
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvsähköturvallisuuslain muuttamisesta HE 139/2021 vpTaVM 2/2022 vp Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2022

250/2022

Laki
sähköturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähköturvallisuuslain (1135/2016) 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 12 kohta, 5 §,

117 §:n 2 momentti sekä 118 ja 119 §, sekä
lisätään 117 §:n 1 momenttiin uusi 31 ja 32 kohta sekä 117 §:ään uusi 2 momentti, jol-

loin muutettu 2 ja nykyinen 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tätä lakia sovelletaan myös radiolaitteisiin ja viestintäverkkoihin siltä osin kuin niistä

voi aiheutua vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle taikka haitallisia häiriöitä, jois-
ta ei säädetä sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014) tai sen nojalla
annetuissa säännöksissä.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12) akkreditoinnilla akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta ja neuvoston asetuk-
sen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 765/2008, jäljempänä NLF-asetus, 2 artiklan 10 kohdassa määriteltyä akkre-
ditointia;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnille ja tuotteiden CE-merkin-
nälle asetettavista vähimmäisvaatimuksista säädetään NLF-asetuksessa. 

Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin
markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonnasta ja
tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten
(EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus.
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TaVM 2/2022
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Hisseistä säädetään hissiturvallisuuslaissa (1134/2016).
Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestel-

mien vaatimustenmukaisuudesta säädetään räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tar-
koitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetussa laissa
(1139/2016).

Markkinavalvonnasta, markkinavalvonta-asetuksen 25–28 artiklan mukaisesta ulkora-
javalvonnasta, valvontaviranomaisista ja muutoksenhausta säädetään eräiden tuotteiden
markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016). 

Ilmoitetuille laitoksille asetetuista vaatimuksista, ilmoitettujen laitosten valvonnasta ja
muutoksenhausta säädetään eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista anne-
tussa laissa (278/2016).

Työturvallisuutta koskevista vaatimuksista säädetään työturvallisuuslaissa (738/2002).
Sähkönsiirron, -jakelun ja -toimituksen keskeytymiseen sekä sähkönjakelun, muun

verkkopalvelun tai sähköntoimituksen virheeseen liittyvistä korvausasioista säädetään
sähkömarkkinalaissa.

Radiolaitteiden markkinoille saattamisesta säädetään sähköisen viestinnän palveluista
annetun lain 30 luvussa.

117 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

31) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä valmis-
tajan tai maahantuojan velvollisuutta pitää vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset
asiakirjat markkinavalvontaviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan ja varmistaa,
että tekniset asiakirjat voidaan pyynnöstä antaa markkinavalvontaviranomaisen saataville, 

32) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä valmis-
tajan tai maahantuojan tietojen ja asiakirjojen toimittamisvelvollisuutta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, sähkötur-
vallisuutta koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon.

Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, sähköturvallisuutta koske-
vien säännösten rikkomisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta rikkoo

1) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä valtuute-
tun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja tek-
nisiä asiakirjoja koskevaa velvollisuutta,

2) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädettyä valtuute-
tun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan tietojen ja asiakirjojen toimittamisvelvolli-
suutta,

3) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä jakelupal-
velujen tarjoajan ilmoittamisvelvollisuutta,

4) markkinavalvonta-asetuksen 4 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädettyä valtuute-
tun edustajan tai jakelupalvelujen tarjoajan korjaaviin toimiin ryhtymistä ja riskien vähen-
tämistä koskevaa velvollisuutta.

Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai vel-
voitetta, ei voida tuomita 1 ja 2 momentin nojalla rangaistukseen samasta teosta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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118 §

Muutoksenhaku sähköturvallisuusviranomaisen päätökseen

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019).

Sähköturvallisuusviranomaisen päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön valituksesta
huolimatta.

Muutoksenhaussa uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettä-
misuhan asettamista ja täytäntöönpantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen sovelle-
taan kuitenkin, mitä uhkasakkolaissa säädetään.

119 §

Muutoksenhaku ilmoitetun laitoksen, pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen 
tai valtuutetun tarkastajan päätökseen

Ilmoitetun laitoksen, pätevyydenarviointilaitoksen, valtuutetun laitoksen ja valtuutetun
tarkastajan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa.

Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
————

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022.

Helsingissä 1.4.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Työministeri Tuula Haatainen
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