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1 Johdanto 

Tässä insinöörityössä käsitellään sähkötyöturvallisuutta voimassa olevaan sähköturval-

lisuuslakiin ja siihen liittyviin säännöksiin perustuen. Työturvallisuus on tärkeää jokai-

sessa ammatissa. Sähkötöissä työn turvallisuuden huomioiminen on erityisen tärkeää, 

sillä sähkö tuo työtehtäviin omat riskinsä. Sähkötyöturvallisuus on Suomessa yleisesti 

hyvä ja työntekijöiden turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Sähkötöiden parissa työs-

kentelevien tulee olla tehtäviinsä perehdytettyjä sekä riittävän ammattitaitoisia, jotta 

sähköturvallisuus ei vaarannu. Heidän tulee ymmärtää työnkuvaan kuuluvat riskit ja 

osata välttää niitä. Valitettavasti silti myös sähköalalla tapahtuu työtapaturmia. Esimer-

kiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mukaan vuonna 2013 sähköasentaja kuoli säh-

köiskuun työskennellessään voimajohtotyömaalla [1].  

Pahimmassa tapauksessa jopa kuolemaan johtavien sähkötyötapaturmien välttämisek-

si työn turvallisuuden takaaminen on tärkeää. Turvallinen toiminta edistää myös tehok-

kuuden, tuottavuuden ja laadun kehittämistä. Turvallisuusvaatimukset täyttyvät, kun 

noudatetaan sähköturvallisuutta koskevia lakeja, säädöksiä, standardeja ja julkaisuja. 

Näiden vaatimusten täyttymisen ja turvallisuuden takaamisen suhteen avainasemassa 

toimivat sähkötöiden johtajat ja käytön johtajat. Turvallisuusvaatimukset ja -velvoitteet 

ovat siis kaikille samat, vaikka niiden toteutustavat yritysten kesken vaihtelevatkin. 

Esimerkiksi yrityksen koko vaikuttaa toteutustapaan, jolla turvallisuuteen käytännön 

tasolla pyritään.  

Tämän työn pääasiallisena tavoitteena on kehittää sähkötyöturvallisuutta Lassila & 

Tikanoja Oyj:n Sähköpalveluissa. Työssä käydään läpi sähkötöiden johtajan ja käytön 

johtajan tehtäviä sekä voimassa olevat pätevyysvaatimukset sekä velvollisuudet sähkö-

työturvallisuuden ylläpitämiseksi. Tämän lisäksi esitellään toimien eroavaisuuksia käy-

tännössä. Työssä on tarkoituksena kehittää Lassila & Tikanoja Oyj:n käyttöön uusia 

dokumentteja ja toimintaohjeita, joilla voidaan entisestään parantaa sähköturvallisuutta.  

Lassila & Tikanoja Oyj eli L&T aloitti toimintansa 1900-luvun alussa toimialanaan kan-

gas- ja rihkamatavarat, silakka, saippua, vesirinkelit ja makeistuotteet. Myöhemmin 

kauppiaasta kehittyi ympäristönhuollosta sekä kiinteistöjen ja laitosten ylläpidosta vas-

taava pörssiyhtiö. Nykyään Lassila & Tikanoja Oyj on myös merkittävä puupohjaisten 

biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. Yritys on 
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kasvun lisäksi myös kansainvälistynyt ja toimii Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Ve-

näjällä. L&T haluaa panostaa henkilöstönsä työhyvinvointiin ja tarjota jokaiselle työnte-

kijälle turvallisen työpaikan. L&T Sähköpalvelut kuuluu organisatorisesti kiinteistötek-

niikka-palvelulinjaan. Sähköpalveluiden toimialaan kuuluvat ennakkohuoltopalvelut, 

korjauspalvelut, urakointi ja tarvikemyynti S1-ryhmän oikeuksin. [2.] 
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2 Sähköturvallisuuteen liittyvät säädökset, lait, s tandardit ja ohjeistuk-
set 

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen turvallisuuden taso määritellään sähköturvallisuus-

laissa ja sen perusteella julkaistuissa sähköturvallisuutta koskevissa määräyksissä. 

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennetta-

va, valmistettava ja korjattava sekä huollettava ja käytettävä niin, ettei niistä aiheudu 

vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Lain vaatimuksiin liittyviä 

sitovia määräyksiä antaa kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) eli nykyinen työ- ja elin-

keinoministeriö. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksiä merkitään lyhenteellä 

KTMp. Tällaisia sähköturvallisuuslakia täydentäviä määräyksiä ovat esimerkiksi KTMp 

516/96 sähköalan töistä ja KTMp 517/96 sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä. 

Molempia määräyksiä on täydennetty julkaisuajankohdan jälkeen ja voimassaolevat 

määräykset ovat nähtävissä esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuil-

la. [3, s. 9; 4, s. 8.] 

Lain määrittämissä viranomaistehtävissä toimii turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. 

Valvontatehtävien lisäksi Tukes antaa ministeriön päätöksiä täydentäviä teknillisiä ja 

hallinnollisia ohjeita. Tällaisia ovat esimerkiksi Tukes-ohje S10, josta löytyvät sähkölait-

teistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit. Näitä standardeja 

noudattamalla olennaiset turvallisuusmääräykset täyttyvät. Ne sisältävät selkeiden vaa-

timusten lisäksi myös suosituksia ja ohjeita. Yksinkertaisin ja suositeltavin tapa on nou-

dattaa sähköturvallisuutta koskevia standardeja, mutta suosituksista voidaan myös 

poiketa, mikäli etukäteen on selvitetty, että ratkaisu täyttää säädösten vaatimat turvalli-

suusvaatimukset. [3, s. 8; 4, s. 8; 5, s. 12.] 

Suomen standardisointiliiton SFS:n pääasialliset sähköturvallisuuteen liittyvät standar-

dit ovat seuraavissa teoksissa: 

• SFS 6000: Pienjännitesähköasennukset 

- KTMp 1193/1999 vaatimukset sähkölaitteistojen turvallisuudesta täyte-

tään noudattamalla tätä standardisarjaa. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto 

STUL ry on julkaissut standardisarjaan perustuvan D1 Käsikirjan raken-

nusten sähköasennuksista, jonka tarkoitus on antaa lisäohjeita standar-

din SFS 6000 soveltamisesta käytännössä. [6, s. 27.] 
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• SFS 6002: Sähkötyöturvallisuus 

- KTMp 1194/1999 päätöksessä on lisätty asetukseen 516/96 luku 4 a, 

jossa on esitetty sähkötyöturvallisuutta koskevat viranomaismääräykset. 

SFS 6002 standardi on asetuksen 29 i §:n mukaan vahvistettu ja sitä 

noudattamalla turvallisuusvaatimukset täyttyvät. [3, s. 48.] 

• SFS-käsikirja 601: Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot 

- Käsikirja 601 sisältää suurjännitesähköasennuksia koskevan standardin 

SFS 6001 liitteineen sekä perusvaatimukset ilmajohtoasennuksista.  

Näiden lisäksi Tukes-ohje S10:stä löytyvät omat julkaisut esimerkiksi junaradoilla työs-

kentelyyn ja räjähdysvaarallisten tilojen asennuksiin. Kuvassa 1 esitetään säädösten 

hierarkia. [7, s. 1 - 8; 8] 

 

Kuva 1. Normihierarkia 
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Jotta sähköturvallisuuslain vaatimukset täyttyisivät, pitää korjaus- ja huoltotöiden sekä 

sähkölaitteistojen rakennus-, huolto- ja käyttötöitä varten nimetä sähkötöiden johtaja 

ja/tai käytön johtaja. Sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla tulee olla riittävä kelpoi-

suus, jonka osoittamista varten henkilöltä tulee löytyä asianmukainen pätevyystodistus. 

[9, s. 10; 5, s. 27.] 

2.1 Sähköpätevyystodistukset 

Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät sähkötöiden johtajalta ja käytön johtajalta riit-

tävää kelpoisuutta, joka osoitetaan henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämällä 

pätevyystodistuksella. [10.] 

Pätevyystodistukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri tasoon: 

1. sähköpätevyys 1: kaikki sähkötyöt 

2. sähköpätevyys 2: enintään 1 000 V AC- tai 1 500 V DC-laitteistoihin kohdistuvat 

työt 

3. sähköpätevyys 3: sähkölaitteiden korjaus. 

Pätevyystodistus oikeuttaa toimimaan todistuksessa mainitulla sähköturvallisuusviran-

omaisen vahvistamalla pätevyysalueella. Pätevyystodistuksen saaminen edellyttää 

riittävän koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi turvallisuustutkinnon suorittamista. Tur-

vallisuustutkinto on voimassa viisi vuotta, jonka aikana pätevyystodistus tulee hakea. 

Kokonaisuudessaan pätevyysluokat ja -vaatimukset on esitetty KTM:n päätöksessä 

516/1996. [5, s. 28 - 29; 9, s. 15 - 17.] 

2.2 Sähköturvallisuustutkinnot 

Turvallisuustutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jolla osoitetaan sähkötöiden tai hissitöiden 

turvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus [3, s. 29 - 30]. 

Turvallisuustutkinnon järjestää turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tutkinnot voi-

daan pätevyystodistuksien tapaan jakaa kolmeen luokkaan seuraavasti: 
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1. sähköturvallisuustutkinto 1: yleistutkinto 

2. sähköturvallisuustutkinto 2: enintään 1 000 V sähkölaitteistojen asennustöitä 

koskeva tutkinto 

3. sähköturvallisuustutkinto 3: enintään 1 000 V sähkölaitteiden korjaustöitä kos-

keva tutkinto. 

Näiden kolmen tutkinnon lisäksi on erikseen hissiturvallisuustutkinto, joka koskee hissi-

en rakennus-, korjaus- ja huoltotöitä. [11.] 

Taulukossa 1 on turvallisuustutkintojen ja pätevyyksien verrannollisuus Tukes-ohje S5-

2014 mukaan. 

 
Taulukko 1. Tutkintojen ja pätevyyksien verrannolli suus 

 



7 

  

Tukes-ohjeesta S5 löytyy myös turvallisuustutkinnon sisältö säännösten, määräysten ja 

ohjeiden osalta. Näiden tuntemus testataan turvallisuustutkinnon suorittamisen yhtey-

dessä.  

Taulukko 2. Tutkintosisällöt 

 

S1 S2 S3
Lait, asetukset ja kauppa- ja teollisuusministeriön
päätökset:
Sähköturvallisuuslaki (410/1996, 634/1999, 893/2001 1 §
kohta 26, 913/2002, 220/2004, 1465/2007, 1072/2010,
1280/2010)

X X X

Sähköturvallisuusasetus (498/1996, 323/2004, 402/2008) X X X

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1466/2007)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä
(516/1996, 28/2003, 1253/2003, 693/2005, 351/2010,
518/2011 ja lisäys sähkötyöturvallisuudesta1194/1999)

X X X

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen
käyttöönotosta ja käytöstä (517/1996, 30/2003, 335/2004)

X X X

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden
turvallisuudesta (1694/1993, 922/1994, 1216/1995,
216/1996, 650/1996 ja 29/2003)

X X X

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen
turvallisuudesta (1193/1999, 517/2011)

X X X

Tukesin ohjeet:

S4-2011 Sähkölaitteistot X X

S7-2012 Sähkötöitä koskeva toimintailmoitus X X X

S10-2012 Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja
sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit

X X X

Standardit:

SFS 6000 (2012) Pienjännitesähköasennukset X X *

SFS 6002 (2. painos) Sähkötyöturvallisuus X X X

SFS käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja
ilmajohdot. Sisältää standardin SFS 6001
(2001)+A1(2005)+A2(2009) Suurjännitesähköasennukset ja
perusvaatimukset ilmajohtostandardeista

X

Muut julkaisut: X X X

D 1-2012 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista X X *

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas (2011) X X X

Materiaali Sähköturvallisuustutkinto

*-merkityt osat sisältävät seuraavat osa-alueet: 4-41, 4-43, 5-51, 5-52, 5-54, 5-55, -6, 7-704, 8-
802, 8-803, 8-804 ja 8-813
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Taulukossa 2 (ks. edellinen sivu) esitettiin sähköturvallisuustutkintomateriaalit luokittain 

S5-ohjeen mukaisesti. Vaikka mainitut julkaisut pysyvätkin pääpiirteittäin samana, jul-

kaistaan S5-ohjeesta vuosittain päivitetty versio, josta löytyy ajantasainen tutkintosisäl-

tö. [9.] 

2.3 Sähköpätevyysvaatimusten mukainen koulutus 

Pätevyyksien koulutusvaatimukset löytyvät KTMp 516/96 12–17§:stä. Oppisisällöt ja 

niiden vaadittavat laajuudet on kokonaisuudessaan määritelty KTM:n päätöksen 

516/96 liitteessä 1. Yhtenevästi sähköpätevyyksien 1 ja 2 osalta vaaditaan 

• soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinto tai sitä täydentävien opintojen tu-

lee sisältää sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä 

• soveltuva tekniikan alan muu tutkinto, joka sisältää sähköalan opintoja vähin-

tään 40 opintoviikkoa. 

Sähköpätevyyden 3 osalta vaaditaan 

• Soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinto, joka sisältää sähköalan opintoja 

vähintään 25 opintopistettä, ja soveltuvan tekniikan alan ammatillisen tutkinnon 

tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 20 opintoviikkoa. 

Lisäksi kaikissa pätevyysluokissa vaaditaan, että opintojen laajuus taulukon 3 (ks. seu-

raava sivu) mukaisesti on vähintään 1,5 opintopistettä tai 1 opintoviikko aihealuetta 

kohden. [8, s.17 - 20; 3, s. 33 - 34.] 
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Taulukko 3. Opintojen aihealueet 

 

Myös näyttöperusteisen tutkinnon tulee vastata taulukon mukaista tiedollista ja taidollis-

ta osaamista. Näyttöperusteinen tutkinto voi olla esimerkiksi oppisopimuskoulutus. [3, 

s. 33 - 34.] 

Pätevyysluokka

Aihealueet S1 S2 S3 Huom.

1. teoreettinen sähkötekniikka ja
sähkömittaustekniikka:
sähkötekniikan komponentit, virtapiirilait, virtapiirien
laskumenetelmät X X X

sähkömagnetismi, induktioilmiö, vaihtosähkön
perusteet, vaihtosähköpiirien keskeiset
laskumenetelmät, resonanssi-ilmiö, kompensointi X X 1)

1) ei resonanssia tai 

kompensointia

symmetrinen ja epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä,
jännitteen alenema, yliaaltojen teoria

X X 2) 2) lisäksi muutosilmiö

sähköstatiikka ja sähkölujuus X X X

virran, jännitteen ja tehon mittaaminen
sähkövoimajärjestelmässä, energiamittaus, sähkön
laatuun liittyvät mittaukset X X 3)

3) ei energiamittausta tai sähkön 

laatuun liittyviä mittauksia

2. sähköturvallisuussäädökset ja –standardit:

soveltuvan sähköturvallisuustutkinnon laajuuden
mukaiset sähköalan säädökset ja näiden säädösten
kannalta keskeisimmät standardit X X 4)

4) sähköturvallisuuslainsäädäntö 

ja sen nojalla annetut päätökset ja 

asetukset

3. sähkötyöturvallisuus:

KTM:n päätöksen 516/96 4 a luvun mukainen
sähkötyöturvallisuuskoulutus X X X

sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat
ja niissä toimiminen, sähkölaitteiden ja –asennusten
turvallisuusratkaisut X X X

4. sähkön siirto- ja jakeluverkot sekä
suurjännitetekniikka:
sähkön siirtojärjestelmät, ylijännitteet ja
ylijännitesuojaus, sähkön laatu X

maakaapeli- ja ilmajohtoasennukset X

sähkönjakelun komponentit, kojeistot, johtojen
tekninen mitoitus, oikosulku- ja maasulkurelesuojaus,
sähkönjakelun automaatio ja kaukokäyttö

X

5. rakennuksen sähköverkko:

suojausmenetelmät, jakelujärjestelmät X X X

asennustavat, tilaluokitukset, asennukset erilaisissa
tiloissa X X X

laitteiden, johtimien ja kaapeleiden mitoitus X X X

sähkötekninen dokumentointi X X X

sähkökäytöt X X X

6. sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset

kiinteistön käyttöönottotarkastukset X X X

soveltuvin osin jakeluverkkojen
käyttöönottotarkastukset X X
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2.4 Sähköpätevyyteen vaadittava työkokemus 

Sähköpätevyyteen 1 vaaditaan ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään 

kahden vuoden riittävän laaja-alainen sähkötöiden johtamiseen perehdyttävä työkoke-

mus, josta vähintään vuosi on saatu yli 1 000 v vaihtojännitteisten tai yli 1 500 v tasa-

jännitteisten sähkölaitteistojen rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävissä 

tehtävissä. 

Sähköpätevyyteen 2 vaaditaan 

- joko soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin 

tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähin-

tään kahden vuoden työkokemus 

- tai soveltuva ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto 

tai vastaava aiempi koulutus tai tutkinto ja tämän suorittamisen jälkeen vähin-

tään kolmen vuoden työkokemus.  

Sähköpätevyyteen 3 vaaditaan KTMp 516/96 11§:ssä säädetty riittävä ammattitaito 

sähkö- ja käyttötöihin (ks. 3.3.3, Sähkötöitä tekevien ammattitaito). [3, s. 28 - 29]. 
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3 Sähkötöiden johtaja 

Ennen toimintailmoituksen tekemistä ja sähkötöiden aloittamista on yrityksen nimettävä 

sähkötöiden johtaja, joka huolehtii muun muassa siitä, että sähköturvallisuus ei vaa-

rannu ja sähkötöitä tekevät ammattitaitoiset työntekijät toimivat sähköturvallisuuslain-

säädännön vaatimusten mukaisesti. [5, s. 89; 8, s. 15.] 

3.1 Sähkötöiden johtajan nimeäminen 

Sähköturvallisuuslaki velvoittaa nimeämään töitä johtamaan luonnollisen henkilön, jolla 

on riittävä kelpoisuus [3, s. 9]. Ministeriö on tarkentanut vaatimusta päätöksessä 

516/96 sähköalan töistä, jossa velvoitetaan toiminnanharjoittajaa nimeämään sähkötöi-

den johtaja jo ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee nimetä 

uusi sähkötöiden johtaja kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun toimessa tapahtuu jokin 

muu kuin lyhytaikainen poissaolo. Lyhytaikaisena poissaolona voidaan pitää esimerkik-

si vuosilomaa tai sairautta. Lain mukaan sama henkilö voidaan nimetä korkeintaan 

kolmelle toiminnanharjoittajalle sähkötöiden johtajaksi samanaikaisesti. [2, s. 9 ja 27] 

Sähkötöiden johtajaa voidaan kieltää toimimasta töiden johtajana tai rajoittaa hänen 

oikeuksiaan, jos sähköturvallisuusviranomainen katsoo hänen hoitavan tehtäviään 

puutteellisesti tai virheellisesti. Tällaisessa tapauksessa asiasta ilmoitetaan välittömästi 

toiminnanharjoittajalle. Tämän takia sähkötöiden johtajan tulee tuntea voimassaolevat 

standardit ja määräykset ja toimia niiden edellyttämällä tavalla. [8, s. 10; 3, s. 27.] 

3.2 Sähkötöitä koskeva toimintailmoitus 

Sähköturvallisuuslain mukainen toimintailmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloitta-

mista turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. Ilmoituksen tekemiseen voi käyttää 

Tukesin lomaketta SL1 tai vapaamuotoista ilmoitusta, jossa on tarvittavat tiedot. [8, s. 

11; 3, s. 30; 11.] 

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi toiminnanharjoittajaa ja sähkötöiden johtajaa koskevat 

tiedot, jotka kerrotaan Tukes-ohje S7:ssä. Ilmoituksessa annettavien tietojen tarkoitus 



12 

  

on selvittää, että seuraavat sähköturvallisuuslain 8. ja 9 §:n vaatimukset täyttyvät siten, 

että [11.] 

- sähkötöiden johtaja on pätevä hoitamaan tehtävää 

- sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että toiminta on säännösten ja määräysten 

mukaista 

- sähkötöiden johtajalla on tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään 

- sähkötöiden johtaja on toiminnanharjoittaja tai toiminnanharjoittajan palveluk-

sessa 

- sähkötöiden johtajaksi nimetty ottaa tehtävän vastaan 

Jos ilmoitus sisältää kaikki tarpeelliset tiedot, lähetetään toiminnanharjoittajalle vahvis-

tus, josta selviää sähkötöiden tekemistä koskevat oikeudet. Jos toiminnanharjoittaja ei 

täytä kaikkia määräyksiä eikä kohtuullisessa ajassa korjaa asiaa, voi Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto kieltää sähkötöiden tekemisen tai asettaa rajoituksia. Toiminta-aluetta 

rajoitetaan myös silloin, kun sähkötöiden johtajan pätevyystodistus ei kata ilmoitettua 

työaluetta. [8, s. 14.] 

Toiminnanharjoittajaa ja sähkötöiden johtajaa koskevat muutokset on ilmoitettava Tu-

kesille kuukauden kuluessa muutoksesta. Tämä kannattaa huomioida, sillä esimerkiksi 

uuden sähkötöiden johtajan nimeämiselle on aikaa kolme kuukautta. Ennen nimeämis-

tä tulee siis ilmoittaa tapahtuneesta muutoksesta. Muutosten rekisteröintien yhteydessä 

toimintaoikeudet päivitetään muutoksia vastaavaksi. Rekisterin tiedot voidaan tarkistaa 

Tukesin sivuilla ylläpidettävästä urakoitsijarekisteristä, josta löytyy sähköurakoitsijan ja 

sähkötöiden johtajan tiedot. [3, s. 30; 8, s. 14.] 

Ilmoituksen tekeminen on käytännössä pakollinen ammattimaista liiketoimintaa harjoit-

taessa, mutta sähköturvallisuuslaissa määrättyä ilmoitusta ei vaadita KTMp 516/96 

29§:ssä mainituista töistä. Tämä rajaus sisältää pääasiassa sähköpätevyysluokan 

omaavan henkilön tekemän kertaluontoisen ja vähäisen sähkötyön. Myöskään sähkö-

suunnitteluyrityksen ei tarvitse tehdä ilmoitusta tai nimetä sähkötöiden johtajaa. [3, s. 

9.] 
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3.3 Sähkötöiden johtajan toimintaedellytykset ja tehtävät 

Sähkötöiden johtajan tulee tuntea töiden suorittamiseen liittyvät turvallisuusasiat. Li-

säksi hänellä pitää olla yrityksessä sellainen asema, että hänellä on mahdollisuus huo-

lehtia tehtävistään ja vaikuttaa vastuullaan oleviin asioihin. Organisaatiosta riippumatta 

sähkötöiden johtajan tulee käytännössä ohjata töiden suorittamista, varmistaa työnteki-

jöiden ammattitaito, opastaa työvälineiden käytössä ja pitää huoli, että käytössä ja saa-

tavilla on töiden suorittamisen kannalta tarvittavat puitteet. [3, s. 9; 8, s. 13, 21 ja 38.] 

Kuva 2 havainnollistaa sähköturvallisuudesta vastaavaa organisaatiota. [3, s. 88 - 89.]  

 

Kuva 2. Sähköturvallisuudesta vastaava organisaatio 

 
 

Kuvasta 2 voitiin havaita, että sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan työtehtäviä voi-

daan siirtää muille, mutta vastuu on silti edelleen sähkötöiden johtajalla. Tämän takia 

on tärkeää, että sähkötöiden johtaja on kosketuksissa töiden tekemiseen ja omaa joh-

to-oikeuden yrityksen sähkötöihin. Sähkötöiden johtajan tulee puuttua säädösten ja 

ohjeiden vastaiseen toimintaan. Tämän takia myös sähkötöiden johtajan tulee ylläpitää 

omaa ammattitaitoaan seuraamalla aktiivisesti alalla tapahtuvia muutoksia. Sähkötur-

vallisuusviranomainen voi vaatia selvityksen sähkötöiden johtajan edellytyksistä hoitaa 

säädösten mukaisia tehtäviä. Sähkö- ja käyttötöiden vastuuhenkilöt tulisi aina olla koko 

organisaation tiedossa. [3, s. 27 ja s. 9; 11.] 

3.3.1 Sähköasennuksien turvallisuusvaatimukset 

Sähkölaitteistojen turvallisuusvaatimukset on kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-

sessä 1193/1999. Siihen sisältyy 24 kohdan luettelo olennaisista  

Henkilö Valvonta-alue

Sähkötöiden 
johtaja tai käytön 
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Työstä tai 
käytöstä vastaava 
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oma työ ja sen 
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tehtävä työ

Koko 
työkokonaisuus
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14 

  

turvallisuusvaatimuksista, joiden tulee toteutua. Yksinkertaisin tapa on noudattaa SFS 

6000 -standardia pienjänniteasennuksissa ja SFS 6001 -standardia suurjänniteasen-

nuksissa, jolloin turvallisuusvaatimukset täyttyvät. [3, s. 38; 8, s. 26] 

Asennusvaiheessa tulee huolehtia sitä, että käytettävät asennustarvikkeet ovat stan-

dardinmukaiset ja asennuskohteeseen soveltuvia. Tarvikkeiden standardinmukaisuu-

teen voidaan vaikuttaa esimerkiksi määrittelemällä hankintakanavat. Asennus tulee 

tehdä laitekohtaisten ohjeiden mukaan. [8, s. 32.] 

Sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että sähkölaitteistot ovat vaatimuksenmu-

kaisia ennen luovuttamista käyttäjälle. Käytännössä tämä varmistetaan käyttöönotto-

tarkastuksella, joka tulee tehdä ja dokumentoida säädösten mukaisesti. Pöytäkirja käyt-

töönottotarkastusta varten on saatavilla ST-kortistosta. ST-kortisto on Sähköinfo Oy:n 

ylläpitämä aineisto talotekniikan osa-alueista. [11.] 

Standardista poikkeavista asennuksista on etukäteen laadittava kirjallinen selvitys, jos-

sa tulee ilmi, miten olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja millaisilla ratkaisuilla 

niiden täyttyminen saavutetaan, sekä kuka selvityksen on tehnyt. Lisäksi tarvitaan tilaa-

jan antama suostumus poikkeavalle asennukselle. [3, s. 38.] 

Käyttöönottotarkastuksen lisäksi sähköturvallisuuden varmistamiseksi on toisinaan 

tehtävä myös varmennustarkastus. Varmennustarkastus tehdään, kun kyseessä on 

KTM:n päätöksen 517/96 mukaan luokitellut sähkölaitteistot, jotka vaativat varmennus-

tarkastuksen. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkintätilat, suuret laitteistot ja räjähdysvaaral-

liset tilat. Varmennustarkastus saatetaan vaatia uudisrakentamisen lisäksi myös muu-

tostöiltä. Sähkötöiden johtajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia varmennustarkastuksi-

en toteutumisesta. [8, s. 25.] 

Sähköasennukset tulee tehdä jännitteettömänä, ellei erillistä jännitetyöohjeistusta ole 

annettu. Jännitetyöstä tulee tarvittaessa olla työkohtainen suunnitelma sekä työnteki-

jöillä työhön vaadittava erikoiskoulutus. Jännitetöitä tekevien tulee käyttää työmenetel-

män edellyttämiä työvälineitä ja varusteita. Jännitetöitä tulisi tehdä ainoastaan silloin, 

kun kohteen jännitteettömäksi tekeminen ei ole mahdollista. Jännitteettömäksi tekemi-

nen tulee tehdä SFS 6002 mukaisesti seuraavassa järjestyksessä: 

1) täydellinen erottaminen 
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2) jännitteen kytkemisen estäminen 

3) laitteiston jännitteettömyyden toteaminen 

4) työmaadoittaminen 

5) suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta [11.] 

3.3.2 Työtilat, työvälineet ja sähköturvallisuusjulkaisut 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes katsoo, että sähköturvallisuuslain vaatimukset 

täytetään, kun urakoitsijalla on käytettävissä 

- toiminnan laajuuden edellyttämät toimitilat ja kiinteä toimipiste 

- toiminnan kannalta tarpeelliset työvälineet ja mittalaitteet 

- turvallisuustutkintoa ja toimintaa vastaavat julkaisut [8, s. 13; 11.] 

Sähkötöiden johtajan tehtäviin kuuluu varmistaa, että sähköturvallisuuteen liittyvät jul-

kaisut ovat henkilökunnan käytettävissä ja että käytettävissä on toiminnan kannalta 

tarpeelliset mittalaitteet ja työvälineet.  

Sähkölaitteistojen ja sähkölaitteiden sähkötöistä on Tukes listannut tarpeelliseksi seu-

raavat mittalaitteet: 

- yleismittari 

- eristysresistanssin mittauslaite 

- pihti-ampeerimittari 

- vaihejärjestyksen ilmaisin 

- suojajohdinpiirien kunnon toteamiseen soveltuva mittalaite 
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- oikosulkuvirran määrittämiseen soveltuva mittalaite 

- jännitteenkoetin [4, s. 348; 11.] 

Sähkötöiden johtajan tulee huolehtia myös siitä, että henkilökunta osaa käyttää tarvit-

tavia mittalaitteita, ja että käytettävissä on myös muita mittalaitteita ja työvälineitä, jos 

ne ovat toiminnan kannalta tarpeellisia. Jokaisella työntekijällä tulee olla työhön tarvit-

tavat henkilösuojaimet saatavilla. Niiden käyttötarve tulee arvioida tilanteen mukaan ja 

niiden käyttöä on myös valvottava. [8, s. 34 ja 36.] 

Työkalujen, varusteiden ja laitteiden tulee olla käyttöön sopivia ja käyttökunnossa. SFS 

6002 velvoittaa säilyttämään ja käyttämään kaikkia varusteita oikein sekä tarkasta-

maan ne säännöllisesti. Tarkastuksiin kuuluu silmämääräisten tarkastusten lisäksi tar-

vittavat sähköiset testit. [3, s. 59.] 

3.3.3 Sähkötöitä tekevien ammattitaito 

Sähkötöiden johtajan tulee huolehtia käytettävän henkilöstön ammattitaidon, osaami-

sen ja niiden ylläpidon organisoimisesta. Tähän kuuluvat esimerkiksi sähköturvallisuu-

teen liittyvän ohjeistuksen tiedottaminen henkilökunnalle sekä sähköturvallisuuskoulu-

tusten järjestäminen. [3, s. 87 – 88.] 

Sähköalalla työskentelevien perusvaatimukset on annettu KTM:n päätöksessä 

516/1996 sähköalan töistä. Kaikissa sähköalan töissä toimivien tulee olla päätöksen 

9§:n mukaisesti tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt 

tai opastettu. 11§:n mukaan ammattitaitoa edellyttävissä sähköalan töissä valvomaan 

ja itsenäisesti koulutustaan ja työkokemustaan vastaavaa työtä tekemään on opastuk-

sen saanut henkilö, joka on 

1) suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden 

kuukauden työkokemuksen sähkötöissä 

2) suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut 

kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä 
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3) suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan 

aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkoke-

muksen sähkötöissä 

4) suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman kou-

lutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä 

5) hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustie-

dot. [1, s. 27.]  

Perusvaatimusten lisäksi jokainen työntekijä tulee olla perehdytetty työtehtäviin ja yri-

tyksen toimintatapoihin. Sähkötöiden johtajan tulee myös varmistua siitä, että työnteki-

jät ovat turvallisuuteen oikein asennoituvia. Perehdyttämisestä tulee olla dokumentti, 

josta suoritettu perehdytys käy ilmi. 

Sähkötöiden johtajan tulee huolehtia siitä, että jokaiselle työlle on nimetty työnaikainen 

sähköturvallisuuden valvoja. Valvojan tehtäviin kuuluu varmistaa työnaikaisen sähkö-

turvallisuuden toteutuminen. Esimerkiksi jännitteettömyyden varmistus ja työn aloitus-

luvan antaminen kuuluvat valvojan tehtäviin. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvo-

jan nimeämisestä tulisi olla yrityskohtainen ohje. [3, s. 31.] 

3.3.4 Sähkötyöturvallisuuskoulutus 

Jokaiselle sähköalan töitä tekevälle henkilölle on annettava SFS 6002 mukaan sähkö-

työturvallisuutta koskeva koulutus. Koulutuksen tulee sisältää vähintään sähkön aiheut-

tamat vaarat ja sähköstä johtuvat tapaturmat, sähköturvallisuutta koskevien keskeisten 

säädösten sisältö sekä standardin SFS 6002 sisältö.  Koulutuksen tulee mukailla osal-

listuvien henkilöiden toimenkuvaa ja tietojen ymmärtäminen tulee varmistaa. Koulutuk-

sen läpäisystä on annettava todistus tai vastaava dokumentti, jolla koulutuksen läpäisy 

voidaan todentaa. Yleisessä sähköturvallisuuskoulutuksessa ei tule käsitellä jännite-

työn tekemistä, vaan varmistua siitä, että työn erityisluonne ymmärretään. Jännitetöistä 

annetaan erillinen jännitetyökoulutus. 

Sähkötöiden johtajan tulisi ylläpitää listaa henkilökunnan saamasta sähkötyöturvallisuu-

teen liittyvästä koulutuksesta. Sähkötyöturvallisuuskoulutus tulee uusia vähintään vii-

den vuoden välein ja ajantasaisesta listasta on helppo katsoa koulutusten tarve.  
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Sähkötöiden johtajan tehtävä on myös huolehtia siitä, että koulutus pysyy ajan tasalla. 

Yleisen sähköturvallisuuskoulutuksen lisäksi työntekijöille on tarpeen antaa lisäopas-

tusta silloin, kun tehdään poikkeavia tai uusia töitä, tai jos standardeissa tapahtuu muu-

toksia. [3, s. 31; 5, s. 88; 8, s. 27 - 28.] 

3.3.5 Vuokratyövoiman käyttäminen 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on vastuu vuokratyöntekijän turvallisuudesta, 

perehdyttämisestä ja työsuojelusta. Työvoimaa vuokraavalle yritykselle tulee kertoa 

työn edellyttämät vaatimukset, joiden perusteella työntekijän ammattitaitovaatimukset 

varmistetaan. Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen tulee silti perehdyttää työntekijä 

työhön ja työpaikan olosuhteisiin ja toimintatapoihin. Myös vuokratyöntekijän tulee tie-

tää kuka on yrityksen sähkötöiden johtaja, kenen alaisuudessa työskennellään, miten 

työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja nimetään ja miten vastuuhenkilöt ovat tavoi-

tettavissa. [8, s. 39 ja 30 - 38; 12.] 
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4 Sähkökäytön johtaja 

Käytön johtajan tehtäviin kuuluu KTMp 516/96 mukaan huolehtia siitä, että sähkölait-

teen- tai laitteiston käyttö- ja huoltotöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia ja sen 

nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä, ja että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat 

riittävän ammattitaitoisia ja opastettuja tehtäviin. Myös käytön johtajan tulee siis tuntea 

kulloinkin voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpidettävä 

ammattitaitoaan. 

Käytön johtajalla tulee olla sähkölaitteiston jännitetasoa vastaava pätevyysluokka. Luo-

kan 1 pätevyys yli 1 000 V:n laitteistoilla ja vähintään luokan 2 pätevyys enintään 1 000 

V:n laitteistoilla. Käytön johtajana ei voi toimia yritys, vaan nimettynä on oltava luonnol-

linen henkilö. [3, s. 27; 8, s. 43 - 45 ja 51; 13; 14.] 

4.1 Käytön johtajan nimeäminen 

Käytön johtaja tulee nimetä, kun 

1) sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 V:n nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännit-

teinen muuntamo, tai kun 

2) sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1 600 kVA. [3, s. 9 ja 27] 

Käytön johtajan nimeäminen vaaditaan sähkölaitteistoille, kun kyseessä on luokan 2c, 

2d tai 3c laitteisto [13].  

Käytön johtaja tulee nimetä koko sähkölaitteistolle sekä pienjännitepuolelle. Saman 

sähkölaitteiston käytönjohtajuus voidaan jakaa, jolloin pienjännitteisellä puolella riittää 

S2-pätevyys. Käytön johtaja tulee nimetä kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston 

käyttöönotosta tai kun käytön johtajuudessa tapahtuu muutoksia. Käytön johtajan ol-

lessa poissa, esimerkiksi lomamatkalla, tulee hänen tilalleen olla nimettynä sijainen. 

Tässä tapauksessa vähintään sijaisen tulee olla tavoitettavissa. Sähköturvallisuusvi-

ranomaiselle tehtävästä ilmoituksesta tulee käydä ilmi sähkölaitteiston ja käytön johta-

jan tiedot ja selvitys, että asetetut vaatimukset täyttyvät. Myös käytön johtajuudesta 

vaaditaan henkilön suostumus, joka liitetään ilmoitukseen. Ilmoituksen tekeminen  
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kuuluu sähkölaitteiston haltijan velvollisuuksiin. Käytön johtajan tulee ilmoittaa laitteis-

ton haltijalle esimerkiksi lomista ja muista lyhyistä poissaoloista. 

Käytön johtaja voi KTMp 516/96 mukaan olla sähkölaitteiston haltija, tämän palveluk-

sessa tai sellaisen yhteisön palveluksessa, jolla on sähkölaitteistoa koskeva kunnossa-

pitosopimus. Jos samaan sähkölaitteistoon kuuluu enemmän kuin kolme enintään 20 

kV muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa yli 1 000 V:n kytkinlaitosta, on käytön 

johtajan oltava haltijan palveluksessa (palkkasuhteessa) tai käytön johtajan työnantajan 

ja sähkölaitteiston haltijan välillä tulee olla sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopi-

mus. Tämän kunnossapitosopimuksen tulee olla voimassa koko käytön johtajuuden 

ajan ja edellyttää työnantajalta sähköurakointioikeuksia. Urakointioikeuden lisäksi Tu-

kes edellyttää työnantajalta mahdollisuutta suoriutua tavanomaisesta ylläpitohuollosta 

ja viankorjauksesta.  

Korkeintaan kolmen enintään 20 kV:n muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa yli 

1 000 V:n kytkinlaitosta sisältävän sähkölaitteiston käytön johtajana voi toimia myös 

sivutoimisesti. Sivutoimisen käytön johtajuuden sisällöstä ja laajuudesta kannattaa so-

pia kirjallisesti. Sopimuksen pohjana voi käyttää esimerkiksi ST-kortistosta löytyvää 

sopimuspohjaa 95.58.  

Sähkölaitteiston haltijan palveluksessa toimivalla käytön johtajalla on yleensä jokin toi-

nen tehtävänimike, ja käytön johtaminen liittyy läheisesti näihin työtehtäviin. Käytön 

johtajuudesta sovitaan esimerkiksi työsopimuksessa. Laitteiston haltijan on annettava 

käytön johtajalle mahdollisuudet hoitaa lakisääteisiä tehtäviään. Jotta käytön johtaja 

pystyy suoriutumaan velvollisuuksistaan, tulee hänelle antaa tarvittavat lähtötiedot ja 

dokumentit. Lisätietoa dokumentoinnista löytyy ST-korteista 13.28 Yleisohjeita sähkö- 

ja tietoteknisten järjestelmien dokumentoinnista, sekä 13.30 Sähkö- ja tietoteknisten 

järjestelmien käyttödokumentit. 

Sähköverkon puolella käytön johtajan palvelusuhde määräytyy sähkömarkkinalain mu-

kaisesti. Lain mukaan sähköverkkolupa myönnetään, jos hakijalla on tekniset, taloudel-

liset ja organisatoriset edellytykset huolehtia sähköverkkotoiminnasta. Myös sähköver-

kon puolella käytön johtajalta vaaditaan sähköturvallisuuslain 410/96 ja sen nojalla 

säädettyjen määräysten mukaiset pätevyysvaatimukset.  
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Jos sähköturvallisuusviranomainen toteaa käytön johtajan hoitavan tehtäviään puut-

teellisesti tai virheellisesti, voidaan käytön johtajaa sähköturvallisuuslain nojalla kieltää 

toimimasta tai rajoittaa hänen oikeuksiaan toimia käytön johtajana. Kiellosta tai rajoi-

tuksesta ilmoitetaan välittömästi myös sähkölaitteiston haltijalle. [3, s. 27; 8, s. 43 - 46, 

51 ja 54 - 57; 14; 15, s. 53.] 

4.2 Käytön johtajan toimintaedellytykset ja tehtävät 

Käytön johtajan tehtäviin kuuluu muun muassa huolehtia siitä, että sähkölaitteiston 

kuntoa ja turvallisuutta valvotaan ja että lain vaatimat tarkastukset ja huollot suorite-

taan. Käytön johtajan tulee varmistaa, että käyttöhenkilöt ovat riittävän ammattitaitoisia 

ja perehdytettyjä ja että laitteiston käyttöön tarvittavat dokumentit ovat saatavilla. 

4.2.1 Dokumentit käytönjohtokohteissa 

Sähkölaitteistosta tulisi olla piirustukset, kaaviot ja ohjeet ajan tasalla, jotta laitteiston 

käyttö ja hoito pystytään toteuttamaan suunnitellusti ja turvallisesti. Dokumentteihin ja 

niiden luotettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti vanhoissa laitteistoissa, 

joissa muutoksia on voitu tehdä ilman asianmukaista päivitystä kuviin. Sähköjärjestel-

mistä vaadittavat käyttödokumentit tulevat valtaosin KTMp 517/96 -sähkölaitteistojen 

käyttöönotosta ja käytöstä sekä SFS 6000 -pienjänniteasennusstandardista. Tällaisia 

dokumentteja ovat esimerkiksi käyttöönottomittauksien pöytäkirjat, määräaikaistarkas-

tuksien pöytäkirjat ja koko kohteen loppukuvat. Dokumenteista tulisi ilmetä erityisesti 

seuraavat tiedot: 

- virtapiirien laji ja rakenne sisältäen: johtojen tyypit, johtimien lukumäärät ja poik-

kipinnat sekä kulutuspisteiden sijainnit 

- suoja-, kytkin- ja erotuslaitteiden ominaisuudet ja sijaintitiedot. 

Lisäksi siltä osin kuin on tarpeen, tulisi dokumenttien sisältää suojalaitteisiin ja johtimiin 

liittyviä tietoja, joita tarvitaan järjestelmän mitoitukseen. Jokaisen piirin osalta tulisi esi-

merkiksi tarvittaessa olla käytettävissä oikosulkuvirrat ja niille määritettyjen suojalaittei-

den katkaisukyvyt. 
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Antenni- ja sisäjohtoverkon osalta dokumentoinnista määrää viestintävirasto. Doku-

mentoinnin vaatimukset löytyvät viestintäviraston määräyksestä 65. 

Dokumentoinnin tulee olla standardien SFS-EN 61082 ja SFS-EN 81346 mukaiset. 

Standardit sisältävät ohjeita ja sääntöjä järjestelmien esittämiselle ja informaation jä-

sentämiselle. [3, s. 35 - 37; 4, s. 347; 6, s. 193; 8, s. 58.] 

4.2.2 Käyttö-, hoito- ja huoltotyöt 

Käytön johtajan tehtäviin kuuluu valvoa, että sähkölaitteistojen käyttö ja huolto toteute-

taan lakia ja määräyksiä noudattaen, ja tarpeen vaatiessa käytön johtajan tulee puuttua 

laitteiston käyttöön. Käytön johtajan tulee selvittää vastaamansa sähkölaitteistokoko-

naisuuden rakenne. Laitteisto saattaa koostua erilaisista osista, joiden tarkastukset ja 

hoito poikkeavat toisistaan. Tällainen voi olla esimerkiksi räjähdysvaarallinen tila, jonka 

turvallisuusvaatimukset poikkeavat muusta alueesta. Käytön johtaja ratkaisee täyttä-

vätkö laitteistojen käyttö-, hoito- ja kunnossapitomenettelyt turvallisuusvaatimukset. 

Apuna voi käyttää tarpeen mukaan esimerkiksi valtuutettuja tarkastajia. [5, s. 91; 8, s. 

51.] 

4.2.3 Työntekijöiden ammattitaito 

Vaikka työnantajilla on työturvallisuuslainsäädännön nojalla ensisijainen vastuu opas-

taa ja kouluttaa työntekijät, käytön johtajan tulee silti varmistaa omalla vastuualueellaan 

työntekijöiden pätevyys. Tarvittaessa käytön johtajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin vaa-

ran välttämiseksi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi laitteiston jännitteettö-

mäksi tekeminen tai työntekijän pääsyn epääminen. Käyttötöihin tarvittavista välineistä 

huolehtiminen kuuluu käytön johtajan tehtäviin. 

Työntekijöiden tulee saada kohde- ja työpaikkakohtainen opastus. Jos opastettava on 

maallikko, tulee opastuksen saaneelta henkilöltä saada kuittaus. Maallikolle annetta-

vasta opastuksesta tulee muistaa, että se on aina laitekohtainen. Standardin SFS 6002 

mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus myös vaaditaan kaikilta sähkötöitä tekeviltä ja 

niihin osallistuvilta.  
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Työntekijöiden ammattitaitoon liittyen käytön johtajan vastuualueisiin kuuluu myös huo-

lehtia siitä, että valvonta-alueella työskentelevällä henkilökunnalla on käytettävissä 

sähköturvallisuutta koskevat julkaisut. [8, s. 56; 5, s. 91.] 

4.2.4 Sähkölaitteistojen tarkastukset 

Käytön johtajan tulee huolehtia että sähkölaitteiston kuntoa valvotaan esimerkiksi 

säännöllisillä katselmuksilla. Luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistolla tulee olla kalenteriaikaan 

sidottu kunnossapito-ohjelma, jossa on laitteistolle tehtävät toimenpiteet. Toimenpitei-

den suorittamisesta tulee pitää kirjaa ja katselmuksissa havaitut puutteet tulee poistaa. 

Lisäksi lisäys-, muutos- sekä laajennustöistä tulee olla sähkölaitteiston haltijalle luovu-

tetut käyttöönottopöytäkirjat. Luokan 1 ja muiden sähkölaitteistojen osalta kunnossapi-

to-ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeilla. 

Osalle sähkölaitteistoja tulee suorittaa säädösten määrittelemä määräaikaistarkastus. 

Tällaisen tarkastuksen saa suorittaa vain valtuutettu tarkastaja tai laitos. Määräaikais-

tarkastuksissa varmistetaan pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla, että 

1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty kunnossapito-

ohjelmassa mainitut toimenpiteet 

2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja 

ohjeet ovat käytettävissä 

3) sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on tarvittavat käyttöönottopöytäkirjat. 

Tukes-ohje S4:stä löytyy luokittelu tarkastuksessa löydettyjen puutteiden vakavuuteen. 

Luokittelu sisältää kategoriat 0-3: välitön vaara, vakava vaara, kohtalainen tai lievä vaa-

ra ja vaatimustenmukainen. 

Myös sähkölaitteistot on jaettu laajuutensa ja ominaisuuksiensa perusteella luokkiin, 

joiden perusteella määräytyy varmennuksen suoritusväli ja sen suorittaja. Määräaikais-

tarkastusten suoritusvälit ovat: 

1. luokan 1 laitteistoissa 15 vuotta 
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2. luokan 2 laitteistoissa 10 vuotta 

3. luokan 3 laitteistoissa 5 vuotta. 

Tarkastuksen saa suorittaa valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja lukuun ottamatta 

luokan 3 räjähdysvaarallista laitteistoa, jonka tarkastuksen saa suorittaa vain valtuutet-

tu laitos. 

Koska käytön johtajan vastuut ja tehtävät ovat laajat, on muiden käytön johtajien ja 

haltijan kanssa sovittava kenen vastuualueeseen kuuluu mikäkin laitteisto ja kuka hoi-

taa mitäkin tehtävää. Sähkölaitteistojen selkeää jakoa varten ne tulisivat olla jo sopi-

musta laadittaessa yksilöityjä. Yksilöintiin voi käyttää Tukes:n rekisterin mukaisia lait-

teistonumeroita, mutta laitteistot pitäisi yksilöidä myös muulla tavoin. Pelkän laitteisto-

numeron käytön ongelma on se, että numeroinnit saattavat muuttua esimerkiksi silloin, 

kun laitteistoja yhdistetään tai jaetaan eri haltijoille. Muistin tueksi on käytön johtajille 

saatavilla esimerkiksi ST-ohjeisto 12, Käytön johtajan tarkastuslista. [5, s. 91; 8, s. 51 - 

55; 14; 16.] 
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5 Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan erot 

Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan toimet ovat samankaltaisia sen suhteen, että 

molempien toimenkuvan määrittelee sähköturvallisuuden voimassa olevat lait, säädök-

set, määräykset ja ohjeet. Lisäksi molempien toimien hoitamiseen vaaditaan yhtä laaja 

pätevyys. 

Eroja on kuitenkin käytännön toteuttamisessa ja sopimussuhteissa. Sähkötöiden johta-

ja pitää olla jokaisen sähkötyötä tekevän yrityksen palveluksessa, mutta käytön johta-

juutta voidaan myydä. Käytön johtajan voidaan ajatella toimivan kohteissa ikään kuin 

lisäturvana silloin, kun tehdään kohdekohtaisia laajennus- tai muutostöitä. Toisaalta 

taas käytön johtaja valvoo käyttö- ja huoltotöiden tekijöitä ja heidän ammattitaitoaan. 

Esimerkiksi sähkölaitteistojen läheisyydessä tapahtuvat siivoustyöt hoitavat usein muut 

työntekijät kuin sähköalan ammattilaiset, joiden esimiehetkään eivät työskentele säh-

köalalla. Tällöin sähkölaitteistojen läheisyydessä työskentelevien työntekijöiden pereh-

dyttämisestä vastaa käytön johtaja. Näin tulee varmistettua myös se, että sähkölaitteis-

tojen parissa työskentelevät maallikot saavat sähkötyöturvalliseen liittyvän opastuksen. 
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6 Lassila & Tikanoja Oyj:n sähkötyöturvallisuuden k ehittäminen 

Lassila & Tikanoja Oyj toimii aktiivisesti työturvallisuuden parantamiseksi ja työtapa-

turmien ehkäisemiseksi. Yrityksen sähkötöiden- ja käytön johtajan kanssa käytiin kes-

kustelua mahdollisista kehitettävistä osa-alueista yrityksen sähkötyöturvallisuuteen 

liittyen. Seuraavaksi esitetään insinöörityön materiaalia apuna käyttäen konkreettisia 

parannusehdotuksia yrityksen sähkötyöturvallisuuden kehittämiseen. 

6.1 Mittareiden kalibrointi 

Mittareiden toimintakunnon valvonta on yksi sähkötöiden ja käytön johtajan velvolli-

suuksista. Mittareiden toiminnan varmistus voidaan toteuttaa monin eri tavoin, kunhan 

sähköturvallisuuslain vaatimukset täyttyvät.  

Sähköasennuksissa käytettävien mittareiden tulee täyttää standardi EN-SFS 61557. 

Mittarin käyttäjän tulee huolehtia siitä, että mittatarkkuus vastaa valmistajan ilmoittamia 

arvoja. Valmistajien ohjeissa on yleisesti käytössä yhden vuoden kalibrointiväli mitta-

reille, mutta sähköturvallisuuslaki ei sitä vaadi. Laki kuitenkin velvoittaa mittausten teki-

jää käyttämään mittalaitteita, joiden tulokset ovat luotettavia. Mittarin toimintakunto voi-

daan varmistaa käyttämällä mittaria valmistajan ohjeiden mukaan kalibroitavana, tai 

esimerkiksi noudattamalla omaa ohjelmaa. Esimerkiksi käyttöönottomittauksia tehtäes-

sä mittaaja vakuuttaa tulosten oikeellisuuden ja on vastuussa mittausten paikkansapi-

tävyydestä ja siitä, että asennukset täyttävät voimassa olevat määräykset.  

Yrityksen omaa mittareiden tarkastusohjelmaa käytettäessä tulee testata mittarin kaikki 

ominaisuudet. Ohjelman luotettavuus riippuu tarkastusten monipuolisuudesta ja tulos-

ten dokumentoinnista. On kuitenkin muistettava, että tapauskohtaisesti asiakas vaatii 

kalibrointitodistusta. Jos yrityksen sisäinen laadunvarmistus ei kelpaa, tulee teettää 

virallinen kalibrointi.  

Mittareiden testausta varten on mahdollista rakentaa oma testipöytä, jolla saadaan eri 

mittaukset suoritettua. Helpoin tapa huolehtia mittarin kunnosta on tällöin testata uudet 

mittarit ennen käyttöönottoa ja verrata myöhemmin saatavia arvoja niihin. Testipöydän 

lisäksi on olemassa kaupallisia vaihtoehtoja. Eräs tällainen on L&T Sähköpalveluiden-

kin käyttöön hankittu Metrelin CS2099 kenttäkalibraattori. Mittalaitteiden tarkistuksesta 
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on ohjeistus liitteenä 1, jossa kuvataan lyhyesti tarkastuksen periaate ja laajuus. Mitta-

ustulosten dokumentoinnista on liitteenä 2 pöytäkirjapohjat. Pöytäkirjapohjista muoka-

taan yrityksen käyttöön sähköinen versio, jossa otetaan huomioon myös mittarivalmis-

tajan ilmoittama sallittu poikkeama. Näin tulosten tarkastelu ja dokumentointi käy hel-

poiten. 

6.2 Työnaikaisen sähkötyöturvallisuuden valvoja 

Lassila & Tikanoja Oyj Sähköpalveluiden työtehtävät ja -kohteet ovat vaihtelevia. 

Työnaikaisen sähkötyöturvallisuuden valvojan nimeäminen ei näin ollen ole välttämättä 

yksiselitteistä. Valvojan nimeämismenettelyä varten laadin kirjallisen ohjeen (liite 3). 

Ohjeesta selviää valvojan vastuut ja menettely, jonka perusteella valvoja nimetään ku-

hunkin työkohteeseen.  

6.3 Työturvallisuuskysymykset 

Yrityksen käytössä on työmaalla tehtävä työturvallisuuskysely. Kyselyn perusteella 

pyritään edistämään työturvallisuuden toteutumista ja parantamaan sitä. Kyselyssä on 

oma osuus sähkötöille. Sähkötöitä koskevat kysymykset eivät kaikki kuitenkaan vastaa 

tehtävää työtä. Taulukossa 4 (ks. seuraava sivu) on esitetty vaihtoehtoiset kysymykset. 

Vaihtoehtoisten kysymysten tavoitteena on huomioita paremmin sähkötöiden toimialaa. 

Tarkoituksena on, että uusien kysymyksien ja vastausraportin perusteella saataisiin 

parempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa työturvallisuuden toteutumisesta työkohteis-

sa. Tarkemman tiedon pohjalta myös työturvallisuutta olisi helpompi kehittää parem-

maksi. 
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Taulukko 4. Työturvallisuuskysymykset 

 

6.4 Työturvallisuusohjeen päivittäminen 

Lassila & Tikanoja Oyj:n sähkötöitä koskevassa työturvallisuusohjeessa on lyhyesti 

käyty läpi sähkötöiden vaatimukset. Ohjeistusta päivitettiin sisällöllisesti yleispäteväm-

mäksi ja vastaamaan paremmin organisaation nykyistä rakennetta. Alkuperäinen tur-

vallisuusohje koostui neljästä luvusta ja neljästä alaluvusta, jotka ovat 

1. Sähköurakoitsijan käytöstä tulee löytyä oheinen materiaali ja välineet 

2. Kirjallisuus 

2.1 Lait ja asetukset 

2.2 Turvatekniikan keskuksen ohjeet 

2.3 Standardit 

2.4 Muut julkaisut 

3. Työvälineet 

4.  Vastuu 

 

Työturvallisuusohjeen rakennetta muutettiin selkeämmäksi. Kirjallisuudesta ja työväli-

neistä kertovat kappaleet liittyvät kiinteästi ensimmäiseen kappaleeseen, joten ne muu-

tettiin ensimmäisen luvun alaluvuiksi. Lisäksi poistettiin turhia alalukujen numerointeja, 

Nykyiset Ehdotukset

Tekniset turvavälineet

Suurjännitelaitteistoissa ja eräissä 

pienjännitelaitteistoissa (ainakin avojohdot ja yli 

1000A jakokeskukset) kaikki työskentelyalueella 

olevat laitteiston osat työmaadoitetaan

Suurjännitelaitteistoissa ja eräissä 

pienjänniteslaitteistoissa, muun muassa avojohdot 

ja yli 1000A jakokeskukset, tulee kaikki 

työskentelyalueella olevat laitteiston osat 

työmaadoittaa

Dokumentit

Jännitetöitä tekevillä henkilöillä on jännitetyötä 

koskeva erikoiskoulutus

Jännitetöitä koskeva ohjeistus on työntekijöiden 

tiedossa (Jännitetöitä ei tehdä ilman sähkötöiden 

johtajan työkohtaista erityislupaa)

Jännitetöistä laadittu erillinen suunnitelma
Työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja on 

nimetty ohjeistuksen mukaan

Työturvallisuuskysymykset
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mikä selkeytti ohjeistusta ja teki siitä helpommin luettavan. Myös viimeisen luvun otsik-

koa muutettiin luvun sisältöä paremmin kuvaavaksi. Päivitetyssä työturvallisuusohjees-

sa on siis vain kaksi päälukua ja kaksi alalukua: 

 

1. Sähköurakoitsijan käytöstä tulee löytyä oheinen materiaali ja välineet  

1.1 Kirjallisuus 

1.2 Työvälineet 

2. Vastuu sähkötöistä 

 

Yläluku 1 säilytettiin täysin samanlaisena. Siinä kerrotaan sähköurakoitsijalta vaaditta-

vista kirjallisista materiaaleista sekä työvälineistä. Alaluvun 1.1 kirjallisten teosten luet-

teloa selkeytettiin poistamalla siitä turhia lisäyksiä ja muutoksia. Esimerkiksi Lait ja ase-

tukset kohdassa esitetään sähköturvallisuuslaki 410/1996. Vanhassa ohjeistuksessa 

mainittiin tämän lisäksi sähköturvallisuuslakiin tehdyt muutosteokset, jotka kuitenkin 

sisältyvät jo ajan tasalla olevaan sähköturvallisuuslakiin 410/1996. Tämän vuoksi näitä 

muutoksia ei tarvitse erikseen mainita, ja niiden poistaminen tekee ohjeesta helpommin 

luettavan. Lisäksi tällä tavalla ohje pysyy ajan tasalla, kunnes sähköturvallisuuslaki 410 

kumotaan. Seuraava esimerkki havainnollistaa tehtyä muutosta: 

 

Vanha ohjeistus: Sähköturvallisuuslaki (410/1996, 634/1999, 893/2001, 1 § kohta 26, 

913/2002, 220/2004, 1465/2007, 1072/2010) 

Uusi ohjeistus: Sähköturvallisuuslaki (410/1996) 

 

Lait ja asetukset -kohdasta selkeytettiin tällä tavalla kaikkia muita kohtia, paitsi teokset 

1466/2007 ja 1193/1999 säilyivät ennallaan. Myös turvatekniikan keskuksen ohjeet ja 

standardit kohtiin tehtiin tällaisia pelkistyksiä. Esimerkiksi edellä mainituista kohdista 

poistettiin epäolennaisia vuosilukuja, joka osaltaan selkeyttää ohjetta. Seuraava esi-

merkki havainnollistaa muutoksia: 

 

Vanha ohjeistus: SFS 6000 (2007) +AC(2008) Pienjännitesähköasennukset 

Uusi ohjeistus: SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset 

 

Myös Muut julkaisut -kohdasta poistettiin vanhoja vuosilukuja, jotta ohje pysyisi yleispä-

tevämpänä. Työvälineet kohdassa vanhan ohjeistuksen S-ryhmää tarkennettiin S-1 

ryhmäksi ja työvälineet muutettiin luettelomuotoon, jolloin ne ovat selkeämmin luetta-

vissa.  
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Vastuu kohtaa lyhennettiin ja päivitettiin ajantasaisemmaksi ja nykyistä organisaatiota 

vastaavaksi. Tällä hetkellä L&T:llä sähkötöistä vastaa sähkötöiden johtaja Jukka Kuva-

ja, kun taas ennen sähkötöistä vastasivat alueellisesti Tukesiin ilmoitetut luvanhaltijat. 

Liitteenä 4 on päivitetty dokumenttipohja, jota voidaan käyttää yrityksen uudistettua 

ohjetta julkaistaessa.  

  



31 

  

7 Lopuksi 

Tässä insinöörityössä haluttiin kerätä kattavasti sähkötyöturvallisuuteen liittyvää tietoa. 

Työssä perehdyttiin sähkötyöturvallisuutta koskeviin, voimassa oleviin säännöksiin, 

lakeihin, standardeihin ja ohjeistuksiin sekä sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan 

toimiin. Työn tarkoituksena oli näiden tietojen sekä Lassila & Tikanoja Oyj:n sähkötöi-

den johtajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella kehittää sähkötyöturvallisuutta 

L&T:n Sähköpalveluissa. Työssä onnistuttiin tuomaan esiin kattavasti, mutta kuitenkin 

tiiviisti sähkötyöturvallisuuteen liittyvää tietoa.  

Työssä kehitettiin L&T Sähköpalveluille dokumenttipohjat mittareiden tarkastusohjeis-

tuksesta, työturvallisuusohjeistuksesta sekä työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan 

määrittelystä. Lisäksi tehtiin ehdotelmat työturvallisuuskysymyksien päivittämisestä. 

Näiden parannusehdotuksien myötä Lassila & Tikanoja Sähköpalvelut voi entisestään 

kehittää työturvallisuuden toteutumista, ja näin ollen myös työntekijöiden hyvinvointia ja 

työssä viihtymistä. Tällä insinöörityöllä on merkitystä, sillä työturvallisuuden parantami-

nen on aina sekä työntekijän että työnantajan etu. Työturvallisuudesta huolehtiminen ja 

siihen panostaminen lisää työntekijöiden luottamusta työnantajaan sekä viihtyvyyttä 

työympäristössä. Työnantaja puolestaan saa tällöin entistä sitoutuneempia työntekijöi-

tä, ja työtapaturmien välttäminen pidentää työntekijöiden työuraa ja vähentää tapatur-

mista aiheutuvia poissaoloja. Voidaankin todeta, että työturvallisuus on yrityksen vel-

vollisuus sekä etu, josta hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja.  
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