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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.
Opetus- ja kulttuuriministeriö koordinoi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (2005/36/EY), jäljempänä ammattipätevyysdirektiivi
toimeenpanoa Suomessa. Opetus- ja kulttuurinimisteriö lausuu hallituksen esityksestä tästä
näkökulmasta.

Ammattipätevyysdirektiivissä vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava
unionin kansalaisen kotijäsenvaltiossa hankkima ammattipätevyys. Suomessa
ammattipätevyysdirektiivi on pantu täytäntöön muun muassa ammattipätevyyden tunnustamisesta
annetulla lailla (1384/2015), jäljempänä ammattipätevyyslaki. Ammattipätevyyslain mukaan
säännellyllä ammatilla tarkoitetaan virkaa tai tehtävää, jonka aloittamisen tai harjoittamisen
edellytyksenä on, että henkilö täyttää lainsäädännössä asetetut ammattipätevyyttä koskevat
yksityiskohtaiset vaatimukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan lausunnolla olevassa hallituksen
esitysluonnoksessa laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista on huomioitu ammattipätevyyslain
velvoitteet: lakiehdotuksen 55 § sisältää säännöksen ulkomailla hankitun ammattipätevyyden
tunnustamisesta ja tunnustamisesta vastaavasta toimivaltaisesta viranomaisesta. Opetus- ja
kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan pykälässä tulisi kuitenkin täsmentää, että
ammattipätevyyden tunnustaminen tapahtuu ammattipätevyyslain (1384/2015) säännösten nojalla,
esimerkiksi seuraavasti:

55 § Ulkomailla hankitun ammattipätevyyden tunnustaminen
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Vastuuhenkilön pätevyys voidaan osoittaa myös muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myönnetyllä pätevyystodistuksella tai vastaavalla
asiakirjalla.
Ulkomailla hankitun ammattipätevyyden tunnustamisesta tehtävään päättää Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto sen mukaan kuin laissa ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015)
säädetään.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö esittää harkittavaksi, olisiko kyseisessä pykälässä tarpeen säätää
myös muun kuin EU/ETA-kansalaisen ja/tai muussa kuin EU/ETA-valtiossa hankitun
ammattipätevyyden tunnustamisesta. Esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Muussa kuin ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain soveltamisalaan kuuluvassa
tapauksessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi myöntää ulkomailla tehtävään pätevöityneelle
oikeuden toimia vastuuhenkilönä Suomessa, jos ulkomailla myönnetyn pätevyystodistuksen tai
vastaavan asiakirjan saamisen perustana olevat vaatimukset vastaavat, mitä tässä laissa säädetään.

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.
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.
Valvonta ja lain yhteiset säännökset
Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Lakiesityksen pykälissä 14 ja 36 säädettäisiin vastuuhenkilön kokeesta ja kokeen sisällöstä sekä
kokeesta myönnetystä todistuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää kyseisiä säännöksiä
tarpeellisina. Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan ammattisääntelyn
oikeasuhteisuus voidaan varmistaa vain antamalla sitovia säädöksiä säännellyn ammatin
harjoittamista rajoittavista vaatimuksista, kuten esimerkiksi pätevyyden saamiseksi edellytetystä
kokeesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää harkittavaksi, olisiko kyseisiin pykäliin tarpeen lisätä
myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtäviä koskeva säännös, esimerkiksi seuraavalla tavalla:
”Turvallisuus- ja kemikaalivirasto vahvistaa kokeen sisällön ja toteutustavan sekä kokeesta
annettavan todistuksen sisällön”´. Kyseinen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävä todetaan HE:n
luvussa 12.2 Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle, mutta sitä ei ole
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täsmennetty pykälien 14 ja 36 tai vastuuhenkilön kokeen järjestämistä koskevan 15 §:n
pykäläkohtaisiin perusteluihin.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö esittää harkittavaksi, tulisiko 14 §:n 2 momentissa säätää
tarkemmin todistuksen antavasta tahosta sen mukaisesti, mitä 36 §:n pykäläkohtaisissa
perusteluissa (s.52) todetaan: ”Kokeen järjestäjä antaisi todistuksen hyväksytysti suoritetusta
kokeesta.”, sen sijaan, että käytettäisiin passiivimuotoa, kuten esitysluonnoksessa (14§:n 2
momentti) todetaan: ”Kokeen hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus kokeen suorittamisesta.
”.

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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