 

Sisäasiainministeriö 
määrää päätöksel-
lään tarkastuslaitok-
sen sen antaman 
suostumuksen mu-
kaisesti. 
 

Vaaditaan ennen 
valvontalaitteen 
käyttöönottoa. 

Hyväksymispäätös  
   

Ei säädetty laissa 
oikaisumenettelyä 
tai hallinto-
oikeudellista muu-
toksenhakua tar-
kastuslaitoksen 
päätöksiin. 
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Liite 5 
 

Vaatimustenmukaisuuden arviointielimiä koskevia 
vaatimuksia sekä nimeämiskäsitteitä eri hallinnonaloilla  
 
 
Hallinnonala Arviointielimille asetettuja vaatimuksia 
STM Puolueettomuus, riittävät taloudelliset voimavarat ja pätevä henkilöstö, toimin-

nan kattava vastuuvakuutus. Riippumattomuus, vastuu alihankkijan pätevyy-
destä. Epäämispäätös perusteltava. 

MMM Pätevyyskoe tarkastajalle, laboratorion akkreditointi. Tulosten raportoiminen 
MMM:lle. Valvonnan tulokset julkaistaan. 

KTM Riippumattomuus, vastuuvakuutus, riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, 
toiminnan edellyttämät järjestelmät, laitteet ja välineet, salassapito, vaadittu 
pätevyystodistus. Velvollisuus avustaa valvontaviranomaista, huolehtia ali-
hankkijoiden pätevyydestä, laatia vuosittain toimintakertomus. Oikeus luovut-
taa liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Velvollisuus huolehtia 
mittaamisvälineiden jäljitettävyydestä. Oikeus antaa kv-yhteistyön kannalta 
tarpeellisia tietoja. Perusteltava kielteinen päätös sekä ilmoitettava siitä ja oi-
kaisumenettelystä asianosaiselle.  

YM Riittävä henkilöstö, välineet ja laitteet. Henkilöstön oltava teknisesti pätevä, 
ammatillisesti riippumaton ja moitteeton. Hyväksymislaitoksen on kyettävä 
arvioimaan uusien tuotteiden soveltuvuus käyttöön, tekemään valmistajan ja 
tämän edustajan etuihin nähden puolueettomia ratkaisuja sekä kokoamaan 
asiaan liittyvien osapuolten näkemykset tasapuoliseksi arvioinniksi. Lisäksi 
oltava vastuuvakuutus. Vaitiolovelvollisuus, vastuu ulkopuolisen palvelun suo-
rittajan pätevyydestä. Hyväksymislaitoksen on julkaistava antamansa euroop-
palaiset tekniset hyväksynnät ja ilmoitettava niistä muille valtuutetuille hyväk-
symislaitoksille. Laitosten annettava YM:lle vuosittain kertomus toiminnastaan 
ilmoitettuna laitoksena ja annettava muutoinkin pyydettäessä tietoja. 

SM Tarkastuslaitoksen oltava toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton. Vas-
tuuvakuutus, riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä toiminnan edellyttä-
mät järjestelmät, laitteet ja välineet. Salassapitovelvollisuus. 

LVM Riippumattomuus ja puolueettomuus. Pätevä ja riittävä henkilöstö, tilat ja lait-
teet. Toiminnan kattava vastuuvakuutus, salassapitovelvollisuus. Standardin 
EN 45001 vaatimusten täyttäminen. Luotettavuus, asiantuntevuus, vakavarai-
suus. Laaja kokemus, riittävästi luokiteltavia kohteita, yksityiskohtaiset sään-
nöt ja määräykset, eettiset säännöt, tietojen luottamuksellisuuden turvaami-
nen, tietojen toimittaminen viranomaiselle, laatupolitiikka. Kielteinen päätös 
perusteltava.  

 
 
Hallinnonala 
 

Arviointielimen nimeämisestä käytetyt termit 

STM Ministeriön hyväksymä ilmoitettu laitos 
MMM Kasvituotannon tarkastuskeskuksen valtuuttamat tarkastajat, akkreditoitu labo-

ratorio, päteväksi todettu laboratorio, Suomen tuotannonohjausyhdistyksen 
valtuuttama tarkastaja 

KTM Ministeriön nimeämä ilmoitettu/valtuutettu/arviointilaitos, ministeriö n tunnus-
tama pätevöintilaitos; Turvatekniikan keskuksen hyväksymä (tarkastus)laitos, 
Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima toiminnanharjoittaja ja hyväk-
symä kaasuasennusliike, sähköurakoitsija, valtuutettu tarkastaja  

YM Valtuutettu/hyväksytty/ilmoitettu laitos 
SM Ministeriön nimeämä arviointilaitos; Turvatekniikan keskuksen hyväksymä tar-

kastuslaitos; ministeriön määräämä laitos  
LVM Ministeriön nimeämä ilmoitettu laitos, hyväksytty/valtuutettu luokituslaitos, tun-

nustettu laitos, ministeriön määräämä ilmoitettu laitos  
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Liite 6 
 
Työryhmän suorittamien kyselyjen kohdejoukot  
 
 
(Huom. v =  organisaatio on vastannut) 
 
1 Vaatimustenmukaisuuden arviointielimet 
 
1. SFS-Sertifiointi Oy (v) 
2. SGS-Fimko Oy (v) 
3. Polartest (v) 
4. VTT/Automaatio 
5. VTT/Valmistustekniikka/Laiva- ja konetekniikka 
6. Inspecta Oy (v) 
7. Telehallintokeskus (v) 
8. MTT/Vakola (v) 
9. Sähkötarkastus Fimtekno 
10. Sähkötarkastusyhdistys Oy 
 
2 Arviointielinten asiakkaat 
 
1. Tampereen sähkölaitos (v) 
2. Fortum/ Porvoon jalostamo (v) 
3. Raute Precision (v) 
4. Kiinteistöliitto (v) 
5. Rautaruukki Steel (v) 
6. Nokia 
7. Instrumentarium, Datex-Ohmeda 
8. Kvaerner-Pulping 
9. Pivotex 
10. Suojalaite Oy (v) 
11. Kultakeskus Oy (v) 
12. Laitilan Rautarakenne 
 
3 Valvonta- ja hyväksyntäviranomaiset 
 
1. Turvatekniikan keskus 
2. Merenkulkulaitos (v) 
3. Kilpailuvirasto 
4. Työterveyslaitos 
5. Lääkelaitos 
 
4 Pätevyyden toteamiselin 
 
1. Mittatekniikan keskus/FINAS 
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Liite 7 
 
Työryhmän suorittamien kyselyjen sisältö  
 
 
a) Vaatimustenmukaisuuden arviointielimet (”tarkastuslaitokset”) 
 
 
1 Missä määrin laitoksen laatujärjestelmässä tai muussa toimintajärjestelmäs-

sä otetaan huomioon "hyvän hallinnon" periaatteet ja oikeusturvan toteutu-
minen suhteessa asiakkaisiin (esimerkiksi: yhdenvertaisuus, kielelliset pe-
rusoikeudet, oikeus tulla kuulluksi, vaatimus päätösten perustelemisesta, 
oikeus hakea muutosta) ?  

 
2 Onko toimintatavoissanne eroja vapaaehtoisen ja lakisääteisen testaus-, tar-

kastus- ja sertifiointitoiminnan välillä? 
 
3 Mikä on näkemyksenne arviointilaitoksiin kohdistuvien säädösten ja muun 

normiston selkeydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta? 
 
4 Missä määrin voivat kansallisesti asetetut hallinnolliset lisävaatimukset vai-

kuttaa laitoksen kansainväliseen kilpailukykyyn? Voitteko arvioida ja verra-
ta muissa maissa laitoksille asetettujen velvoitteiden laatua ja määrää Suo-
messa vallitsevaan käytäntöön? Mitä keinoja pidätte tarpeellisena, jotta 
Suomessa toimivat tarkastuslaitokset olisivat tasapuolisessa kilpailuasemas-
sa ulkomaisiin tarkastuslaitoksiin nähden? 

 
5 Millaista on sisällöllisesti laitoksen lakisääteinen testaus-, tarkastus- tai ser-

tifiointitoiminta ja missä määrin se on mielestänne rinnastettavissa viran-
omaistoimintaan, jossa käytetään julkista valtaa? 

 
6 Onko laitoksenne ratkaisuihin haettu muutosta? Jos, niin miten nämä tilan-

teet on hoidettu?  
 
7 Mitkä ovat arviointitoiminnan ydintarkoituksen ja arviointipalvelumarkki-

noiden toimivuuden kannalta keskeisimpiä seikkoja (oikeusturvan toteutu-
misen varmistaminen, laitosten pätevyyden valvonta, tasapuoliset kilpailu-
olosuhteet, toiminnan kannattavuus, palvelujen saatavuus, asiaan kuuluvien 
vaatimusten yhdenmukainen tulkinta ,  . . .)? 

 
 
   b) Arviointielinten asiakkaat 
 
 
1 Miten arvioitte viranomaistehtävien ja teknisten tarkastustehtävien toisis-

taan erottamisen ja jälkimmäisen kilpailulle avaamisen vaikuttaneen toimin-
taanne? 
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2 Ovatko tarkastuslaitosten toimintaa koskevat säädökset ja muu normisto 
oman toimintanne kannalta selkeitä ja tarkoituksenmukaisia? 

 
3 Katsotteko, että lakisääteinen testaus-, tarkastus- tai sertifiointitoiminta on 

rinnastettavissa viranomaistoimintaan, jossa käytetään julkista valtaa, vai 
onko niitä pidettävä teknisinä palvelutehtävinä? 

 
4 Koetteko, että käyttämissänne lakisääteisissä tarkastuspalveluissa on "hy-

vän hallinnon" periaatteen ja oikeusturvanne toteutumiseen liittyviä ongel-
mia (esimerkiksi: yhdenvertaisuus, kielelliset perusoikeudet, oikeus tulla 
kuulluksi, vaatimus päätösten perustelemisesta, oikeus hakea muutosta)?  

 
5 Kuinka usein olette olleet tyytymättömiä laitoksen ratkaisuihin ja hakeneet 

niihin muutosta? Mikä on arvionne muutoksenhakumenettelyjen (”rekla-
maatioiden hoidon”) toimivuudesta? 

 
6 Tulisiko pakollista kolmannen osapuolen testausta, tarkastusta tai sertifioin-

tia edellyttää nykyistä harvemmin? 
 
7 Missä määrin voivat kansallisesti tarkastuslaitoksille asetetut hallinnolliset 

lisävaatimukset vaikuttaa laitoksen kansainväliseen kilpailukykyyn ja pal-
velujen saatavuuteen? Voitteko arvioida ja verrata muissa maissa laitoksille 
asetettujen velvoitteiden laatua ja määrää Suomessa vallitsevaan käytän-
töön? 

 
8 Mitkä ovat arviointipalvelumarkkinoiden toimivuuden kannalta keskeisim-

piä seikkoja (oikeusturvan toteutumisen varmistaminen, laitosten pätevyy-
den valvonta, tasapuoliset kilpailuolosuhteet, hintataso, toiminnan kannat-
tavuus, palvelujen saatavuus, asiaan kuuluvien vaatimusten yhdenmukainen 
soveltaminen, . . . .)? 

 
 
c) Valvonta-  ja hyväksyntäviranomaiset 
 
 
1 Missä määrin tarkastuslaitoksen laatujärjestelmässä tai muussa toimintajär-

jestelmässä otetaan huomioon "hyvän hallinnon" periaatteet ja oikeusturvan 
toteutuminen suhteessa asiakkaisiin (esimerkiksi: yhdenvertaisuus, kielelli-
set perusoikeudet, oikeus tulla kuulluksi, vaatimus päätösten perustelemi-
sesta, oikeus hakea muutosta)? (Huom. Tarvittaessa tässä kuten muissakin 
kysymyksissä vastaukset sektoreittain eritellen.) 

 
2 Onko käsityksenne mukaan tarkastuslaitoksen toimintatavoissa eroja va-

paaehtoisen ja lakisääteisen testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoiminnan vä-
lillä? 

 
3 Mikä on näkemyksenne arviointilaitoksiin kohdistuvien säädösten ja muun 

normiston selkeydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta? 
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4 Missä määrin voivat kansallisesti asetetut hallinnolliset lisävaatimukset vai-
kuttaa tarkastuslaitoksen kansainväliseen kilpailukykyyn? Voitteko arvioida 
ja verrata muissa maissa laitoksille asetettujen velvoitteiden laatua ja mää-
rää Suomessa vallitsevaan käytäntöön? Mitä keinoja pidätte tarpeellisena, 
jotta Suomessa toimivat tarkastuslaitokset olisivat tasapuolisessa kilpai-
luasemassa ulkomaisiin tarkastuslaitoksiin nähden? 

 
5 Millaista on sisällöllisesti tarkastuslaitoksen lakisääteinen testaus-, tarkas-

tus- tai sertifiointitoiminta ja missä määrin se on mielestänne rinnastettavis-
sa viranomaistoimintaan, jossa käytetään julkista valtaa? 

 
6 Onko nimeämienne tai arvioimienne laitoksenne ratkaisuihin haettu muu-

tosta? Jos, niin miten nämä tilanteet on hoidettu?  
 
7 Mitkä ovat tarkastustoiminnan ydintarkoituksen ja arviointipalvelumarkki-

noiden toimivuuden kannalta keskeisimpiä seikkoja (oikeusturvan toteutu-
misen varmistaminen, laitosten pätevyyden valvonta, tasapuoliset kilpailu-
olosuhteet, toiminnan kannattavuus, palvelujen saatavuus, asiaan kuuluvien 
vaatimusten yhdenmukainen tulkinta ,  . . .)? 

 
 
d)  Pätevyyden toteamiselin 
 
 
1 Missä määrin tarkastuslaitoksen laatujärjestelmässä tai muussa toimintajär-

jestelmässä otetaan huomioon "hyvän hallinnon" periaatteet ja oikeusturvan 
toteutuminen suhteessa asiakkaisiin (esimerkiksi: yhdenvertaisuus, kielelli-
set perusoikeudet, oikeus tulla kuulluksi, vaatimus päätösten perustelemi-
sesta, oikeus hakea muutosta)? (Huom. Tarvittaessa tässä kuten muissakin 
kysymyksissä vastaukset sektoreittain eritellen.) 

 
2 Onko käsityksenne mukaan tarkastuslaitoksen toimintatavoissa eroja va-

paaehtoisen ja lakisääteisen testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoiminnan 
välillä? 

 
3 Mikä on näkemyksenne arviointilaitoksiin kohdistuvien säädösten ja muun 

normiston selkeydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta? 
 
4 Missä määrin voivat kansallisesti asetetut hallinnolliset lisävaatimukset vai-

kuttaa tarkastuslaitoksen kansainväliseen kilpailukykyyn? Voitteko arvioida 
ja verrata muissa maissa laitoksille asetettujen velvoitteiden laatua ja mää-
rää Suomessa vallitsevaan käytäntöön? Mitä keinoja pidätte tarpeellisena, 
jotta Suomessa toimivat tarkastuslaitokset olisivat tasapuolisessa kilpai-
luasemassa ulkomaisiin tarkastuslaitoksiin nähden? 

 
5 Millaista on sisällöllisesti tarkastuslaitoksen lakisääteinen testaus-, tarkas-

tus- tai sertifiointitoiminta ja missä määrin se on mielestänne rinnastettavis-
sa viranomaistoimintaan, jossa käytetään julkista valtaa? 
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6 Onko nimeämienne tai arvioimienne laitoksenne ratkaisuihin haettu muu-
tosta? Jos, niin miten nämä tilanteet on hoidettu?  

 
7 Mitkä ovat tarkastustoiminnan ydintarkoituksen ja arviointipalvelumarkki-

noiden toimivuuden kannalta keskeisimpiä seikkoja (oikeusturvan toteutu-
misen varmistaminen, laitosten pätevyyden valvonta, tasapuoliset kilpailu-
olosuhteet, toiminnan kannattavuus, palvelujen saatavuus, asiaan kuuluvien   
vaatimusten yhdenmukainen tulkinta ,  . . .)? 
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Titel 
Promemoria av arbetsgruppen för utredning av administration och juridiska förfaranden som gäller organ 
för tekniska inspektioner
Referat 
Arbetsgruppen hade som uppgift att utreda om de administrativa och juridiska förfaranden och bestämmelser som 
gäller organ för tekniska inspektioner (dvs. organ för bedömning av överensstämmelse) är tidsenliga samt att lägga 
fram förslag till revision av bestämmelserna och de administrativa förfarandena. De viktigaste bakomliggande orsa-
kerna till utredningen är de krav som ställs i den nya grundlagen, gemenskapslagstiftningens verkningar samt frågor 
om rör funktionen av marknaden för tjänster för bedömning av överensstämmelse. s 

Den kartläggning av lagstiftningen som gjordes avslöjar att förfarandena för godkännande och övervakning i fråga om or-
gan inom lagstiftningsmässigt olika sektorer är oenhetliga. Med tanke på de krav som ställs i grundlagen, speciellt i fråga 
om god förvaltning och rättssäkerhet, verkar bestämmelserna och de administrativa förfarandena vara oenhetliga och delvis 
bristfälliga. Åsikterna om i hur stor utsträckning bedömningsuppgifterna bör  betraktas som offentliga förvaltningsuppgifter 
varierar beroende på sektor. De kartläggningar som gjorts i syfte att utreda funktionen hos marknaden för tjänster för be-
dömning av överensstämmelse visar å sin sida att den strukturomvandling som ägt rum på 90-talet − bl.a. att marknaden för 
tjänsterna öppnades för konkurrens − är en utvecling i rätt riktning. Ur gemenskapslagstiftningens synvinkel är den admi-
nistrativa och juridiska grunden för bedömningsorganens verksamhet oenhetlig: de förfaranden som gäller bedömningsor-
ganen faller till en stor del inom ramen för den nationella behörigheten. I denna utredning har det dock inte kunnat upptäck-
s några fenomen av typ marknadsstörning som skulle beror på detta.    a 

Enligt arbetsgruppens åsikt skall bedömningsorganens verksamhet betraktas som sådan offentlig förvaltnings-
uppgift som avses i 124 § grundlagen då bedömningsorganet utför sådana uppgifter som ålagts dem i lagstiftningen 
och då den utgående från lagstiftningen utför bedömningar vilka som sådana eller faktiskt inverkar på kundens rät-
tigheter, förmåner eller skyldigheter. Därvid skall man genom bestämmelser säkerställa att principerna om rättssä-
kerhet och god förvaltning följs i verksamheten. EG:s direktiv som grundar sig på den nya metoden ställer inga hin-

er i vägen för att man i den nationella lagstiftningen ställer extra krav på anmälda organ.  d 
Enligt arbetsgruppen bör förfarandena för godkännande, och övervakning i fråga om bedömningsorgan inom lag-
stiftningsmässigt olika sektorer göras mer enhetliga. Delegering av uppgifter i samband med bedömning av överens-
stämmelse inom det reglerade området till organ utanför förvaltningen anses i allmänhet fortfarande ändamålsenligt. I sam-
band med beredningen av författningar bör man dock mer konsekvent än tidigare bedöma i hur stor utsträckning överföring 
v bedömningsuppgifter på andra än myndigheter kan anses ändamålsenligt med hänsyn till 124 § grundlagen. a 

Den lagstiftningen angående organ för bedömning av överensstämmelse är splittrad och ur grundlagens synvinkel delvis 
bristfällig. De ansvariga ministerierna bör därför − tillsammans − se till att eventuella behov av revidering av bestämmel-
erna om bedömningsorgan kartläggs och att bestämmelserna uppdateras enligt de riktlinjer som anges i denna rapport. s 

Kontaktperson vid HIM: Teknologiavdelningen/Seppo Ahvenainen, tfn (09) 1606 2697. 
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Abstract 
The working group was commissioned to map out whether the administrative and legal procedures and provisions applied to 
bodies conducting technical inspections (i.e. conformity assessment bodies) are up-to-date and to put forward proposals for 
revising the provisions and administrative procedures concerned. The main reasons for making this study are the requirements 
set in the new Finnish Constitution, the impact of Community legislation and issues relating to the functioning of the market for 
onformity assessment services. c

 
The study of the legislation reveals the procedures for approval and supervision of bodies in different legislative sectors are 
heterogeneous. Also from the point of view of the Constitution, in particular the requirements of good governance and legal 
security, the provisions and administrative procedures are incoherent and partially defective. The opinion on to what extent the 
assessment tasks shall be regarded as public administrative tasks varies from sector to sector. The studies of the functioning of 
the market for assessment services, however, reveal that the structural changes that have taken place in the 90's − for instance, 
the opening up of the market for assessment services − seem to be steps in the right direction. From the point of view of the 
Community legislation, the administrative and legal basis for the assessment bodies seems to be non-uniform: the procedures 
concerning assessment bodies fall to a great extent within the national competence. Any phenomena of type market failure be-
ause of that have, however, not been detected by the working group. c

 
The working group holds the view that the tasks of the conformity assessment bodies should be regarded as public 
administrative tasks in accordance with Section 124 of the Finnish Constitution when the body performs a task im-
posed on it by law and when it, based on legislation, makes assessments which as such or actually affect the rights, 
benefits or obligations of the client. In such a case, the adherence to the principles of good governance and legal 
security should be ensured by law. The New Approach Directives of the EC do not create any obstacles to imposing 
xtra national requirements concerning good governance and legal security.  e

 
With a view to assessment bodies in different legislative sectors, the procedures for approval and supervision should be harmo-
nized to a larger extent. Delegation of tasks in the regulated area to bodies other than public authorities is still justified. A more 
consequent assessment of to what extent the delegation of such tasks to others than public authorities is justifiable in the 
ight of Section 124 of the Constitution should be made in connection with the preparation of legislation.  l

 
The legislation on assessment bodies is fragmented and, from the Constitution's point of view, partially defective. The re-
sponsible ministries should, accordingly, together ensure that possible needs for revision of the provisions on assessment 
odies are mapped out and that the provisions are updated on the basis of the guidelines drawn up in this report. b
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