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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä
paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.
Esityksen tavoitteeksi on määritelty muun muassa rakennusten paloturvallisuuden edistäminen ja
ylläpitäminen. Esityksessä on ehdotettu alalla toimivien koulutusta ja kokemusta koskevien
vaatimusten huomattavaa lieventämistä. Muutos altistaa riskille, ettei alan toimijoiden osaaminen
tai ammattitaito enää olisi vaaditulla tasolla toimivien ja laadukkaiden järjestelmien takaamiseksi,
mikä vaarantaa paloturvallisuudelle asetetut tavoitteet. Esityksen tavoitteena on myös tehostaa
valvontaa. Viime vuosina asennusliikkeiden valvontaa on suoritettu varsin vähän resurssipuutteitten
takia. Tavoitteen toteutuminen edellyttäisi näin ollen merkittäviä lisäresursseja, mikä tarve korostuu
entisestään, mikäli alalle tulee uusia toimijoita esityksessä arvioidusti.
Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Paloilmoittimia asentavan ja automaattisia sammutuslaitteistoja asentavan asennusliikkeen
vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksia lievennetään esityksessä usealla tavalla. Vastuuhenkilön osalta
poistettaisiin koulutusvaatimus, pätevyystodistuksen määräaikaisuus sekä vaatimus
päätoimitoimisuudesta. Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksena olisi jatkossa koe ja kahden vuoden
työkokemus. Esitetyt lievennykset ovat ongelmallisia useista syistä ja heikentävät erityisesti
esityksen tavoitteeksi asetettujen paloturvallisuuden edistämisen ja ylläpitämisen toteutumista.

Kahden vuoden työkokemus on pituudeltaan riittämätön eikä sen sisältöä ole määritelty riittävän
tarkasti. Vastuuhenkilön tehtävät ovat vaativia ja vastuullisia. Kyse on henkilöturvallisuuteen
vaikuttavista järjestelmäkokonaisuuksista, joiden sisäistäminen ja hallitseminen vie aikaa ja vaatii
pitkän kokemuksen suunnittelu- ja käyttöönottotöistä. Tehtäviin kuuluvat muun muassa asennus- ja
huoltotöiden säädöstenmukaisuudesta huolehtiminen ja sen varmistaminen, että laitteiston
toteutus on kaikilta osin hyvän teknisen käytännön ja sovittujen määrittelyjen mukainen. Laitteiston
toteutuksessa on huomioitava laitteiston käyttötarkoitus, suojattavassa kohteessa harjoitettava
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toiminta, suojattavan kohteen olosuhteet ja yhteensopivuus laitteiston toimintaan mahdollisesti
vaikuttavien muiden järjestelmien kanssa. Laitteiston on täytettävä toiminnalliset vaatimukset, jotka
koskevat laitteiston ominaisuuksia, laitteiston toiminnan luotettavuutta, eri laitteiden keskinäistä
yhteensopivuutta ja suojausta haittavaikutuksilta. Toiminnalliset vaatimukset koskevat myös
laitteiston erheellisen toiminnan ehkäisyä sekä tarpeellisia merkintöjä ja opasteita. Näiden tehtävien
asianmukaiselle suorittamiselle vaadittavaa osaamista ei ole mahdollista hankkia ilman koulutusta
kahden vuoden työkokemuksella ja osallistumalla vastuuhenkilöille järjestettäviin kokeisiin.

Pätevyystodistuksen määräaikaisuuden poistaminen on ongelmallinen, koska vastuuhenkilön tulisi
kyetä osoittamaan ammattitaitonsa olevan vaaditulla tasolla myös vuosien kuluttua. Vaatimus
vastuuhenkilön päätoimisuuden poistamisesta on sekin ongelmallinen, koska näin luodaan riski sille,
ettei vastuuhenkilö kykene hoitamaan tosiasiallisia tehtäviään vaaditulla tasolla.

Vaatimus asennustodistuksen laatimisesta myös pienemmän korjaustyön osalta vaikuttaa
kohtuuttomalta (esimerkiksi rikkinäisen ilmaisimen vaihto uuteen luokitellaan korjaustyöksi).
Vastuuhenkilön tulisi tällöin allekirjoittaa kyseinen asennustodistus. Riittäväksi tulisi katsoa, että
korjaustyön suorittaja kuittaa työn suoritetuksi laitteiston päiväkirjaan.

Esityksen hyvinä muutoksina voidaan pitää uusintatarkastusten määräysvallan selkeyttämistä
tarkastuslaitoksille sekä sitä, että pelastusviranomainen tosiasiallisesti valvoisi
määräaikaistarkastuksissa havaittujen puutteiden korjauksia.
Käsisammuttimien tarkastus ja huolto
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Tuotteita koskevat vaatimukset
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Kielivaatimuksen säätäminen suomen ja ruotsin kielien osalta on perusteltua, jotta vältytään
epäselvyyksiltä tuotteiden merkintöjen, tietojen ja ohjeiden osalta.
Valvonta ja lain yhteiset säännökset
Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset
Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.
Asetusehdotukset
Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään
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