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Hybridiautot ovat tulleet muutaman vuoden sisällä osaksi katukuvaa, ja samalla niiden 
ilmestyminen korjaamoille on tuonut uusia haasteita ajoneuvojen korjaukselle. On ole-
tettavissa, että sekä hybridi- että täyssähköisten autojen osuus autokannasta jatkaa kas-
vuaan ja samalla pakottaa kiinnittämään huomiota myös niiden mukanaan tuomiin uu-
denlaisiin turvallisuusriskeihin. 
 
Sähkötöiden lainsäädäntö on luotu teollisuuden ja rakennustekniikan tarpeisiin, eikä 
ajoneuvotekniikassa esiintyvien matalien jännitteiden ja pienten energiamäärien kanssa 
työskentelyssä ole nähty samanlaisia riskitekijöitä kuin suurempien verkkojännitteiden 
parissa tehtävässä työssä. Tilanne on kuitenkin muuttunut, ja jo nyt korkeajännitteisiä 
komponentteja sisältävien sähköajoneuvojen huolto- ja korjaustyöt ovat osa monen au-
totalon päivärutiinia. 
 
Keväällä 2012 tätä opinnäytetyötä suunniteltaessa hybridi- ja sähköajoneuvojen korja-
ukselle ei ollut vielä julkaistu tuolloin vielä suunnitteilla olevaa sähköpätevyysluokitus-
ta, ja senhetkinen tilanne oli korkeajännitteisten autojen korjauksen pätevyysvaatimus-
ten suhteen ainakin osittain epäselvä. Nyt, vuosi myöhemmin, autoalallakin on oma 
sähköturvallisuustutkintonsa. 
 
Tämä työ käsittelee sekä historiaa että nykyisyyttä: sähköturvallisuuslakia, sen lisäyksiä 
sekä sähköajoneuvojen korjauksen uusia pätevyysvaatimuksia. Työn tarkoituksena on 
pyrkiä selventämään, mitä korjaamoilta vaaditaan tällä hetkellä, jotta hybridi- ja sähkö-
ajoneuvojen korjaus tapahtuu lain vaatimusten mukaisesti. Tarkoitus on myös tutustua 
taustalla vaikuttavaan lainsäädäntöön sekä selventää, mitkä tahot ovat olleet ja ovat mu-
kana luomassa autokorjaamojen sähkötyöturvallisuutta koskevia vaatimuksia. 
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Hybrid cars have become a part of the street scene in the past few years, and they have 
come to mean new challenges concerning vehicle repair. It is expected that the amount 
of both the hybrid and electric cars will continue to rise, which will mean that new safe-
ty risks brought up by them will have to be noted. 
 
The legislation concerning electrical work has been made to meet with the needs of 
heavy industry and construction industry. The risks with the low voltages of vehicles 
have not been seen to be as considerable as with the work done with the higher supply 
voltages. The situation, however, has changed, and electric vehicles containing high 
voltage components are already being repaired and maintained daily by the biggest car 
companies’ retailer workshops. 
 
This work is about both history and present. It deals with the law of electrical safety, 
amendments made to it and the new qualifications that have been given to workshops. 
The purpose of this work is to try to find out what kind of regulations there are to be 
obeyed when repairing hybrid and electric cars. The purpose is also to get to know the 
legislation behind all this and find out which organizations there are that have been and 
are creating the requirements considering the work done in car repair shops. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Autoteollisuus on kokenut viimeisen muutaman vuoden aikana suuria muutoksia. EU on 

sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 mennessä 20% vuo-

den 1990 tasosta. (Valtion ympäristöhallinnon internetsivut, 2013) Barack Obaman tul-

tua valituksi presidentin virkaansa on myös Yhdysvallat lupautunut Obaman aiemmin 

presidentinvaalikampanjassaan esille nostamiinsa samansuuntaisiin päästötavoitteisiin, 

ja tämä koskettaa erityisesti autoteollisuutta. Uusi, vuonna 2016 voimaan tuleva laki 

asettaa autovalmistajien uusien automallien keskimääräisen polttoaineenkulutuksen 

huomattavasti nykyhetkeä alemmas asettaen samalla tavoitteen vähentää Yhdysvaltojen 

henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 30%. (Guardian-lehden artikkeli, 2013) 

Viimeistään nämä kahden suuren markkina-alueen lainsäädännön kautta tapahtuneet 

väliintulot ovat saaneet autonvalmistajat kehittämään uusia ratkaisuja niin moottoritek-

nologiaan, toimilaitteiden energiansäästöön, jarrutusenergian talteenottoon kuin autojen 

massojen vähentämiseen materiaalitekniikan keinoin.  

 

Monet autonvalmistajat ovat lähteneet kehittelemään autojen voimanlähteen uudistamis-

ta tuomalla markkinoille joko täysin sähköisiä ratkaisuja tai polttomoottori-

sähkömoottori-yhdistelmiä. Lisäkatalyyttinä muutoksessa ovat jatkuvasti kasvava raa-

kaöljyn ja siitä seuraten polttoaineen kasvanut hinta, sekä kuluttajien vaatimukset ympä-

ristöystävällisiksi miellettyjen automallien tuomisesta markkinoille. 

 

Sähkö- ja hybridiautot ovat siis tulossa; ne ovat olleet muutaman vuoden näyttävästi 

läsnä autonäyttelyissä maalailemassa kuvia tulevaisuuden autoilusta, ja lähes jokainen 

suuri autovalmistaja on esitellyt jo ainakin jonkinlaisen näkemyksen joko polttomootto-

rin ja sähkömoottorin tai pelkän sähkömoottorin varaan nojaavasta henkilöautosta. Ide-

oiden siirtyminen konseptiautoista vie aikansa, ja katukuvaa katsellessa sähkön käyttö 

auton pääasiallisena tai merkittävänä energianlähteenä voi näyttää kaukaiseltakin tule-

vaisuudelta, mutta osalle autoilijoista nämä ratkaisut ovat kuitenkin todellisuutta jo nyt. 

 

Toyota Prius esiteltiin vuonna 1997, ja siitä on esitelty jo kolmas sukupolvi. Toyotan 

huoltotoiminnassa työskennelleet ovat Suomessakin tottuneet viimeistään toisen suku-

polven esittelyn jälkeen siihen, että osa täälläkin myytävistä Toyota-merkkisistä autoista 

kätkee sisälleen hybridikomponentteja – korkeajännitteisiä akkuja ja hybridijärjestelmän 
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voimalinjoja. Näiden komponenttien tuomien uusien turvallisuushaasteiden kanssa on 

jouduttu toimimaan ja keksimään uusia toimintatapoja – niin korjaamoissa kuin viran-

omaistoiminnassakin. Kun lainsäädäntö ei ole pysynyt kärryillä, on jouduttu luottamaan 

valmistajan turvallisuusohjeisiin ja -koulutuksiin. 

 

Toimiin on jo ryhdytty. Tällä hetkellä esimerkiksi pelastushenkilöstöä koulutetaan kola-

rin osapuolina olevien hybridi- ja sähköautojen turvalliseen käsittelyyn onnettomuus-

paikalla, ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Autoalan keskusliitto sekä Am-

mattienedistämislaitos AEL ovat vuonna 2010 perustaneet asiantuntijatyöryhmän val-

mistelemaan sähkö- ja hybridiautojen huollon ja korjauksen sähköturvallisuutta koske-

via pätevyysvaatimuksia. 

 

Hybridi- ja sähköautot ovat kuitenkin tulossa. Nähtäväksi jää, millä aikataululla uusia 

hybridi- ja sähkökäyttöisiä konsepteja tuodaan tuotantoon ja kuinka paljon niitä tullaan 

markkinoimaan ja myymään Suomessa. Toyotan ja Lexuksen hybridimallien sekä Pri-

uksen kilpailijan Honda Insightin lisäksi ainakin täyssähköinen Nissan Leaf on jo Suo-

men markkinoilla, ja onpa hybridikäyttöistä Fisker Karmaa toimitettu Uudenkaupungin 

Valmet Automotiven tehtailta myyntiin asiakkaille jo muutaman vuoden ajan. Tulevina 

vuosina tulemme näkemään yhä kasvavan osan autokannastamme muuttuvan hybridi- ja 

sähkökäyttöiseksi. 
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2 HYBRIDI- JA SÄHKÖAUTOJEN LÄHITULEVAISUUS SUOMESSA 

 

 

2.1 Hybridi- ja sähköautot nyt 

 

Hybridi- ja sähköautoista ei ole kirjoitettu paljon suomeksi, mikä johtuu varmasti osal-

taan siitä, että olemme odottavalla kannalla sen suhteen, kuinka merkittäväksi osaksi 

liikkumista nämä autot tulevat tulevina vuosina muodostumaan maassamme. Pelkona 

on, että pitkien etäisyyksien maassa täyssähköautojen markkina-alue jää pääkaupunki-

seudun ympäristöön – ainakin kunnes autojen toimintasäde pitenee merkittävästi. 

 

Perheautoksi täyssähköautoa on vaikea mieltää niin kauan, kun kuljetut etäisyydet eivät 

vastaa matka-autoilun vaatimia maksimimatkoja. Esimerkiksi 100 kilometrin toimin-

tasäde ei ole riittävä, jos autolla on tarvetta kulkea vaikkapa Helsingistä Tampereelle tai 

lomamatkalle mökille, vaikka latauspisteitä olisi sijoitettu huoltoasemille matkan varrel-

le. Pitkän matkan ajoja varten tulisi sekä toimintaetäisyyden kasvaa että akkujen lataus-

toimintojen tehostua huomattavasti, ja yksi keskusteluissa esiintynyt visio on luoda jon-

kinlainen akkujen vaihtojärjestelmä huoltoasemien yhteyteen. Tämä on kuitenkin kau-

kaista tulevaisuutta niin kauan kuin akut sijaitsevat autojen rakenteiden sisällä vaikea-

pääsyisissä paikoissa ja joissakin automalleissa painojakauman optimoimiseksi jopa 

useisiin eri paikkoihin sijoitettuina - esimerkiksi sekä kardaanitunneliin että auton taka-

akseliston läheisyyteen sijoitettuina. Vaihtoakkujen tulisi myös olla standardisoituja, 

jotta ne olisivat keskenään vaihdettavissa, ja kaiken tämän lisäksi niiden vaihdon pitäisi 

olla tarpeeksi taloudellisesti kannattavaa, jotta vaihtoehtoiset kulkumuodot eivät näyt-

täytyisi niin itsestään selvinä vaihtoehtoina taloudellisuudesta puhuttaessa. 

 

Ongelma on myös latauspaikkojen vähyys, vaikka jotkin kauppakeskukset, kuten esi-

merkiksi Helsingin Kannelmäen ostoskeskus Kaari, tarjoavatkin sähköauton latausmah-

dollisuutta kauppakäynnillä. (HOK-Elannon internet-sivut, 2013) Sähköautojen ongel-

ma onkin käytön rajoittuneisuus kaupunkiympäristöön. Hybridiautoilla samaa ongelmaa 

ei ole - niillä toimintasäde voidaan pitää suurena polttomoottorin turvin. 
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2.2 Hybridi- ja polttomoottorikäyttöisten autojen kompo nenttien erot 

 

Hybridiautoissa on polttomoottoriin suoraan kytköksissä olevien komponenttien lisäksi 

myös sähkömoottorin ohjausjärjestelmään, jarrutusenergian talteenottoon sekä molem-

pien järjestelmien yhteisiin toimintoihin liittyviä sähköisiä ja mekaanisia komponentte-

ja. Tällaisia komponentteja ovat esimerkiksi akusto, sähkömoottori, generaattori ja voi-

malinjat sekä moottorinohjaukseen yhteydessä olevat akuston toiminnan valvontalaitteet 

ja sähkömoottorin ohjainlaite. Näistä mekaanisia ovat esimerkiksi akuston lämmitysjär-

jestelmä, joka voidaan johtaa polttomoottorin jäähdytysvedestä, ja samalla tavoin myös 

akuston jäähdytys, joka voidaan johtaa polttomoottorin jäähdytysjärjestelmästä lämpöti-

lan käydessä optimaalista korkeammaksi. Järjestelmät kehittyvät, ja esimerkiksi Suo-

messa valmistettavan Fisker Karman katolla on aurinkokenno, jolla voidaan ylläpitää 

auton sähköjärjestelmään kytkettyjä toimintoja, kuten vaikkapa ilmastointia, auton ol-

lessa pysäköitynä. (Tekniikan Maailman internetsivut, 2013) Edellä mainitut järjestel-

mät vaativat niiden korjaajalta erityisasiantuntemusta ja korjaamolta sähkötöiden vas-

tuunjaon selvittämistä sekä henkilöstön kouluttamista, joiden lainsäädännöllistä perus-

taa käsitellään myöhemmin lisää. 

 

Täytyy muistaa, että hybridisovellusten mukana tulevat myös muut polttomoottoreita 

kehittävät ratkaisut kuten HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) ja Atkin-

sin kierto, joka on käytössä esimerkiksi Priuksessa. Näiden moottoriteknologioiden 

ominaisuudet liittyvät myös hybriditekniikoihin ja vaativat korjaamoilta erikoisasian-

tuntemusta, vaikkeivät tuokaan mukanaan uudenlaisia turvallisuusriskejä. 
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2.3 Korjaamoiden nykytilanne 

 

Tätä työtä aloitettaessa vuoden 2012 keväällä Hybridi- ja sähköajoneuvojen neuvottelu-

kunta, entinen Korkeajännitetyöryhmä, ei ollut vielä julkistanut linjauksiaan uudesta 

sähköturvallisuuskoulutuksesta. Autoliikkeiden jälkimarkkinointipuoli odotti tarkempia 

määräyksiä sähköpätevyyksistä, ja niiden automerkkien edustajat, joiden valikoimassa 

on hybridi- tai sähkökäyttöisiä autoja, korjasivat autojaan senhetkisen lainsäädännön 

vaatimusten mukaisesti sekä noudattaen valmistajan erityisohjeita. 

 

Tällä hetkellä maahantuojien ohjeita ovat saaneet ainoastaan merkkiliikkeet, ja moni-

merkkihuoltoa tarjoavien pienempien korjaamoiden kannalta tilanne on tiedon puuttees-

sa haastava. Tilannetta voidaan kuvata epäreiluksi monimerkkikorjaamoiden ja erityi-

sesti riippumattomien pienkorjaamoiden osalta, sillä EU:n kilpailulainsäädännön henki 

ei välttämättä pääse toteutumaan hybridi- ja sähköautojen huolto- ja korjaustoiminnassa. 

Euroopan komissio toteaa Right to Repair -järjestön julkaiseman tiedotteen mukaan 

haluavansa ”riippumattomien korjaamojen pääsevän käsiksi kaikkiin tietoihin, joita ne 

tarvitsevat korjatakseen ja huoltaakseen nykypäivän monimutkaisia ajoneuvoja.” (Ar-

tikkeli EU:n ryhmäpoikkeusasetuksesta autokorjaamotoiminnassa, 2013) 

 

Vaikka sähkö- ja hybridiajoneuvoja oli tuotu maahan jo vuosia, minkään sähköturvalli-

suutta valvovan toimielimen, kuten Tukesin, puolesta ei korjaamoille ollut välttämättä 

toimitettu tietoa siitä, kuinka näiden autojen korjaustöiden suhteen olisi toimittava. 

Ohessa esitetty Fordia edustavan Automaan edustajan haastattelu antaa kuvan tilantees-

ta keväällä 2012. 

 

 

Haastattelu: Markku Lehtinen, korjaamopäällikkö, Automaa Tampere, 19.4.2012 

 

Onko mikään taho (maahantuoja, Tukes, autonvalmistaja) ottanut teihin yhteyttä tai 

tiedottanut vaatimuksista, joita korjaamonne tulisi lähivuosina täyttää? 
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Lehtinen: Ei, mikään taho ei ole ollut meihin yhteydessä lainsäädäntöön eikä vaatimuk-

siin liittyen. Valmistajan vaatimukset tulevat, kunhan edustamiemme automerkkien 

hybridimallit tulevat. 

 

Oletteko varautuneet tuleviin haasteisiin kouluttamalla henkilöstöänne esimerkiksi säh-

köturvallisuuden osalta? 

 

Lehtinen: Emme. Koulutus tulee aikanaan autovalmistajan taholta, niin myös laite- ja 

osaamisvaatimukset. Autovalmistaja sanelee vaatimukset ja sen, mitä laitteita korjaa-

momme tulee heiltä aikanaan ostaa. 

 

Yrityksenne huoltaa myös muiden kuin edustamiensa merkkien ajoneuvoja, miten suh-

taudutte näihin huoltoihin? 

 

Lehtinen: Olemme kieltäytyneet vaativammista huolloista, mutta näitä yhteydenotto-

pyyntöjä on tullut vain muutamia. 

 

 

 

 

2.4 Hybridi- ja sähköautojen asettamat haasteet pienkorjaamoille 

 

Merkkikorjaamoiden ja riippumattomien pienkorjaamoiden kyvyt vastata vaikeampien, 

erityisesti auton eri järjestelmien ohjauselektroniikkaan liittyvien korjaustöiden ja jois-

sain tapauksissa jo määräaikaishuoltojen suorittamiseen, ovat vaihdelleet suuresti. On-

gelmat pohjautuvat erikoistyökalujen puutteeseen, suojattuihin vikadiagnosointijärjes-

telmiin sekä huolto- ja korjaustöiden työvaiheiden puutteelliseen tiedonsaatavuuteen 

pienkorjaamoissa. EU on jo aiemmin ottanut kantaa kilpailutilanteen vääristymiseen 

merkkiliikkeiden ja pienkorjaamoiden välillä. Euroopan komission linjaus 22.8.2009 

korjaamoiden varaosakaupan ja kilpailun tukemisesta edellyttää, että korjaamot saavat 

halutessaan tietoa kyetäkseen huoltamaan ja korjaamaan ajoneuvoja, myös hybridi- ja 

sähköautoja. Hybridi- ja sähköautojen tuominen osaksi autokantaa tuo varmasti entistä 

enemmän haasteita riippumattomille korjaamoille ja voi osaltaan vääristää kilpailua 

sekä EU:n kilpailulainsäädännön hengen toteutumista. (Tekniikan Maailman internetsi-

vut, 2013) 
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Hybridi- ja sähköautojen pien- ja keskisuurille, riippumattomille korjaamoille tuomia 

ongelmia voi tiivistää muutamaan olennaiseen kysymykseen. Onko korjaamoille toimi-

tettu minkään osapuolen toimesta tietoa niistä turvallisuuteen liittyvistä näkökulmista, 

jotka tulisi ottaa huomioon näitä laitteita korjatessa? Olennainen kysymys on myös 

EU:n kilpailulainsäädännön toteutuminen näissä pienkorjaamoissa, jos hybridi- ja säh-

köautoissa on komponentteja, joita ei ole mahdollista vaihtaa muuten kuin merkkikoh-

taisten korjaamoiden erikoistyökaluilla ja erityistyötavoilla. Oman ongelmansa asettavat 

myös varaosien ja korjausosien saatavuus sekä tiedonkulku korjaamolle – se, onko val-

mistajan kautta helposti tai ylipäänsä saatavissa mitään tietoa siitä, kuinka näitä järjes-

telmiä tulisi asianmukaisesti korjata siten, että sekä takuu että turvallisuus ja käytettä-

vyys säilyvät. On siis syytä kysyä, saavatko pienkorjaamot tarpeeksi hyvin tietoa 

kyetäkseen kilpailemaan merkkikorjaamoiden kanssa hybridiautojen huolloissa ja kor-

jauksissa, vai vääristääkö mahdollinen tiedon puute kilpailua. On perusteltavaa kyseen-

alaistaa se, onko pienkorjaamoilla mahdollisuus tulevaisuudessa kilpailla hybridi- ja 

sähköautojen korjaus- ja huoltotöissä merkkikorjaamoiden kanssa, kun otetaan huomi-

oon sähköturvallisuuslainsäädännön asettamat haasteet esimerkiksi henkilöiden koulu-

tukselle ja mahdollisesti myös laitteistoille ja jo edellä mainittujen korjaus- ja huoltotie-

tojen saannille. 

 

Sähkö- ja hybridiajoneuvot asettavat uusia haasteita myös autopurkamoille ja romutta-

moille. Näiden tulee tietää, mitkä osat autosta ovat ongelmajätettä ja mitkä ovat työvai-

heet osien turvalliselle irrottamiselle ja millä tavoin osia tulisi käsitellä, kuljettaa ja va-

rastoida. 
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3 HYBRIDI- JA SÄHKÖAUTOJEN TURVALLISUUS 

 

 

 

KUVIO 1. Sähkö- ja hybridiajoneuvojen turvallisuuteen vaikuttavat tahot 

 

Hybridi- ja sähköautojen turvallisuudesta kiinnostuneet ryhmät ovat kuljettaja ja mat-

kustajat, kolaritilanteessa pelastushenkilökunta, turvallisuusviranomaiset (esim. Tukes), 

autonvalmistaja sekä automallin jälkimarkkinointi eli huolto- ja korjaustoimintaan osal-

listuvat henkilöt. 

 

Hybridi- ja sähköautot eroavat turvallisuudessaan tavanomaisista, polttomoottoriautoista 

huolto- ja korjaustilanteissa sekä kolaritilanteissa. Hybridi- tai sähköauton energiavaras-

to on suuri, ja se voi käyttäytyä kolaritilanteessa hyvinkin eri tavalla kuin tankillinen 

polttonestettä. Kolaritilanteessa vaaran aiheuttaa joko tämän energiavaraston purkautu-

minen sähkön muodossa sähköjohtojen tai autojen rakenteiden kautta matkustajiin tai 

pelastushenkilökuntaan, tai akuston rikkoutuminen ja sen reagoiminen esimerkiksi me-

tallirakenteiden kanssa. 

 

Nykypäivänä akut ovat usein litium-ioni-akkuja, jotka sisältävät potassium-hydroksidia, 

joka reagoi voimakkaasti metallien kuten alumiinin kanssa, ja tekee suurta vahinkoa 

ihmisen kudoksille. 
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Sähkö- ja hybridiauton suurijännitteisiä osia ovat akuston osat, akuston ja sähkömootto-

rin väliset kaapelit, invertteriyksikkö ja moottori/generaattori. Esimerkiksi invertterissä 

on tavanomaisesti hyvin suuri kondensaattori, jonka tehtävänä on tasoittaa jännite-eroja. 

Vaikka akusto olisi kytketty pois päältä, kondensaattorin jännitteen purkautuminen saat-

taa kestää useampia minuutteja. Tämä on myös asia, joka täytyy ottaa huomioon korja-

ustöissä. Autojen sähköjärjestelmässä esiintyvät jännitteet ovat suuria - esimerkiksi toi-

sen sukupolven Toyota Priuksen invertterin jännite on 500 V. 

 

Myös käyttötapa vaikuttaa turvallisuuteen: jatkuva ylilataus on myös yksi akusto vioit-

tava tai vaaratilanteeseen johtava kuormitustapa, ja pitkä ylilataus voi johtaa pahimmil-

laan jopa akun syttymiseen tuleen. Auton tila ja jännitteettömän työskentelyn varmista-

minen on myös vaikeampaa todeta - vaikka sytytysvirta on päällä ja polttomoottori pois 

käynnistä, hybridiauton ei voi olettaa olevan pois käynnistä. Auton moottori saattaa 

käynnistyä itsekseen akuston latausta silmällä pitäen. Tämän vuoksi auton korjaustöissä 

tulisikin aina pitää kaikki virrat poiskytkettyinä ja avain pois virtalukosta. 

 

Joissain hybridiajoneuvoissa on myös turvatyynyn lailla kolarissa toimiva turvakytkin, 

joka kytkee kaikki auton jännitelähteet pois päältä rajun kolarin tapahtuessa – näin väl-

tytään esimerkiksi korkeajännitteisen laitteen ja polttonesteen sekoittumiselta ja nesteen 

syttymiseltä tuleen, tai räjähdykseltä. 

 

Hybridi- ja sähköautojen kolarikorjaus on myös haasteellista - hybridiautojen korin 

muokkaaminen venyttämällä aiheuttaa ongelmia, ei pelkästään kolariturvallisuuteen 

liittyvien turvakorin ja muun korirakenteen materiaalien väsymisen vuoksi vaan myös 

sähköiskuvaaran vuoksi. (Hybrid Vehicles and the Future of Personal Transportation, 

Fuhs ym., 2009, s. 419)  

 

Kansainväliset ja muiden valtioiden kansalliset ohjeet ja lainsäädäntö vaikuttavat hybri-

diautojen suunnitteluun – esimerkiksi Yhdysvalloissa hybridiautoilta vaadittavia turval-

lisuusominaisuuksia säätelee National Highway and Traffic Safety Agency. FMVSS 

305 -asetuksessa säädetään sähköajoneuvojen turvallisuusvaatimuksista USA:ssa. 

(Hybrid Vehicles and the Future of Personal Transportation, 2009, s. 427) 



15 

 

4 LAKITERMIEN TULKINTAA 

 

Tämän opinnäytetyön pääpaino on hybridi- ja sähköautojen huolto- ja korjaustöihin 

vaikuttavan lainsäädännön nykytilan selvittäminen. Siksi käynkin seuraavassa läpi joi-

tain olennaisesti tämän opinnäytetyön aiheeseen ja siinä esiteltyjen lakien tulkintaan 

liittyviä lainopillisia termejä ja sääntöjä, joiden mukaan lakeja sovelletaan. Käsittelen 

lyhyesti myös lainsäädännön dynamiikkaa EU- ja kansallisella tasolla ja otan huomioon 

myös kansainvälisten järjestöjen roolin. 

 

 

4.1 Oikeusnormit ja niiden tulkintajärjestys 

 

Ottamatta kantaa oikeaan tai väärään Yksityis- ja yritysoikeuden perusteet -teos vuodel-

ta 1997 määrittelee oikeusnormin säännöksi, joka ”ohjaa ihmistä käyttäytymään oikeus-

järjestyksen mukaisella tavalla.” Tällaiset normit luovat ihmisille oikeuksia, mutta toi-

saalta asettavat myös velvollisuuksia. Joskus oikeusnormit voivat olla ristiriidassa tois-

tensa kanssa. Näin voi käydä uusia, vanhojen lakien kanssa joissain tilanteissa ristirii-

dassa olevia lakeja säädettäessä tai esimerkiksi kansainvälisen tai liittovaltion lainsää-

dännön yhteen törmätessä kansallisen lainsäädännön kanssa. 

 

Koska Suomen oikeusjärjestelmän mukaan laki ei vanhan säännön mukaan lausu mitään 

turhaan, pyritään normin tulkinnalla sellaiseen tilanteeseen, että ristiriitaa ei ole tai että 

se on mahdollisimman vähäinen. Normien tulkitsemiseksi on oikeustieteessä kehitetty 

erilaisia sääntöjä, joiden perusteella normien voimassaoloa ja hierarkiaa voidaan vertail-

la. Sääntöjä sovelletaan seuraavassa järjestyksessä: 

 

Hierarkiasäännön (lex superior) mukaan ylempitasoinen normi syrjäyttää 

alempitasoisen eikä alempitasoinen normi saa olla ristiriidassa ylempi-

tasoisen kanssa. 

Myöhemmyyssäännön (lex posterio) mukaan myöhemmin säädetty sa-

mantasoinen normi syrjäyttää aikaisemmin säädetyn. 

Erityissäännös syrjäyttää yleissäännöksen. 

 

(Yksityis- ja yritysoikeuden perusteet, Paukkala, 1997, s. 32) 
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4.2 Normien tulkinta: Suomen laki ja Euroopan unioni 

 

Suomen lainsäädäntö pohjautuu EU-lainsäädäntöön, Suomen omaan lainsäädäntöön ja 

kansainvälisiin sopimuksiin. Vaikka perustuslain mukaan lainsäädäntövalta kuuluu 

eduskunnalle, on EU-tason lainsäädäntö kansallisen lainsäädännön yläpuolella silloin, 

kun Eurooppa-neuvosto, Euroopan parlamentti tai komissio säätävät asetuksen. Asetus-

ta ”on sovellettava välittömästi kaikissa jäsenvaltioissa samaan tapaan kuin kansallista 

lainsäädäntöä, ilman että kansalliset viranomaiset antavat täytäntöönpanosäädöksiä.”, 

kun taas direktiivit taas ”ovat säädöksiä, joissa määriteltyihin tavoitteisiin kaikkien EU-

maiden täytyy pyrkiä.” (Euroopan komission internetsivut, 2013) 

 

 

4.2 Normien tulkintajärjestys kansallisella tasolla 

 

Kansallisella tasolla ylin lainsäädäntövalta on eduskunnalla, ja myös valtioneuvosto voi 

säätää asetuksia. Ne ovat kuitenkin lain tulkintajärjestyksessä alempana eivätkä saa olla 

ristiriidassa. Tässä työssä käsitellään sähköturvallisuus- ja työturvallisuuslakeja ja mi-

nisteriöiden päätöksiä, ja lain tulkintajärjestyksessä ensin mainitut ovat ministeriön pää-

töksen yläpuolella. 
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5 KANSAINVÄLISIÄ JA KANSALLISIA JÄRJESTÖJÄ 

 

5.1 YK:n Euroopan talouskomissio UNECE 

 

Kansainväliset järjestöt vaikuttavat lainsäädäntöön, ja yksi esimerkki on YK:n alainen 

Euroopan talouskomissio UNECE, joka on perustettu vuonna 1947. Tilastokeskuksen 

mukaan sen tarkoituksena on vahvistaa jäsenmaiden välistä taloudellista yhteistyötä, ja 

se keskittyy työssään taloudellisiin ja poliittisiin analyyseihin, ympäristö- ja elinoloihin, 

tilastointiin, kestäviin energiamuotoihin sekä kaupan, teollisuuden ja yritysmaailman 

kehittämiseen, puutavaraan ja liikenteeseen. UNECE kehittää yhteisiä käytäntöjä, ohje-

sääntöjä ja standardeja sekä toimii teknisenä tukena. Tässä työssä UNECEn vaikutus 

lainsäädäntöön tulee esille säännön E 100 kautta, joka koskee sähkötyöturvallisuutta. 

(Tilastokeskuksen internetsivut, 2013) 

 

5.2 TUKES 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on kansallinen, Suomessa sähköturvallisuutta 

valvova erityisviranomainen, jonka toimialat ovat tuote- ja laitteistovalvonta, laitos- ja 

kaivosvalvonta, kemikaalituotevalvonta sekä tuki- ja kehityspalvelut. (TUKESin inter-

netsivut, 2013) Näistä tuote- ja laitteistovalvonta koskettaa sähkötyöhön liittyviä yrityk-

siä siten, että TUKESin sivuston esittelyn mukaan virasto valvoo tuotteiden turvallisuut-

ta ja teknistä luotettavuutta mm. tekemällä valvontakäyntejä vähittäismyyjien, maahan-

tuojien ja valmistajien luo. TUKES valvoo myös esimerkiksi sähköturvallisuuslain poh-

jalta tehdyn Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 6§ nojalla sähkötöiden työnjoh-

dossa työskentelevien henkilöiden sähköpätevyyttä, ja kuten pykälässä säädetään, voi 

tarvittaessa vaatia selvitystä sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan edellytyksistä hoi-

taa tehtäviään sekä muista 4 ja 5§:ssä tarkoitetuista asioista. TUKES voi myös sähkö-

turvallisuuslain 26§:n nojalla ”kieltää [sähkötöiden johtajaa] määräajaksi tai toistaiseksi 

toimimasta töiden johtajana tai rajoittaa hänen oikeuttaan toimia töiden johtajana”, jos 

se kokee sähkötöiden johtajan hoitavan tehtäviään puutteellisesti tai virheellisesti. (Fin-

lex, KTMp sähköalan töistä, 2013) 
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5.3 SESKO ry 

 

Oman kuvauksensa perusteella SESKO ry on ”maamme sähkö- ja elektroniikka-alan 

kansallinen standardisoimisjärjestö. Sääntöjensä mukaan SESKO osallistuu alansa kan-

sainväliseen (IEC) ja eurooppalaiseen (CENELEC) yhteistyöhön maamme edustajana 

sekä saattaa tämän työn tulokset kansallisiksi SFS-standardeiksi.” (SESKO ry:n inter-

netsivusto, 2013) Näistä standardeista sähkötyöturvallisuuden kannalta tärkein on SFS 

6002, joka antaa perusteet turvalliselle työskentelylle sekä työnjaon ja vastuiden jaka-

miselle sähkötöissä. 
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6 SÄHKÖTÖIDEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA 

 

Sähkötöitä koskeva lainsäädäntö määrittyy työturvallisuuslain ja sähkötyöturvallisuus-

lain pohjalta. Sähköturvallisuuslain mukaan sähköalan sääntely kuuluu Suomessa Työ- 

ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisuuteen, ja sähköturvallisuuden valvonnasta vastaa 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, kuten edellä on Tukesin tehtäviä käsiteltäessä 

mainittu. Sähköturvallisuuslakia täydentää vuonna 1996 sähköturvallisuuslain nojalla 

tehty päätös KTMp 516/1996 sekä sen lisäys KTMp 1194/1999, joita käsitellään myö-

hemmin kappaleessa Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä. 

 

Mikään edellä mainituista ei ota suoraan kantaa sähkö- ja hybridiautojen korjaamisen 

vaatimuksiin, ja korjausten suhteen on lainsäädännön näkökulmasta ollut tähän asti 

noudatettava Sähköturvallisuuslaissa esitettyjä pätevyysvaatimuksia, joita käsitellään 

tarkemmin kappaleessa Sähköalan vastuuhenkilöt ja pätevyystodistukset. Tässä työssä 

käsitellään sekä vanhaa lainsäädäntöä, jonka mukaan sähkötöitä on tehty korjaamoilla 

aikaisemmin, että myös uutta Sähköautopätevyys 3 -luokitusta, jonka mukainen tutkinto 

sähkö- ja hybridiautojen korjaukset ja huollot suorittavalla tai työtä valvovalla tulisi 

olla. 

 

 

6.1 Työturvallisuuslaki ja sähköturvallisuuslaki 

 

Työturvallisuuslain 39§ ottaa kantaa sähköturvallisuuteen vain toteamalla, että ”Sähkö-

laitteista, sähkön käytöstä ja staattisesta sähköstä johtuvan vaaran tulee olla mahdolli-

simman vähäinen.” (Finlex, Työturvallisuuslaki, 2013) Sähkölaitteista, niiden turvalli-

suudesta ja sähkötyön turvallisuudesta on säädetty erikseen sähköturvallisuuslaissa, ja 

työturvallisuuslain 2 §:n nojalla näitä erityisiä sähkölaitteistoja ja sähkötyöturvallisuutta 

koskevia säännöksiä on noudatettava. 

 

Myös työturvallisuuslain 10§ koskee sähköturvallisuutta ottaessaan yleisesti kantaa 

työssä esiintyviin riskitekijöihin toteamalla, että ”työnantajan on työn ja toiminnan 

luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, 

työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät 

sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvalli-

suudelle ja terveydelle.” 
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Sähköturvallisuuslaki ottaa kantaa sähköturvallisuusviranomaisen rooliin, kuten aiem-

min TUKESia käsittelevässä kappaleessa mainitussa sähköturvallisuuslain 26§:ssä on 

säädetty ja siitä KTM:n päätöksen (516/1996) mukaan täydennetty. (Finlex, KTMp säh-

köalan töistä, 2013), (Finlex, Sähköturvallisuuslaki, 2013) 

 

 

6.2 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 

 

Entisen Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) tehtävät kuuluvat nykyään Työ- ja 

elinkeinoministeriölle. KTM:n päätös, joka on annettu 5.7.1996, määrittelee 1 luvun 1§ 

mukaan sähkötyön olevan ”sähkölaitteen korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteiston 

rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä.” ja katsoo, ettei sähkötyöksi kuulu sähkölaitteen ja -

laitteiston purkutyö, jos laite tai laitteisto on tehty luotettavasti ja asianmukaisesti jän-

nitteettömäksi. Saman päätöksen mukaan ”käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston 

käyttötoimenpiteitä sekä niihin verrattavia korjaus- ja huoltotöitä.”. (Finlex, KTMp säh-

köalan töistä, 2013) Näin ollen siis tämän päätökseen voidaan katsoa koskettavan suo-

raan ajoneuvojen korjaus- ja huoltotöitä, vaikka onkin oletettavaa, että lakia säädettäes-

sä on ajateltu ensisijaisesti teollisuuslaitteiden ja verkkovirralla toimivien laitteiden kor-

jausta. 

 

Myös 2§ on sähkötöiden vastuiden määräytymisen kannalta olennainen. Sen mukaan 

toiminnanharjoittajan on nimettävä sähkötöitä varten sähkötöiden johtaja, ja sähkölait-

teiston haltijan on nimitettävä käyttötöitä varten käytön johtaja, jos sähkölaitteistoon 

kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta enintään 1000 voltin 

nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteis-

toja, tai jos sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiin-

teistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen 

summaa, on yli 1600 kilovolttiampeeria. 

 

Toisaalta KTMp 516/1996 10§ 2 momentti määrittelee, että yli 50 voltin vaihtojännit-

teisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin kohdistuvassa sähkötyössä edellytetään työn teki-

jältä ammattitaitoa, jonka tarkempi taso on määritelty saman päätöksen 11§:ssä. Tämä 

päätös koskettaa jo suoraan autokorjaamoiden toimialaa, viimeistään silloin, kun kyse 

on hybridi- tai sähköauton korjauksesta. 
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Esimerkiksi Toyota Priuksen suurin akuston tasajännite on 650 volttia ja vaihtojännite 

201,6 volttia, joten kyse on tässäkin tapauksessa korkeajännitteisestä autosta. (Toyotan 

teknisen tiedon internetsivusto, 2013) Myös myöhemmin käsiteltävät SFS 6002 -

standardi sekä hybridi- ja sähköautojen pätevyysluokitus asettavat omat vaatimuksensa 

sille, kuinka suurjännitteisiä järjestelmiä sisältävien autojen huolto tulisi järjestää vaa-

dittavan työnjaon, vastuun ja koulutuksen näkökulmista. 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 516 kertoo myös sähkötöiden harjoittamisen 

ilmoitusvelvollisuudesta, joka koskee myös autokorjaamoita. KTMp 26§ määrää, että 

”toiminnanharjoittajan on tehtävä sähköturvallisuuslain 12 §:n mukainen ilmoitus säh-

köturvallisuusviranomaiselle, ennen kuin sähkötöitä koskeva toiminta aloitetaan.” ja 

että ”sähköturvallisuusviranomaiselle tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi toimin-

nanharjoittajaa, toimipaikkoja ja sähkötöiden johtajaa koskevat tiedot. Ilmoituksessa on 

selvitettävä, että sähköturvallisuuslain 8 ja 9 §:ssä asetetut vaatimukset täyttyvät.” Tässä 

tapauksessa sähköturvallisuusviranomaisella tarkoitetaan Tukesia. 

 

Sähköturvallisuuslain 8 ja 9§ kertovat edellytykset ja vastuujaot sähkölaitteiden huolto- 

ja korjaustöihin. 
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7 SFS 6002 -STANDARDI 

 

Suomessa on käytössä sähkötyöturvallisuuden osalta standardi SFS 6002, kun taas SFS 

6000 käsittelee pienjänniteasennuksia ja SFS 6001 suurjänniteasennuksia. SFS 6002 

perustuu eurooppalaisen standardisointijärjestö CENELECin standardiin EN 50110 

Operation of electrical installations, jota noudatetaan kaikissa CENELECin jäsenmais-

sa. Nämä jäsenmaat ovat Itävalta, Belgia, Kypros, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Rans-

ka, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, 

Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi ja 

Yhdistynyt kuningaskunta. 

 

SFS 6002 on kansallinen standardi, joka koostuu edellä mainitun yleiseurooppalaisen 

standardin suomennetusta sisällöstä sekä sen suomalaisista erityisvaatimuksista. Se on 

päivitetty standardointijärjestö SESKO ry:n toimesta viimeksi 2005, jolloin esiteltiin 

standardin toinen painos. (Sesko ry:n internetsivut. SFS 6002, 2013)  

 

Kansainvälisessä standardissa EN 50110 sivulla 5 mainitaan, että standardia ei ole tar-

koitettu sovellettavaksi ajoneuvoihin. (Avoin lakitekstien palvelu, EN-50110-standardi, 

2013) Kuitenkin Tukesin kanta on, että samaan standardiin pohjautuvaa SFS 6002 –

standardia sovelletaan autoalalle, koska autoalalle ei ole kehitetty sopivampaakaan stan-

dardia. (Sähkö- ja hybridiajoneuvojen sähköturvallisuus, 2012, Linja-aho, s. 62) 

 

 

7.1 SFS 6002: Sähkötöiden organisointi korjaamolla ja pätevyysvaatimukset 

 

SFS 6002 -standardin mukaan sähkötöitä tekevät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

 

Ammattihenkilö , joka on KTMp 516 11§ mukainen henkilö, jolla on pykälän vaatima 

koulutus tai työkokemus. 

 

Opastettu henkilö. Henkilö, joka on hankkimassa ammattihenkilön pätevyyttä, kuten 

esimerkiksi sähköalan opiskelija. Vaihtoehtoisesti opastettu henkilö voi olla sähköalalla 

maallikkotaustainen henkilö, mutta joka on ammattihenkilön toimesta opastettu teke-

mään jokin toimenpide. 
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Maallikko  on henkilö, jolla ei ole sähköalan koulutusta eikä työkokemusta eikä häntä 

ole opastettu ammattilaisen toimesta tekemään mitään tehtävää. Tällainen henkilö saa 

tehdä sähkötöitä rajoitetusti kotonaan eikä lainkaan työympäristössä. (SFS 6002 -

standardia käsittelevä sivusto, 2013) 

 

Näistä opastettu henkilö saa työnantajan harkinnan ja oman koulutus- ja osaamistasonsa 

mukaan tehdä kaikkia sellaisia töitä, jotka on sallittu opastetulle henkilölle eli vain niitä 

töitä, joihin hänet on erityisesti opastettu. Työnantaja vastaa henkilöiden opastuksesta. 

(Linja-aho, s. 63) 

 

 

7.2 Sähköturvallisuuskoulutus 

 

SFS 6002 -standardin mukaan kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille on annettava 

yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus, joka käsittelee sähkön aiheuttamia 

vaaroja ja sähköistä johtuvia tapaturmia sekä sähkötyöturvallisuutta koskevia keskeisiä 

säädöksiä ja sähkötyöturvallisuusstandardia (eli SFS 6002:ta). Tietojen ymmärtäminen 

on varmistettava kuulustelulla eli kokeella ja koulutuksesta on annettava todistus. Säh-

kötyöturvallisuuskoulutus on myös uusittava viiden vuoden välein, ja tämä koskee myös 

korjaamoissa tapahtuvia sähkötöitä. (Linja-aho, s. 64) 

 

Autoalalla tällainen koulutus vaaditaan siis korkeajännitejärjestelmien parissa työsken-

televille mekaanikoille ja työnjohdolle sekä esimerkiksi mekaanikkoja puhelinpalvelus-

sa neuvoville asiantuntijoille, eli standardin mukaan työnjohto-, käyttö- ja asiantehtävis-

sä toimiville henkilöille. 

 

Hybridi- ja sähköajoneuvojen neuvottelukunta suosittelee, että kaikille henkilöille, jotka 

työskentelevät korjaamotilassa, jossa korjataan hybridi- tai sähköajoneuvoja, annetaan 

edellä mainitun mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Yksinkertaisiin huolto- ja 

korjaustoimenpiteisiin, kuten renkaiden, polttimoiden ja nesteiden vaihtoon, täl-

laista koulutusta ei vaadita. Kuitenkin tällaisiin tehtäviin määrätty on opastettava tur-

valliseen työskentelyyn korjaamolla. 
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Tällainen opastus tarkoittaa vähintään: 

 

- selvitystä sähkön vaarallisuudesta: valokaaren aiheuttamasta palovaarasta ja veden 

käyttämiseen liittyvästä vaarasta 

 

- toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa: avun hankkiminen, uhriksi joutuneen irrotta-

minen, elvytystoimenpiteet 

 

- korjattavaan ajoneuvoon pääsyä ja laitteiden käyttöä koskevat kiellot: kieltokilvet ja 

niiden tunnistaminen, sivullisten pääsyn estäminen korjattavan ajoneuvon luo, korkea-

jännitejärjestelmän tunnistaminen ja suojuksen avaamisen kielto sekä järjestelmän vau-

rioituneen osan tunnistaminen. (Linja-aho, s. 65) 

 

 

7.3 Ensiapuvalmiusvaatimus 

 

Ensiapuvalmiuteen liittyvä yleissäädös (Työturvallisuuslain 46§) määrää työnantajan 

huolehtimaan ensiapuvalmiudesta työpaikalla. Tämän lisäksi sähkötöitä tekeville on 

tarpeen antaa sähkötöihin soveltuva ensiapukoulutus. Tällainen koulutus on esimerkiksi 

Suomen Punaisen Ristin hätäensiapukurssi sovellettuna erityisesti sähkötapaturmien 

ensiapuun, tai muu ensiapukoulutus, joka käsittelee palovammoja, ruhje- ja viiltohaavo-

ja sekä puhallus- ja painantaelvytystä. Ensiapuohjeita antavia tauluja on myös sijoitetta-

va sähkölaitekorjaamoihin, esim. standardin SFS 6000 luvun 803 mukaisesti. (Linja-

aho, s. 67) 
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8 SÄHKÖALAN VASTUUHENKILÖT JA PÄTEVYYSTODISTUKSET 

 

TUKESin määritelmän mukaan sähköalan vastuuhenkilöllä tarkoitetaan ”sähköturvalli-

suuslain mukaista töiden johtajaa, joka voi olla sähköurakoitsijan sähkötöiden johtaja tai 

sähkölaitteiston käytön johtaja. Töiden johtajalla on oltava pätevyystodistus.” (TUKES, 

Sähköalan vastuuhenkilöt, 2013) Pätevyystodistukset myöntää Henkilö- ja yritysarvi-

ointi SETI Oy, joka on omien Internet-sivujensa mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivi-

raston (TUKES) nimeämä puolueeton ja riippumaton sähköturvallisuuslakien mukaisten 

sähköpätevyystodistusten arvioija.” (SETI Oy:n internetsivut, 2013) 

 

8.1 Pätevyystodistukset 

 

Sähköturvallisuuslaissa on määritelty sähköpätevyystodistukset luokittain, jossa Sähkö-

pätevyys 1 (Sähköturvallisuuslaki 12§) on kaikille sähkötöille, Sähköpätevyys 2 (Säh-

köturvallisuuslaki 13§) on enintään 1000 V sähkötöille ja Sähköpätevyys 3 (Sähkötur-

vallisuuslaki 14§) on sähkölaitekorjauksille. Vaatimuksissa listataan edellytykset säh-

köpätevyyden saamiselle, ja näitä edellytyksiä ovat soveltuva sähköalan koulutus, säh-

köalan työkokemus ja sähköturvallisuustutkinto. Sähköpätevyys 1 edellyttää toimimaan 

kaikkien sähkötöiden johtajana ja käytön johtajana., sähköpätevyys 2 rajoittuu koske-

maan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten tai 1500 voltin tasajännitteisten sähkölait-

teiden sähkötöiden johtajuutta ja Sähköpätevyys 3 sähkölaitekorjauksille. (Sähköturval-

lisuuslaki, Finlex, 2013), (TUKES, Sähköalan vastuuhenkilöt, 2013) 

 

 

8.2 Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja 

 

KTM:n päätöksen (516/1996) 11§ mukaan riittävän ammattitaitoiseksi sähkötöitä itse-

näisesti tekemään ja niitä valvomaan katsotaan henkilö, jolla on jokin seuraavista: 

 

1) sähköalan diplomi-insinöörin, insinöörin tai teknikon tutkinto, 

 

2) sähköalan ammattitutkinto tai yliasentajan erikoisammattitutkinto taikka vastaavat 

tutkinnot, 

 

3) hyväksytysti suoritettu sähköalan oppisopimuskoulutus, 



26 

 

 

4) ammattikoulun tai vastaavan koulun kaksivuotinen sähköalan koulutus ja sen jälkeen 

kaksi vuotta työkokemusta kyseisissä sähköalan töissä taikka kolmivuotinen sähköalan 

koulutus ja sen jälkeen vuosi vastaavaa työkokemusta, 

5) suoritettuna aikuiskoulutuskeskuksen sähköalan vähintään 50 viikon kurssi ja sen 

jälkeen kolme vuotta työkokemusta kyseisissä sähköalan töissä taikka 

 

6) kuuden vuoden kokemus kyseisistä sähköalan töistä ja riittävät alan perustiedot. 

 

Tällainen henkilö on SFS 6002 -standardin käyttämän nimityksen mukaan työnaikaisen 

sähköturvallisuuden valvoja, ja hänen on oltava paikalla työtehtäviä suoritettaessa. 

Jokaiseen työkohteeseen on nimitettävä tällainen henkilö KTM:n (516/1996) päätök-

seen tehdyn sähköturvallisuutta koskevan lisäyksen KTMp (1194/1999) 29 c § vaati-

muksen mukaisesti. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja voi suorittaa ne itse tai 

toimia sähköturvallisuuden valvojana. (Finlex, KTMp sähköalan töistä, 2013) Kuitenkin 

hybridi- ja sähköautot ovat autokorjaamoilla niin uusi asia, että vain harva on ehtinyt 

kerryttää työkokemusta vaatimusten verran. Tämän vuoksi autoalalla siirtymäaikana 

sähkötöiden johtajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä mainittua lain vaati-

maa työkokemusta sähköisten ajoneuvojen parista. Tällöin riittää, että henkilö on suorit-

tanut autoalan S3-kokeen hyväksytysti. (Suomen autolehti, numero 7, 2012, s. 14) 

 

 

8.3 Sähkötöiden johtaja 

 

Vastuuhenkilöt sähkötöiden toimeenpanossa ovat työnantaja, sähkötöiden johtaja ja 

käytön johtaja, jotka huolehtivat, että sähkötöissä, sähkölaitteiston käytössä ja niiden 

huollossa tai korjaustöissä noudatetaan edellä mainittuja työturvallisuuslakia, sähkötur-

vallisuuslakia ja niitä täsmentäviä ja niihin lisääviä säädöksiä ja määräyksiä. 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (516/1996) mukaan ”Sähkötöiden johtajan 

on huolehdittava siitä, että 

 

1) sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia (410/96) sekä sen nojalla annettuja 

säännöksiä ja määräyksiä 
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2) sähkölaitteet ja -laitteistot ovat sähköturvallisuuslaissa sekä sen nojalla annetuissa 

säännöksissä ja määräyksissä edellytetyssä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toiselle 

luovuttamista sekä 

 

3) sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.” 

(Finlex, KTMp sähköalan töistä, 2013) 

 

 

8.4 Yhteenveto: vastuuhenkilöt ja pätevyystodistukset 

 

Sähkötöiden vastuuhenkilöt määrittyvät siis KTMp 516/1996 pohjalta, ja Suomessa 

noudatetaan sähkötyöturvallisuuden osalta standardia SFS 6002, joka ottaa myös kantaa 

sähkötöiden vastuukysymyksiin edellä mainittuun Kauppa- ja teollisuusministeriön pää-

tökseen sekä eurooppalaiseen standardiin pohjautuen. 

 

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja 

Työaikaista sähköturvallisuutta valvomaan nimetty henkilö, joka voi osallistua työhön 

tai tehdä sen kokonaisuudessaan itse (SFS 6002) 

 

Työstä vastaava henkilö 

Henkilö, jolla on toiminnallinen vastuu työstä. 

 

Käytöstä vastaava henkilö 

Henkilö, jolla on toiminnallinen vastuu sähkölaitteiden käytöstä. 

 

Ammattihenkilö (sähköalan) 

Henkilö, jolla on soveltuva koulutus ja kokemus, joiden perusteella hän kykenee arvi-

oimaan riskit ja välttämään sähkön mahdollisesti aiheuttamat vaarat. (SFS 6002 -

standardia käsittelevä internetsivusto, 2013) 
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8.5 Jännitetyö 

 

Jännitetyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työn suorittaja tarkoituksellisesti koskettaa jännit-

teistä osaa tai ulottuu jännitetyöalueelle kehonsa osilla tai työkaluilla tai muilla työlait-

teilla. Jännitetyötä saa tehdä vain ammattihenkilö, jolla on erikoiskoulutus jännitetyö-

hön. 

 

Tällainen erikoistuminen tapahtuu kouluttautumalla, ja SFS 6002 -standardin mukaan 

koulutuksessa on käsiteltävä vähintään kyseisen standardin perusperiaatteet. Jännitetyö-

koulutukseen kuuluu myös käytännön harjoittelu, jossa jokaisen koulutettavan harjoitus-

töiden on vastattava sellaisia käytännön olosuhteita, joita hän tulisi töissään kohtaa-

maan. Koulutuksesta on annettava todistus, jossa kerrotaan millaisiin jännitetöihin kou-

lutus pätevöittää. (Linja-aho, s. 69) 

 

 

8.6 Jännitteettömäksi tekeminen ja työskentely jännitteettömänä 

 

Kaikki sähkötyöt tehdään pääsääntöisesti jännitteettömänä, ja ajoneuvojen kohdalla 

tämä tarkoittaa käynnistysakun ja hybridi- ja sähköajoneuvojen tapauksessa korkeajän-

niteakun irrottamista ajoneuvon muista virtapiireistä. (SFS 6002 -standardia käsittelevä 

internetsivusto, 2013) 

 

SFS 6002 mukaan (16, luku 6.2) jännitteettömäksi tekeminen tapahtuu seuraavassa jär-

jestyksessä: 

täydellinen erottaminen 

jännitteen kytkemisen estäminen 

laitteiston jännitteettömyyden toteaminen 

 

 

8.7 Jännitteettömänä työskentely sähkö- ja hybridiautojen korjauksessa 

 

Täydellisellä erottamisella tarkoitetaan ajoneuvon tapauksessa sitä, että ajoneuvon la-

tauspistoke irrotetaan sähköverkosta ja korkeajänniteakusto erotetaan ajoneuvosta val-

mistajan ohjeiden mukaisesti. Huoltoerotin on kytkinlaite, jolla korkeajänniteakku ero-

tetaan ajoneuvon sähköjärjestelmistä huollon ajaksi. (Linja-aho, s.70-72) 
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Jännitteen kytkemisen estäminen taas tarkoittaa sitä, ettei kukaan ulkopuolinen vahin-

gossakaan kytkisi jännitettä päälle korjaus- tai huoltotyön aikana. Standardin mukaan 

tulee ”jännitteen kytkeminen työkohteeseen estää lukitsemalla erotuslaite tai sen sijain-

titila.” (SFS 6002 -standardia käsittelevä internetsivusto, 2013) 

 

Joissain ajoneuvoissa erottaminen tapahtuu erotuskytkimellä, jonka voi lukita riippulu-

kolla. Joissain ajoneuvoissa oleva irrotettava huoltoerotin taas on siirrettävä lukittavaan 

tilaan tai muuten estää sen kytkeminen ajoneuvon sähköjärjestelmään. Tämä erotuselin 

on standardin mukaan varustettava kieltokilvellä, joka kieltää jännitteen kytkemisen 

työskentelyn aikana, ja kilvessä on oltava asettajan nimi, asettamispäivämäärä ja suosi-

tuksen mukaan myös kilven asettajan puhelinnumero. Kilpi ja yhteystiedot ovat tärkeitä 

autokorjaamolla, jossa töiden ollessa sairastapauksen, muun poissaolon tai varaosa-

toimituksen odotuksen vuoksi kesken, voi syntyä tilanne, jossa ulkopuoliset pyrkivät 

siirtämään ajoneuvoa pois työpisteestä. Esimerkiksi harjoittelijoiden tai korjaustoimen-

piteestä ja sen laajuudesta tietämättömien muiden henkilöiden paikalla olon vuoksi on 

kyettävä ilmaisemaan ajoneuvon tila ja riskit. (Linja-aho, s. 82) 

 

Jännitteettömyyden toteaminen on viimeinen vaihe. Ajoneuvokorjauksessa se on todet-

tava erillisellä mittalaitteella, kuten yleismittarilla tai kaksinapaisella jännitteenkoetti-

mella. Yksinapainen jännitteenkoetin ei sovellu ajoneuvon jännitteettömäksi toteami-

seen, koska sen toiminta perustuu lattialla seisovan ja maapotentiaalia koskettavan ih-

misen ja vaihejohtimen välisen jännite-eron ilmaisemiseen. 

 

Suositeltavin tapa jännitteettömyyden toteamiseen onkin kaksinapaisen jännitteenkoet-

timen käyttö, koska sen virhekytkentä on käytännössä mahdoton, se ilmaisee sekä tasa- 

että vaihtojännitteet ja itse laitteen toiminta on helppo varmistaa käyttämällä laitetta 

pistorasiassa. Yleismittarin tapauksessa tärkeätä on todeta, että mittajohdot on kiinnitet-

ty oikeisiin liittimiin ja yleismittarin valintakytkin on asetettu mittaamaan mitattavaa 

jännitettä (tasajännite). Yleismittarin virhekytkentä voi aiheuttaa hengenvaaran, esimer-

kiksi jos yleismittarin suurille virroille tarkoitettua mittausliitäntää ei ole suojattu sulak-

keella tai jos valintakytkin on virheellisesti asetettu (mitataan esim. vaihtojännitettä ta-

sajännitteen sijaan). (Linja-aho, s. 82) 
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Jännitteettömäksi toteaminen on myös tehtävä, kun työ keskeytetään ja poistutaan työ-

kohteesta siten, että kohdetta ei voida valvoa itse tai työryhmän toisen jäsenen toimesta, 

esim. kahvitauolta palatessa. 

 

Hybridi- ja sähköautojen korjauksessa huomioitavia asioita: 

- Korkeajännitteiset kaapelit ja komponentit ovat värikoodiltaan oransseja 

- Akusto on sijoitettu taka-akselin etupuolelle 

- Kun turvatyyny laukeaa, myös akuston virta kytkeytyy pois 

- Joissain tapauksissa akuston turvakannen avaaminen kytkee akuston pois päältä 

(Hybrid Vehicles and the Future of Personal Transportation, 2009, s. 427) 
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9 SÄHKÖAUTOJEN KORJAAMISEN NYKYTILANNE 

 

 

Tähän mennessä autojen korjaaminen on ollut sähköalan säännösten ulottumattomissa, 

vaikka auton sytytysjärjestelmissä esiintyykin suuria jännitteitä. Todennäköisesti syynä 

tähän on se, että on katsottu sytytysjännitteen olevan pienen energiamääränsä vuoksi 

vähemmän vaarallinen kuin esimerkiksi verkkojännite tai korkeajännitteisten akkujen 

jännite. 

 

Myös esimerkiksi autojen varusteluun liittyvät asiat, kuten valolaitteiden tai lohkoläm-

mittimen ja sisätilapistokkeen asentaminen eivät ole vaatineet Tukesin urakointioikeut-

ta, koska ne on voitu luokitella vähäistä vaaraa aiheuttaviksi töiksi KTMp 516/1996 10§ 

mukaisesti. 

 

Sähkö- ja hybridiajoneuvojen suhteen tilanne on ollut epäselvä, ja esimerkiksi jo pit-

kään markkinoilla ollutta Toyota Prius -hybridiä on korjattu valmistajan ohjeiden mu-

kaisesti ilman nyt vaadittavia sähköpätevyyksiä. 

 

Tukes on laatinut linjauksen, jonka mukaan: 

 

1. Tukesille tulee tehdä ilmoitus hybridi- ja sähköajoneuvojen huolto- tai korjaustoi-

minnasta. 

 

2. Hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavissa tai korjaavissa yrityksissä tulee olla henkilö, 

jolla on sähkötyöturvallisuuden rajoitettu S3 -pätevyys.  

 

3. Kaikilla hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavilla ja korjaavilla henkilöillä tulee olla 

SFS 6002 -standardin mukainen pätevyys. 

 

4. Muu henkilöstö tulee perehdyttää sähkön vaaroihin ja onnettomuustilanteisiin. 

 

Sähköajoneuvojen kolarikorjaus ja muiden kuin pistoliittimellä varustettujen korkeajän-

nitejärjestelmän komponenttien vaihto edellyttää aina ilmoitusta Tukesille ja sähkötöi-

den johtajaa. Sähkö- ja hybridiajoneuvojen korjauksessa sähkötöiden johtajalta vaadi-
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taan vähintään hybridi- ja sähköajoneuvoihin rajoitettu sähköpätevyys 3. (AKL:n inter-

netsivusto, 2013) 

 

 

9.1 Sähkö- ja hybridiajoneuvojen neuvottelukunta 

 

 

Tukes on vasta viime vuosina kiinnostunut hybridi- ja sähköajoneuvoista niiden yleis-

tyttyä lukumäärällisesti, ja vuonna 2010 perustettiinkin hybridi- ja sähköajoneuvojen 

neuvottelukunta, jonka tehtävänä oli laatia autoalalle oma sähköturvallisuustutkinto 

sekä ohjeet pätevyysvaatimusten soveltamisesta autoalalla. 

 

Neuvottelukunnan on koonnut AKL-Sertifiointi Oy, ja siinä on mukana asiantuntijoita 

muun muassa autojen maahantuojien ja oppilaitosten piiristä. Neuvottelukunnan loppu-

tulos oli, että autoalalle on kehitettävä oma sähköturvallisuustutkinto, josta käytetään 

nimeä autoalan sähköturvallisuustutkinto. Tämän tutkinnon suoritettuaan henkilö voi 

hakea sähkö- ja hybridiajoneuvoihin rajoitettua Sähköpätevyys 3 -pätevyyttä eli auto-

alan S3-pätevyyttä. S3-pätevyyteen kuuluu SFS 6002 -standardin mukainen koulutus 

sekä siihen liittyvä edellä mainitun sähköturvallisuustutkinnon vaatimuksena oleva lä-

päisty koe. Koe suoritetaan siten, että kokeen suorittajat kootaan valvottuun tilaan, ja 

koe suoritetaan tietokoneella. Kone arpoo kysymykset 200 vaihtoehdon joukosta. Itse 

tutkinto eli kokeen suorittaminen on kaikille avoin ja siihen voi osallistua ilman koulu-

tusta, mutta koulutus on suositeltavaa. (Linja-aho, s. 82), (Suomen autolehti, s. 14), 

(AKL:n sivusto, 2013) 

 

Hybridi- ja sähköajoneuvojen neuvottelukunnan tehtävät ovat: 

 

1) Edistää viranomaisten ja autoalan välistä yhteistyötä. 

2) Määrittelee sähköturvallisuutta koskevia yleisiä suuntaviivoja. 

3) Edistää sähköturvallisuutta. 

4) Seuraa ja edistää sähköturvallisuuden kansainvälistä yhteistyötä. 

5) Seuraa sähköturvallisuuden kehitystä ja tutkimusta. 

6) Tekee esityksiä ja aloitteita sähköturvallisuutta koskevan tutkimus-, 

koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi. 

7) Avustaa sähköturvallisuutta koskevien säännösten, määräysten ja 
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ohjeiden valmistelussa. 

8) Toimii asiantuntijana sähköturvallisuutta koskevissa asioissa. 

9) Tekee muita sähköturvallisuutta koskevia aloitteita. 

10) Valmistelee Tukesin hyväksyttäväksi koulutuksen lopussa käytettävät 

sähköturvallisuustutkintokysymykset, joita hallinnoi AKL-Sertifiointi Oy . 

11) Toteuttaa viranomaisten edellyttämää puolueettomuutta. 

12) Laatii vuosittain toimintakertomuksen. (Korkeajännitetyöryhmän muistio, liite 1) 

 

 

 

9.2 Sähköpätevyys S3 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt AKL-Sertifiointi Oy:n hallin-

noimaan hybridi- ja sähköajoneuvojen korjaukseen tarkoitetun S3:n sekä SFS 6002 -

standardin mukaisia tutkintoja. Koulutuksen järjestäjät, kuten esimerkiksi maahantuojat 

ja oppilaitokset, hakevat AKL-Sertifiointi Oy:ltä hakemuksella oikeutta järjestää tutkin-

to. Seti Oy myöntää pätevyystodistukset, kun tutkinto on suoritettu. (Suomen autolehti, 

s. 14) 

 

Seti Oy:n ilmoittamat kriteerit S3-pätevyyden saamiseksi ovat: 

 

1. henkilö on suorittanut koulutuksen, jossa käsitellään autoalan sähköturvallisuustut-

kinnossa vaadittava asiasisältö ja 

 

2. henkilö on suorittanut hyväksytysti autoalan rajoitetun S3-sähköturvallisuustutkinnon 

ja 

 

3. henkilöllä on riittävä ammattitaito sähkö- ja hybridiautojen korjaus- ja huoltotöihin. 

 

Vaadittava koulutustaso on jokin seuraavista: autoalan perustutkinto (suuntautumisvaih-

toehto: autosähkö), henkilöautomekaanikon ammattitutkinto (autosähkö), raskaskalus-

tomekaanikon ammattitutkinto (autosähkö), autosähkömekaanikon ammattitutkinto, 

automekaanikon erikoisammattitutkinto, opisto- tai korkeakouluasteen tutkinto autoalal-

ta. 
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Kohdassa 3 vaadittava ammattitaito on hankittava Tukesin urakoitsijarekisteriin merki-

tyn toiminnanharjoittajan palveluksessa. Kuitenkin Seti Oy ilmoittaa sivuillaan myös, 

että koska autoalan yrityksille ei ole ollut ennen vuotta 2012 vaatimusta rekisteröityä 

Tukesin sähköurakoitsijarekisteriin, ”hyväksytään työkokemukseksi myös tavallisten 

autojen 12 V tai 24 V sähköjärjestelmien korjaus- ja huoltotyöt.” ja että tällä linjauksel-

la jatketaan, kunnes sähkö- ja hybridiajoneuvot yleistyvät siinä määrin, että on kohtuul-

lista edellyttää KTMp (516/1996) 18 §:ssä edellytetty työkokemus nimenomaisesti säh-

kö- tai hybridiautojen parista. (SETI Oy:n internetsivut, 2013) 

 

 

9.3 Lainsäädännön vaikutus korjaamoihin 

 

Tällä hetkellä korjaamot joutuvat noudattamaan kaikkia edellä mainittuja työturvalli-

suus- ja sähköturvallisuuslakeja korjaamotoiminnassaan, mutta sen lisäksi kaikkiin hyb-

ridi- ja sähköautojen korjaukseen liittyviin toimiin vaaditaan henkilökunnan lisäkoulu-

tusta aiemmin mainitun Sähköturvallisuus S3 -pätevyysluokituksen mukaisesti. 

 

Sähköturvallisuuslaki edellyttää myös sähkö- ja hybridiautojen, joissa on korkeajännite-

järjestelmä (määritelmällisesti yli 120 volttia tasajännitettä tai vaihtoehtoisesti 50 vaih-

tojännitettä), korjaus- ja huoltotoimintaa harjoittavien yritysten rekisteröitymisen Tuke-

sin ylläpitämään sähköurakoitsijarekisteriin. Rekisteröidyttäessä korjaamon on nimettä-

vä sähkötöiden johtaja, jolla on hybridi- ja sähköajoneuvoihin rajoitettu S3 -

sähköpätevyystodistus. 

 

Hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavissa/korjaavissa korjaamoissa tulee olla myös vä-

hintään sähkötöiden johtaja ja työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja. Sähkötöiden 

johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että korjaamoissa noudatetaan sähköturvallisuus-

lakia. (AKL:n internetsivusto, 2013) 
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Taulukko 1. Korjaamon työntekijöiden koulutus- ja perehdytysvaatimukset 

Sähkötöiden 
johtaja 

Työnaikaisen turvallisuu-
den valvoja 

Opastettu henkilö Muu henkilö 

Ammattihenkilö Ammattihenkilö 
Tiettyyn työhön opastet-
tu 

Henkilö, joka voi joutua 
tekemisiin laitteen kans-
sa (esim. siivooja, au-
tomyyjä) 

  Aina paikalla     
SFS 6002 auto-
alalle sovellettu-
na 

SFS 6002 autoalalle so-
vellettuna 

SFS 6002 autoalalle 
sovellettuna 

SFS 6002 autoalalle 
sovellettuna 

Ensiapukoulutus Ensiapukoulutus Ensiapukoulutus   
Autoalan rajoi-
tettu S3-koe ja 
S3-
sähköpätevyys 

Suositus: valtakunnallinen 
rajoitettu S3-koe 

    

 

 

9.4 Lainsäädännön vaikutus purkamoihin 

 

Sähköajoneuvojen purkamisessa vaarallisin vaihe on korkeajänniteakun irrotus. Irrotuk-

sen yhteydessä on syytä varmistua siitä, mikä on automallissa käytetyn invertterin kon-

densaattoreiden tyhjentymisaika. Kun auton vaarallisin osa eli sähköjärjestelmään suu-

ria jännitteitä tuottava korkeajänniteakku on turvallisesti irrotettu ja varmistuttu siitä, 

että kondensaattorit ovat menettäneet jännitteensä, on hybridi- tai sähköauton purkami-

sessa meneteltävä samoin kuin minkä tahansa muun nykyajoneuvon purkamisessa. Kui-

tenkin akun tai akuston purkamisen jälkeen varmistuttava siitä, ettei mikään pääse kos-

kettamaan korkeajänniteakun napoja. Ajoneuvovalmistajilla on IDIS-tietokanta, johon 

on kerätty autojen purkuohjeita. (Linja-aho, s. 82), (AKL:n internetsivusto, 2013) 
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