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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

1162/2014

radio- ja telepäätelaitteiden arviointilaitoksesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tietoyhteiskuntakaaren
(917/2014) 255 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tietoyhteis-
kuntakaaren 255 §:ssä tarkoitetulle arviointi-
laitokselle asetettavista vaatimuksista ja sää-
dettyjen vaatimusten täyttymistä osoittavista
asiakirjoista.

2 §

Arviointilaitoksen henkilöstön ammattitaito

Arviointilaitoksen tarkastuksista vastaa-
valla henkilöstöllä on oltava:

1) arviointilaitoksen tehtäviin soveltuva
tekninen ja ammatillinen koulutus;

2) arviointilaitoksen tehtäviin riittävä tek-
ninen ja menettelyllinen asiantuntemus ja ko-
kemus sekä

3) riittävät tiedot vaatimustenmukaisuu-
den arvioinnissa tehtävistä testeistä ja tarkas-
tuksista.

3 §

Arviointilaitoksen henkilöstön
riippumattomuus

Arviointilaitoksen henkilöstön on oltava
riippumatonta ja puolueetonta. Henkilöstön
palkkaus ei saa olla riippuvainen arviointilai-
toksen toimintaan liittyvien testien tai tarkas-
tusten määrästä eikä tuloksista.

4 §

Arviointilaitoksen toiminnan laatu

Arviointilaitoksen toiminnan on oltava
luotettavaa, asianmukaista ja syrjimätöntä.
Arviointilaitoksella on oltava riittävät talou-
delliset voimavarat toiminnan asianmukai-
seksi järjestämiseksi.

Arviointilaitoksen henkilöstön sekä arvi-
ointilaitoksen organisaation, johtamis- ja laa-
tujärjestelmän, sisäisen valvonnan ja arvioin-
tipalvelun tulee täyttää arviointilaitokselle
tietoyhteiskuntakaaressa ja tässä asetuksessa
säädetyt vaatimukset siten kuin vaatimusten-
mukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden
toteamisesta annetun lain (920/2005) 6 §:ssä
säädetään.

5 §

Hakemusasiakirjat

Arviointilaitokseksi nimeämistä koskevaan
hakemukseen on liitettävä hakijan yhteystie-
dot, kaupparekisteriote tai muu vastaava sel-
vitys, mittatekniikan keskuksen akkreditoin-
tiyksikön tai muun akkreditointielinten väli-
seen vastavuoroiseen tunnustamissopimuk-
seen kuuluvan akkreditointielimen tekemä
hakijaa koskeva akkreditointipäätös hakijan
pätevyydestä toimia tietoyhteiskuntakaaren
255 §:ssä tarkoitettuna arviointilaitoksena
sekä selvitys tämän asetuksen 2—4 §:ssä tar-



koitettujen edellytysten täyttymisestä hakijan
toiminnassa.

Lisäksi hakijan tulee ilmoittaa, mihin tieto-
yhteiskuntakaaren 256 §:n mukaisiin arvioin-
timenettelyihin hakija hakee nimitystä arvi-
ointilaitokseksi.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.
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