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Työryhmän kokous 19.9.2019
Aika

19.9.2019 klo 9-12

Paikka

SM, Kirkkokatu 12, 2. krs, nh Rauha

Jäsenet

Nimi
Neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi (puheenjohtaja)
Pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki
Ylitarkastaja Björn Johansson
Johtava asiantuntija Sanna-Mari Karjalainen
Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen
Ylitarkastaja Jan Meszka
Ylitarkastaja Karoliina Meurman
Yli-insinööri Jaana Rajakko

Läsnä
X
X
X
X
X
X

Poissa

X
X

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Käytiin läpi kahden edellisen kokouksen muistioluonnokset ja hyväksyttiin ne
kommenttien jälkeen.
Keskusteltiin sääntelyn ympäristövaikutuksista, erityisesti käsisammuttimien
kierrättämisestä ja sen kustannuksista. Painelaitesääntelyn mukainen
määräaikaistarkastus johtaa usein käsisammuttimien uusimiseen huoltamisen
sijasta.
2. Keskustelutilaisuus 8.10.
Keskustelutilaisuuteen oli eilen ilmoittautunut 41 henkilöä. Myös työryhmän
jäsenten on syytä ilmoittautua Webropol -linkin kautta.
3. HE-luonnos
Varsinainen HE -luonnos on vielä kesken. Käytiin läpi tulevan lakiesityksen
suunniteltua rakennetta.
Tukesin valvontatehtävästä säädetään nykyistä tarkemmin.
Markkinavalvontalain viittauksia voidaan hyödyntää tuotteiden osalta,
asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonnan toimivaltuudet ja keinot on
säädeltävä tässä yhteydessä.
Laitelaissa ei nykyisellään ole rangaistussäännöksiä. Tämä osa-alue pitää vielä
miettiä, sillä markkinavalvontalaissakaan ei asiasta ole säädetty.
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Asennusliikkeiden vastuuhenkilöiden tutkinnon järjestäjän hyväksymisestä ja
tutkinnon sisällöstä tulee säätää nykyistä yksityiskohtaisemmin. Kokeen
suorittajan oikeusturva esim. valitusoikeus koetuloksesta on huomioitava.
Tarkastuslaitosten osalta pitää määrittää tarkemmin, mihin tarkoitukseen
tarkastuslaitos voi saada tietoja eri rekistereistä, tiedon tarve on sidottava
tarkastuksen sisältöön.
Muutoksenhakupykälässä otetaan huomioon laki oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa (808/2019) ja lisätään viittaus siihen.
Siirtymäsäännökset pitää vielä miettiä. Asennusliikkeiden liikeilmoitusten
määräaikaisuus on suunniteltu poistettavaksi. Alalla toimivat liikkeet tulee
kuitenkin käydä läpi, joten todennäköisesti säädetään uusintailmoituksesta
jollain aikavälillä.
Ulkomaisten asennusliikkeiden vastuuhenkilön pätevyystodistuksien
vastavuoroisesta tunnustamisesta tulee mahdollisesti olla sääntelyä.
Puheenjohtaja laittaa luonnosversion lain rakenteesta työryhmälle.
4. Kokouksen päättäminen
Työryhmän seuraava kokous on pe 1.11.2019 klo 9-12. Keskustelutilaisuus
pidetään 8.10.2019 iltapäivällä STM:ssä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Neuvotteleva virkamies, puheenjohtaja

Kirsi Rajaniemi

Yli-insinööri

Jaana Rajakko

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 02.11.2019 klo 05:47. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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