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____________________________________________________________________ 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sähkötöiden johtajan, käytön johtajan sekä sähkölait-

teiston haltijan rooleja sähkölaitteiston elinkaaren hallinnassa.  

 

Sähkötöiden tekeminen ja valvonta on luvanvaraista toimintaa. Suomessa sähkötur-

vallisuudesta vastaava viranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, 

joka myös ylläpitää rekisteriä toiminnanharjoittajista. Lakisääteisen sähköpätevyysto-

distuksen myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy, joka on TUKESin nimeämä 

puolueeton ja riippumaton arvioija. Työssä on selvitetty lainsäädännön vaatimat päte-

vyysvaatimukset sähkö- ja käyttötöiden johtamiselle. Työssä ei käsitellä hissipäte-

vyyksiä. 

 

Sähkölaitteistoille säädetyt määräykset koskevat laitteiston haltijan lisäksi laitteiden 

asennuksesta-, käyttötoimenpiteistä- ja kunnossapidosta hoitavia tahoja. Työssä on 

eroteltu eri roolit ja laadittu tarkistuslistat laitteistojen määräysten mukaiseen hallin-

taan. 

 

Lisäksi työssä on esitetty sähkölaitteistoja koskevat tarkastukset ja ilmoitukset. Säh-

kölaitteistot on ryhmitelty kolmeen eri kokoluokkaan. Koska sähkölaitteistoksi voi-

daan luokitella yksittäinen ryhmäjohto tai satojen kilometrien pituinen jakeluverkko, 

on selvää, että niitä koskevat erilaiset käyttöönotto- ja tarkastusmääräykset. Lopuksi 

työhön on koottu edellä mainittuihin asioihin saatavilla oleva lomakeaineisto.  

 

Opinnäytetyöstä on pyritty saamaan selkeä kooste sähkötöiden- ja käytönjohtajan teh-

tävistä ja vastuista. Työ sopii muistin tueksi niin tehtävissä aloitteleville kuin niissä 

pidempään toimineille henkilöille.  
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The purpose of this thesis was to research the roles of the electrical installation super-

visor, operation manager and holder of electrical installation in life cycle management 

of electrical installation. 

 

Electrical work and it´s supervision are licensed activities. The authority responsible 

for electrical safety in Finland is Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, which also 

maintains a register of entrepreneurs. Statutory electricity certification is issued by 

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy which is an impartial and independent evaluator. 

The thesis defines qualification requirements of the legislation for managing and op-

erating of electrical work. Elevator certifications are not included in the thesis. 

 

The prescribed decrees of electrical installations apply to as well as the holder as those 

involved in installation, operating and maintenance. The different roles have been sep-

arated and check lists were prepared for management of the installations. In addition, 

the inspections and notifications of electrical installations have been presented.  

 

The electrical installations are grouped in three different sizes. As a single circuit or 

hundreds of kilometers of distribution network can be classified as electrical equip-

ment, it´s clear that they are subject to different commissioning and inspection regula-

tions. Lastly, available forms for the issues mentioned above were compiled to the 

thesis.  

 

The aim of the thesis is to get a clear summary of the duties and responsibilities of the 

electrical installation supervisor and operation manager. The thesis is suitable for 

memory support for both, beginners and professionals. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä sähkölaitteiston sähkötöiden- ja käy-

tön johtajana toimimiseen. Sähköturvallisuuslaissa säädetään paitsi laitteille ja -lait-

teistoille asetettavista vaatimuksista, myös sähköalan töistä ja niiden valvonnasta. Säh-

kötöiden johtaja ja käytönjohtaja ovat sähköturvallisuusviranomaisen hyväksymiä, pä-

teviksi todennettuja henkilöitä, jotka osaltaan vastaavat sähköturvallisuudesta asen-

nus-, huolto- ja käyttötöissä. 

 

Sähkötöiden johtajan pääasiallisena vastuualueena on sähkötöiden tekeminen sekä nii-

den valvonta. Sähkötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteen tai -laitteiston rakennus-, korjaus- 

ja huoltotöitä. Käytön johtaja vastaa sähkölaitteistoon kohdistuvista käyttötoimenpi-

teistä sekä erilaisista laissa määritetyistä tarkastuksista. Sähkötöiden- ja käytön johtaja 

vastaavat myös siitä, että edellä mainittujen töiden tekijät ovat ammattitaitoisia ja 

opastettuja tehtäviinsä. 

 

Tässä työssä on perehdytty myös sähkölaitteiston haltijan velvoitteisiin. Lainsäädän-

nön mukaan haltija vastaa ensisijaisesti laitteiston käytön turvallisuudesta. Tähän si-

sältyy tyypillisesti huolto- ja kunnossapito-ohjelman laadinta. Ohjelma sisältää mää-

räaikaistarkastukset ja -käyttökokeet joilla varmistutaan laitteiston turvallisuudesta. 

Laitteiston haltija ei voi siirtää vastuitaan toiselle osapuolelle. Hyvin tehtävistään pe-

rillä oleva käytön johtaja on laitteiston haltijalle ensiarvoisen tärkeä, jotta lain vaatimat 

vastuut saadaan täytettyä. 

 

Sähkölaitteiston elinkaaren hallintaan liittyy useita lakisääteisiä tarkastuksia ja ilmoi-

tuksia. Tarkastusten ja niihin liittyvien toimenpiteiden ensisijaisena tarkoituksena on 

laitteisto olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttäminen. Sähkötöiden johtaja, käy-

tön johtaja sekä laitteiston haltija kukin osaltaan vastaavat siitä, että edellä mainitut 

turvallisuus vaatimukset täyttyvät. Opinnäytetyöhön on koostettu laitteistoa koskevat 

tarkastukset sekä niihin saatavilla olevat lomakkeet.  
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2 SÄHKÖTURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 

 

Sähköturvallisuuslain ja siihen annettujen asetusten tarkoituksena on varmistaa, ettei 

sähkölaitteistosta aiheudu vaaraa eikä häiriöitä. Ensisijainen vastuu sähkölaitteiston 

turvallisuudesta on laitteiston haltijalla.  Laissa kuitenkin edellytetään, että tietynlaa-

juisten sähkölaitteistojen turvallisuudesta vastaamaan nimetään pätevyysvaatimukset 

täyttävä sähköalan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö voi olla sähköurakoitsijan palveluk-

sessa oleva sähkötöiden johtaja tai sähkölaitteiston käytönjohtaja. Toiminnasta ja vas-

tuuhenkilöistä tehdään ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle ennen töiden aloitta-

mista (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 55 - 61§.) 

 

On syytä huomioida, että sähkö- tai käyttötöiden johtajana toimiminen ei ole pelkkä 

muodollisuus, jolla täytetään laissa määrätyt vaatimukset. Tehtävään nimetyn vastuu-

henkilön tulee olla tietoinen siihen liittyvistä velvoitteista sekä huolehdittava, että 

nämä toteutuvat. Käytännön tehtävien organisointi riippuu sähkötöiden johtajan koh-

dalla mm. yrityksen koosta ja käytön johtajan tapauksessa lisäksi myös palvelussuh-

teesta eli onko käytönjohtaja laitteiston haltijan palveluksessa vai ulkopuolinen vas-

tuuhenkilö (Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, sähkötöiden johtajan ja käytönjoh-

tajan käsikirja 2017.) 

 

Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus saada tietoa kaikilta osapuolilta. Sähkötur-

vallisuusviranomaisena Suomessa toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. 

Tiedonsaantioikeus koskee valvonnan kannalta välttämättömiä tietoja, jotka on annet-

tava myös salassapitosäännösten estämättä. Mikäli sähköturvallisuusviranomaisella 

on perusteltua syytä epäillä sähkötöiden johtajaa tai käytön johtajaa tehtäviensä lai-

minlyönnistä, viranomainen voi teettää ulkopuolisen tarkastuksen asian varmista-

miseksi. Tarkastuksessa todettujen puutteiden tai laiminlyöntien vakavuudesta riip-

puen viranomainen voi antaa varoituksen tai kieltää vastuuhenkilön toiminnan määrä-

ajaksi tai toistaiseksi (Sähköturvallisuuslaki 90 - 95§.) 
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3 SÄHKÖTÖIDEN JOHTAJA 

3.1 Nimeäminen 

Sähkötöiden johtaja on nimettävä jokaiseen sähkötöitä tekevään yritykseen. Nimeämi-

sestä tehdään ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle. Sähkötyöksi luokitellaan 

asennus-, korjaus- ja huoltotyöt sekä sähkölaitteen korjaus- ja huoltotyöt. Sähkötöiden 

johtajan tulee olla toiminnanharjoittaja tai tällaisen palveluksessa ja hänen asemansa 

tulee mahdollistaa tehtävien tosiallisen hoitamisen. Samanaikaisesti henkilö voi olla 

nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan sähkötöiden johtajaksi. Mikäli säh-

kötöiden johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, on uusi sähkötöiden 

johtaja nimettävä kolmen kuukauden kuluessa (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tu-

kes www-sivut 2018.) 

3.2 Pätevyysvaatimukset 

Sähkötöiden johtajan on oltava tehtäviinsä päteväksi osoitettu henkilö. Hänen on tun-

nettava alaansa liittyvät sähköturvallisuusvaatimukset sekä ylläpidettävä ammattitai-

toaan. Pätevyystodistuksen Suomessa myöntää puolueeton ja riippumaton pätevyy-

denarviointilaitos Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy. 

 

Sähköpätevyydet on jaettu sähköturvallisuuslaissa kolmeen luokkaan S1, S2 ja S3. 

Näistä S1 voidaan myöntää myös rajoitettuna Sähköturvallisuuslain 67 §:ssä esitetyin 

ehdoin. Lisäksi annetussa laajuudessaan ovat voimassa myös ennen vuotta 1996 

myönnetyt sähköpätevyydet A, B, C, D alaryhmineen (Turvallisuus- ja kemikaalivi-

raston Tukes www-sivut 2018.) 

 

• Sähköpätevyys 1 

Oikeus toimia sähkötöidenjohtajana kaikissa sähkötöissä. 

• Sähköpätevyys 2 

Oikeus toimia sähkötöiden johtajana enintään 1 000 VAC ja 1 500 VDC säh-

kölaitteistoissa. 
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• Sähköpätevyys 3 

Oikeus toimia enintään 1 000 VAC ja 1 500 VCD verkkoon liitettäväksi tar-

koitettujen sähkölaitteiden korjaustöissä 

(Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy www-sivut 2018.) 

 

Edellä mainittua luokittelua sovelletaan myös käytönjohtajan pätevyyden arvioin-

nissa. Sähköturvallisuusviranomainen ylläpitää rekisteriä pätevöityneistä henkilöistä. 

Rekisteri on saatavilla Tukesin www-sivuilta osoitteesta http://rekisterit.tu-

kes.fi/fi/Urakoitsijat/. Taulukossa 1 on esitetty myönnetyt sähköpätevyydet luokit-

tain. 

 

Taulukko 1. Sähköpätevyydet Suomessa TUKES:n rekisterin mukaan 12/2018 

 

 

3.3 Tehtävät ja vastuut 

Sähkötöiden johtajan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu vastata sähköturvallisuuslain nou-

dattamisesta, laitteistojen kunnosta luovutusvaiheessa sekä henkilöiden ammattitai-

dosta. Sähkötöiden johtajalla on kokonaisvastuu sähkötöiden tekemisestä ja sähkötur-

vallisuuden varmistamisesta. Sähkötöiden johtaja voi delegoida tehtäviään, mutta ei 

vastuutaan (SFS käsikirja 600 - 2, s. 54.) 

 

Sähköturvallisuuslain noudattaminen edellyttää sähkötöiden johtajalta voimassa ole-

vien määräysten tuntemusta. Hän huolehtii, että sähkölaitteistot ovat käyttöönottovai-

heessa määräyksien mukaisessa kunnossa ja niille on tehty vaaditut tarkastukset ja do-

kumentit (Sähköturvallisuuslaki 58 - 59 §.)   

 

Sähkötöiden johtaja nimeää jokaiseen työkohteeseen työaikaisen sähköturvallisuuden 

valvojan. Usein tämä tehdään pysyväismääräyksellä. Tällöin esimerkiksi palvelusvuo-

siltaan vanhin asentaja toimii kulloinkin työaikaisena sähköturvallisuuden valvojana. 

http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/
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Pysyväismääräyksestä tehdään lista, joka on kaikkien tiedossa ja yleisesti henkilökun-

nan nähtävillä. Sähkötöiden johtaja varmistaa, että työtekijät ovat ammattitaitoisia ja 

riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Hän varmistaa, että työntekijöillä on voimassa olevat 

koulutukset ja kunnossa olevat työvälineet.  

 

Sähkötöiden johtaja voi samalla toimia myös käytön johtajana. Samanaikaisesti hen-

kilö voi olla nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan sähkötöiden johtajaksi. 

Käytönjohtajuudelle ei laissa ole asetettu vastaavaa rajaa (Turvallisuus- ja kemikaali-

viraston Tukes www-sivut 2018.) 

 

Sähkötöissä noudatetaan yleensä standardin vaatimuksia. Mikäli vaatimuksista ilme-

nee tarvetta poiketa, sähkötöiden johtajan on laadittava kirjallinen selvitys olennaisten 

turvallisuusvaatimusten täyttymisestä. Sähkötöiden johtaja allekirjoittaa ja arkistoi 

selvityksen. Dokumenttia ei saa luovuttaa muille ja se esitettävä viranomaiselle pyy-

dettäessä (Asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 2016/1435 8§.) 

 

Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tulee olla tietoisia henkilöstönsä ammattitai-

dosta. Usein heidän alaisuudessaan työskentelee sähköalan ammattihenkilöiden lisäksi 

myös harjoittelijoita, opiskelijoita tai maallikoita, jotka tarvitsevat erityistä opastusta. 

Alla on esitetty standardin mukaiset määritelmät eräille henkilöille, jotka tulee osata 

huomioida. Opiskelijoille tulee aina antaa tehtäväkohtainen opastus. 

 

sähköalan ammattihenkilö 

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

oimaan riskit ja välttämään sähkön mahdollisesti aiheuttamat vaarat 

 

opastettu henkilö 

henkilö, jonka sähköalan ammattihenkilöt ovat opastaneet siten, että hän kykenee 

välttämään sähkön aiheuttamat vaarat 

 

maallikko 

henkilö, joka ei ole ammattihenkilö eikä opastettu henkilö (SFS 6002 3.)  
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4 KÄYTÖN JOHTAJA 

4.1 Nimeäminen 

Suurempiin sähkölaitteistoihin edellytetään sähkölaitteiston haltijan erikseen ni-

meämää käytön johtajaa. Käytön johtaja nimetään luokan 2 ja 3 sähkölaitteistoille ja 

nimeämisestä tehdään ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle. Sähkölaitteistoluo-

kat on tarkemmin esitelty kappaleessa 5.1. 

Käytön johtajan tulee olla sähkötöiden johtajan tavoin luonnollinen henkilö, joka on 

palvelussuhteessa sähkölaitteiston haltijan kanssa. Palvelussuhde voi olla työsuhteen 

lisäksi myös laitteistoa koskeva kunnossapitosopimus. Uusi käytön johtaja tulee ni-

metä kolmen kuukauden kuluessa ja laitteistoa tai käytön johtajaa koskevat oleelliset 

muutokset kuukauden kuluessa muutoksesta. (Sähköturvallisuuslaki 60 - 61 §).   

Mikäli sähkölaitteistossa on enintään kolme 20 kV muuntamoa tai siihen rinnastetta-

vaa yli 1 000 V kytkinlaitosta, voi käytön johtajana toimia henkilö, joka ei ole sähkö-

laitteiston haltijan palveluksessa. Käytännön tehtävien hoitamisesta eri osapuolien 

välillä on syytä tehdä kirjallinen sopimus. Tämä voidaan helpoimmin tehdä ST-

kortistosta saatavalla mallipohjalla ST95.58 (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tu-

kes www-sivut 2018.) 

4.2 Pätevyysvaatimukset 

Käytön johtajan nimeämisessä sovelletaan kappaleessa 3.2 esitettyjä pätevyysvaati-

muksia. Käytön johtajalla tulee olla S1 pätevyys, mikäli laitteistossa on nimellisjän-

nitteeltään yli 1000 V osia, esim. 20/0,4 kV muuntamo. S1 pätevyys vaaditaan myös 

laitteiston liittymistehon ylittäessä 1600 kVA. Samassa yhtenäisessä laitteistossa voi 

olla eri käytön johtajat suur- ja pienjännitteisillä osilla, jolloin jälkimmäisen osan 

käytön johtajan pätevyydeksi riittää S2 tai vastaava aikaisempi pätevyys. (Tukes 

www-sivut 2018.) 
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Sähköturvallisuusviranomainen ylläpitää rekisteriä luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoista 

ja niihin nimetyistä käytönjohtajista. Rekisteri on saatavilla Tukesin www-sivuilta 

osoitteesta http://rekisterit.tukes.fi/fi/Laitteistot/. Nämä on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Käytönjohtajaa edellyttävät laitteistot Suomessa TUKES:n rekisterin 

mukaan 12/2018 

 

 

4.3 Tehtävät ja vastuut 

Käytön johtajan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu vastata siitä, että: 

1. sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia 

2. sähkölaitteisto on lain edellyttämässä kunnossa käytön aikana 

3. käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävän opastettuja tehtä-

viinsä 

 

Aktiivinen sähköturvallisuuden ylläpitäminen ja yhteistyö muiden alalla toimivien 

kanssa ovat osa käytön johtajan toimenkuvaa. Käytön johtaja tuntee lait, asetukset ja 

määräykset ja huolehtii, että tiedot ovat myös henkilökunnan käytettävissä. Käytön 

johtajan tulee olla tarkasti tietoinen niistä laitteistoista, joiden käyttöturvallisuudesta 

hän vastaa. Vaikka vastuu laitteiston turvallisuudesta kuuluu laitteiston haltijalle, voi 

käytön johtajalle kuulua tehtäviä, joilla lain vaatimat vastuut täytetään. Tällaisia teh-

täviä ovat esimerkiksi huolehtiminen määräaikaistarkastuksen suorittamisesta asian-

mukaisesti. Sähkölaitteiston hallintaa koskevat vaatimukset on esitetty kappaleessa 

5.2. 

 

Käytön johtaja valvoo sähkölaitteiston kuntoa mm. säännöllisillä katselmuksilla, jotta 

laitteistossa havaitut puutteet ja viat korjataan riittävän nopeasti. Hän varmistaa, että 

huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset ja säädösten edellyttämät tarkastukset teh-

dään ajallaan. 

http://rekisterit.tukes.fi/fi/Laitteistot/
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Ohjelman mukaisista laitteistoon liittyvistä toimenpiteistä pidetään kirjaa. Muutos-

töistä ja tarkastuksista tehdyt pöytäkirjat luovutetaan laitteiston haltijalle. Sähkölait-

teiston huoltoon ja käyttöön liittyvät työvälineet ja piirustukset tulee olla ajan tasalla 

sähköturvallisuuden varmistamiseksi (Sähköinfo, ST-ohjeisto 12.) 

 

Käyttötöitä tekevien henkilöiden tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn. Käytön joh-

taja huolehtii, että käyttötöitä tekevät ovat riittävästi opastettuja tehtäviinsä ja täyttävät 

sähköturvallisuuslain 73 §:ssä vaaditut ammattitaitovaatimukset. Kaikilla töihin osal-

listuville on annettava SFS 6002-standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus 

(SFS 6002, X9.) 

 

Opastus on annettava aina samassa laitteistossa, jossa käyttötoimenpiteitä tehdään. 

Esimerkiksi jos viereisessä tilassa on samanlainen laitteisto, opastus on annettava 

siellä uudestaan. Mikäli opastettava henkilö on sähköalalla ammattitaidoton eli maal-

likko, tulee laitteiston jännitteiset olla suojattu koskettamiselta, riskit hallittu ja opastus 

antaa aina juuri kyseisessä laitteistossa. Opastuksen saaneelta henkilöltä otetaan kuit-

taus, jolla varmistutaan ohjeistuksen riittävyydestä (STUL ry, käsikirja 2017.) 

 

Laitteistoon on käytön johtajan johdolla mahdollista tehdä vähäisiä huolto- ja korjaus-

töitä. Nämä työt ovat rinnastettavissa yksinkertaisiin käyttötoimenpiteisiin (Sähkötur-

vallisuuslaki 63 §). Muissa kuin edellä mainituissa vähäisissä töissä asennustyöstä vas-

taa aina sähkötöiden johtaja. 
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5 SÄHKÖLAITTEISTON HALLINTAA KOSKEVAT 

VAATIMUKSET 

5.1 Sähkölaitteistoluokat 

Sähkölaitteistojen hallintaa velvoittavat ohjeistukset ovat määritelty laissa. Vaatimuk-

set koskevat varmennus- ja määräaikaistarkastuksia sekä kunnossapito-ohjelmaa lait-

teiston koosta riippuen. 

 

1) luokan 1 sähkölaitteisto 

 

a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuin-

huoneistoa 

b) muu kuin edelliseen liittyvä sähkölaitteisto, jossa ylivirran suojauksena toi-

mivan laitteen nimellisvirta on yli 35 A (ei luokan 2 tai 3 laitteisto) 

 

2) luokan 2 sähkölaitteisto 

 

c) Yli 1 000 V:n osia sisältävät laitteistot rakennuksissa tai suurjänniteliitty-

mät rakennusten ulkopuolella  

d) Teholtaan yli 1600 kVA:n pienjänniteliittymät 

 

3) luokan 3 sähkölaitteisto 

 

c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko (Sähköturvalli-

suuslaki 44 §.) 

5.2 Kuka on sähkölaitteiston haltija? 

Suomalaisen lainsäädännön mukaan sähkölaitteiston turvallisuudesta vastaa sähkölait-

teiston haltija. SFS 6002 standardissa haltijasta käytetäänkin kuvaavampaa nimitystä 

sähkölaitteiston vastuuhenkilö. 
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Kaikki velvollisuudet eivät aina ole laitteiston haltijan tiedossa. Saattaa jopa olla epä-

selvyyttä laitteiston hallinnasta. Selkeää, yksiselitteistä vastausta siihen, kuka kulloin-

kin on sähkölaitteiston haltija, ei voi antaa. Tilanteesta riippuen kyseessä voi olla use-

ampikin taho. Usein haltijana on sähkölaitteiston omistaja, mutta tämän lisäksi omis-

tajana voi olla vuokranantaja tai tiloissa toimiva vuokralainen. Vastuunjakoa onkin 

syytä pohtia esim. vuokrasopimusta tehtäessä (STUL ry, Sähkölaitteiston haltijan kun-

nossapito-opas 2017, s. 12.) 

5.3 Sähkölaitteiston haltijan velvollisuudet 

Sähkölaitteiston haltija ei välttämättä ole sähköala ammattihenkilö, joten hänen tulee 

huolehtia vastuustaan käyttämällä alan ammattihenkilöitä. Ammattitaitoa vaativissa 

sähkötöissä turvallisuudesta vastaa sähkötöiden johtaja ja tietyn tyyppisille isommille 

laitteistoille nimettävä käytönjohtaja (SFS 6002, X3.) 

 

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille 

laaditaan sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma (Sähköturvallisuuslaki 

48§). Tähän ohjelmaan sisällytetään myös haltijalle kuuluvat tarkastukset ja ilmoituk-

set, joita vaatimustenmukainen laitteiston valvonta edellyttää. Tarkastukset on esitelty 

kappaleessa 6 ja ilmoitukset kappaleessa 8. 

 

Sähkölaitteistoja on käytettävä ja huollettava niin, ettei niistä aiheudu hengen, tervey-

den tai omaisuuden vaaraa (Sähköturvallisuuslaki 6§). Käytännössä haltija voi varmis-

tua edellä mainittujen velvollisuuksien toteutumisesta vain pitämällä huolen siitä, että 

laitteistoihin tehdään säännöllisiä ja jatkuvia katselmuksia. Katselmukset ovat osin ais-

tinvaraisia ja tarvittaessa tehdään lisäksi mittauksia ja testauksia. 
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6 SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO JA TARKASTUKSET 

6.1 Yleistä 

Tarkastusten tehtävänä on varmistaa sähkölaitteistojen turvallinen asennus ja käyttö 

sekä dokumentoida tarkastuksissa esiin tulleet asiat. Yhteistä kaikille tarkastuksille on 

se, että havaitut puutteet ja viat poistetaan mahdollisimman nopeasti.  

 

Tarkastukset tehdään siinä laajuudessa kuin ne laissa ja standardissa on määritelty. 

Tarkastuksista tehdyt dokumentit luovutetaan laitteiston haltijalle mahdollisimman pi-

kaisesti. 

6.2 Käyttöönottotarkastus 

Käyttöönottotarkastus on tehtävä asennus-, muutos- ja laajennustöille aina ennen käyt-

töönottoa. Laitteisto katsotaan käyttöönotetuksi silloin, kun siihen kytketään jännite, 

pois lukien valvotut käyttö- ja testaustilanteet. Tarkastuksen tekijä on aina sähköalan 

ammattihenkilö. Sähkötöiden johtaja huolehtii siitä, että tarkastukset ja dokumentointi 

ovat säädösten mukaisesti tehty. 

 

Käyttöönottotarkastuksen sisältämät vaatimukset on määritelty standardissa SFS 

6000-6. Alalla törmää usein virheelliseen käsitykseen siitä, että tarkastus vaadittaisiin 

vain isommille sähkölaitteistoille. Tämä harhakäsitys johtunee käyttöönottotarkastus-

pöytäkirjan edellytyksistä. Valtioneuvoston asetuksessa (Asetus sähkölaitteistoista 

1464/2016 5 §) on esitetty vähäisiksi katsottavat työt, jolloin pöytäkirjaa ei normaali 

olosuhteissa vaadita. Poikkeuksia ovat räjähdysvaaralliset tilat, leikkaussalit sekä näi-

hin liittyvät suojausjärjestelmät. 

 

Käyttöönottotarkastus sisältää aistinvaraisten havaintojen lisäksi useita mittauksia ja 

testauksia. Tarkastuksen avuksi ST-kortistoon on laadittu käyttöönottotarkastuspöytä-

kirja ST 51.21.05. Pöytäkirja sisältää myös täyttöohjeet sekä mittauksissa tarvittavaa 

perustietoa.  

 



16 

 

Käyttöönottotarkastuksessa havaitut viat on korjattava ennen kuin asennuksen tekijä 

ilmoittaa sen täyttävän standardisarjan SFS 6000 vaatimukset. (SFS 6000-6 : 2017)  

Pöytäkirjassa ei siis voi olla merkintää sähköasennusten rakentajasta aiheutuvista vi-

oista. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on esitetty liitteessä 1. 

6.3 Varmennustarkastus 

Sähköturvallisuuden varmistamiseksi luokan 1 - 3 sähkölaitteistoille lisäksi tehtävä 

varmennustarkastus. Tarkastuksen tavoitteena on tehdä puolueeton ja kohteesta riip-

pumaton kolmannen osapuolen tekemä tarkastus, jolla varmistutaan laitteiston sähkö-

turvallisuudesta. Tarkastus tehdään pistokokein riittävällä laajuudella. 

Tarkastusta ei edellytetä kappaleessa 6.1 mainituille vähäisiksi katsotuille töille.  

 

Varmennustarkastus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Valtio-

neuvoston asetuksen 1434/2016 6 §:n mukaisille merkittäville töille tarkastus tehdään 

kuitenkin ennen käyttöönottoa ja sähköverkoille seuraavan kalenterivuoden aikana. 

 

Tarkastuksen tekijä laatii tarkastuksesta allekirjoittamansa todistuksen, johon kirjataan 

mahdollisesti havaitut puutteet ja tarkastuksen ajankohta. Laitteistoon on lisäksi lii-

mattava päivämäärän ja tekijän ilmoittava tarkastustarra. 

Varmennustarkastukseen sisältyviä asioita ovat mm. seuraavat: 

- käyttöönottotarkastuksen ja dokumenttien tarkastaminen 

- aistinvarainen tarkastus 

- mittaukset ja testaukset 

- poikkeavien toteutustapojen vertailu (Sähkötieto ry, ST käsikirja 33) 

6.4 Määräaikais- ja kunnossapitotarkastus 

Määräaikaistarkastusten tarkoituksena on valvoa sähkölaitteiston kuntoa ja turvallista 

käyttöä. Sähkölaitteiston määräaikaistarkastukset sisällytetään yleensä huolto- ja kun-

nossapito-ohjelmaan, jonka noudattamisesta vastaa sähkölaitteiston haltija.  
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Käytössä oleville luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille asuinrakennuksia lukuun ottamatta 

on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein ja luokan 3 laitteistoille vii-

den vuoden välein (Sähköturvallisuuslaki 49 §). Säännöllisiin tarkastuksiin kuuluu yk-

sityiskohtainen asennusten tutkiminen tarvittaessa kansia avaamalla. Mittauksilla ja 

testauksilla varmistetaan vikavirtasuojien toiminta sekä poiskytkentäaikojen toteutu-

minen. Mittauksilla osoitetaan suojausten toimivuus sähköiskua, palovaaraa tai muita 

turvallisuutta heikentäviä asioita vastaan. (SFS 6000 - 6 : 2017) 

 

Tarkastuksista tehdään yksilöivä pöytäkirja, joka luovutetaan sähkölaitteiston halti-

jalle. Lisäksi laitteistoon liimataan tarkastuksen tekijän ja ajankohdan ilmoittava tar-

kastustarra. Määräaikaistarkastukseen soveltuva pöytäkirja on esitetty liitteessä 2. 

6.5 Valtuutettu tarkastaja 

Valtuutettu tarkastaja tai -laitos voi tehdä edellä mainittuja sähkölaitteistojen varmen-

nus- ja määräaikaistarkastuksia sähköturvallisuuslaissa annetuin edellytyksin. Valtuu-

tuspäätöksen tarkastusten tekemiseen antaa sähköturvallisuusviranomainen. Valtuute-

tun tarkastajan hyväksyminen on voimassa viisi vuotta kerrallaan. (Sähköturvallisuus-

laki 76 §) 

 

Valtuutettu tarkastajan tai hyväksymisen edellytyksenä on puolueettomuus ja riippu-

mattomuus. Tarkastajalla on oltava: 

- riittävä ammattitaito ja kokemus 

- tarkistettavaan laitteistoon riittävä sähkötöiden johtajan pätevyys 

- käytössään toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet 

- mahdollisuus osoittaa luotettavasti toimintansa sähköturvallisuuden laatu 

- riittävä vastuuvakuutus (Sähköturvallisuuslaki 78 §) 
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7 TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMINEN 

7.1 Sähkötöiden johtajan tarkistuslista 

Sähkötöiden johtajuus merkitsee vastuun ottamista sähköturvallisuuslain mukaisista 

velvoitteista. Vastuusta johtuen tehtävään pitää suhtautua vakavasti. Täysin yksiselit-

teistä ohjeistusta tehtävistä ei voi määritellä, mutta monet asiat pysyvät kuitenkin sa-

mana työmaasta riippumatta. Taulukossa 3 on koottu sähkötöiden johtajan tehtäviä 

sähköturvallisuuden ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. 

 

Taulukko 3. Sähkötöiden johtajan projektin aikaiset tehtävät 

(STUL ry, sähkötöiden johtajan ja käytönjohtajan käsikirja 2017) 
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7.2 Käytönjohtajan tarkistuslista 

Käytön johtajan pääasiallisena vastuualueena on sähkölaitteiston käyttö ja käyttötöitä 

tekevien henkilöiden valvonta. Riippuen palvelusuhteesta, käytönjohtajalle voi kuulua 

myös sähkötöiden johtajan tehtäviä ja päinvastoin. 

 

Edellisessä kappaleessa esitetty sähkötöiden johtajan tarkistuslista soveltuu myös suu-

rilta osin käytönjohtajalle. Sähköturvallisuuteen ja käyttötöitä tekevien henkilöiden 

ammattitaitoon liittyvät vaatimukset ovat samanlaisia asennus- ja käyttötehtävissä. 

 

Käytön johtajalle on ST-kortistossa laadittu tarkastuslista (taulukko 4) numerolla ST 

95.59.01. Lista on esitetty liitteessä 3. ST-ohjeistossa 12 on lisäksi lomakkeita eri 

muuntamo- ja kytkinlaitteistojen tarkastamiseksi. Listojen käyttöä suositellaan tehtä-

vien hallitsemisen helpottamiseksi. Alla on esitetty tiivistelmä tarkistuslistan sisällöstä 

otsikoittain: 
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Taulukko 4. Käytönjohtajan tarkistuslista (ST 95.59, 2018, 1 - 8) 
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8 ILMOITUKSET 

8.1 Ilmoitus sähkö- ja hissitöistä SL 1 

Lomakkeella tehdään sähköturvallisuusviranomaiselle (Tukes) ilmoitus sähkötöistä 

ennen töiden aloittamista. Lomakkeeseen täytetään sähkötöiden johtajan tiedot, palve-

lussuhde sekä tämän suostumus tehtävään. Lomakkeella voidaan ilmoittaa myös säh-

kötöiden johtajaa koskevat muutokset kuten irtisanoutuminen tehtävästä tai toiminnan 

lopettaminen. Lomake SL 1 on esitetty liitteessä 4. 

8.2 Ilmoitus sähkölaitteistorekisteriin SL 2A 

Lomakkeella ilmoitetaan sähkölaitteisto ja käytön johtaja sähkölaitteistorekisteriin. Il-

moitus vaaditaan sähkölaitteisluokissa 2c, 2d ja 3c. Lomakkeessa esitetään, koskeeko 

ilmoitus uutta laitteistoa vai muutos/laajennusosaa. Ilmoitettavia tietoja myös tässä 

ovat käytön johtajan suostumus tehtävään tai siihen kohdistuvat muutokset. Lomake 

SL 2A on esitetty liitteessä 5. 

8.3 Ilmoitus sähkötapaturmasta SL 4 

Sähköturvallisuuslain mukaan poliisilla, pelastus- ja työsuojeluviranomaisella on vel-

vollisuus ilmoittaa Tukesille vakavista sähkötapaturmista. Ilmoituksen voi tehdä lo-

makkeella SL 4. Sähkötapaturmilla tarkoitetaan sähköiskuja sekä valokaaren aiheutta-

mia onnettomuuksia. Sähkötapaturman ilmoituslomake on esitetty liitteessä 6. 
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9 YHTEENVETO 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtäviin 

ja vastuualueisiin. Myös sähkölaitteiston haltijaa koskevat velvollisuudet tutkittiin, 

koska ne liittyvät käytön johtajan tehtävien kanssa olennaisesti toisiinsa.  

 

Työn tarkoituksena oli koota aineisto muistin tueksi valmistuville opiskelijoille sekä 

tehtävissä jo toimiville ammattilaisille. Sähköturvallisuudesta säädetään Suomessa 

lailla sekä niihin liittyvillä asetuksilla. Alalla toimivien tulee olla hyvin perillä tehtä-

vistään, sillä vastuunalaisessa tehtävässä toimiminen ei voi olla pelkkä muodollisuus 

lain vaatimusten täyttämiseksi. Kaikissa tilanteissa tulee toimia niin, että kaikki sähkö- 

ja käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja ettei sähköturvallisuus vaa-

rannu. 

 

Tämä opinnäytetyö auttaa tehtävissä toimivia henkilöitä kehittämään omaansa ja or-

ganisaationsa toimintaa, jolloin sähköturvallisuus varmistetaan yksiselitteisesti koko 

ketjun osalta. 
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Koskeeko käytönjohtajuus koko laitteistoa? 

Onko muut käytön johtajat nimetty? 
 

Vaihtoehdot  Tehtävien hoitamisen lopetuspäivämäärä (allekirjoitus kohtaan 163)  

          
  Tehtävien hoitamisen aloituspäivämäärä 

             

 

 

 

 

160 Allekirjoitukset (vrt. täyttöohje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161  Käytön johtajalle on annettu tarvittavat  

      toimintavaltuudet huolehtia tehtävästä. 

Päiväys ja sähkölaitteiston haltijan allekirjoitus, nimenselvennys 

      

162  Olen suostunut toimimaan sähkölaitteiston käytön johtajana ja 

       sitoudun huolehtimaan käytön johtajan tehtävistä. 

Päiväys ja käytön johtajan allekirjoitus, nimenselvennys 
      

163 Ilmoittajan allekirjoitus, nimenselvennys 

      

170 Aiemmat tiedot 

Tukes rekisterinro 
 
      

Haltijan nimi / laitteiston nimi  
 
      

Käytön johtaja 
 
      

Laitteiston käyntiosoite 
      

LIITTEET 

 

  Käytön johtajan pätevyystodistus 

  

  Selvitys käytön johtajista ja heidän vastuurajoistaan 
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Päivämäärä:       

 
Antamasi tiedot tallennetaan Tukesin (ao.) rekisteriin.  
Lisätietoja tukes.fi/tietosuoja. 

 

 
1. Lomakkeen 

Nimi 

      
Puhelinnumero 

      

täyttäjä 

 

Lomakkeen täyttäjän yhteys sähkötapaturman uhriin 
 

 uhri itse    stj*    kj**    esimies   muu työnantajan edustaja    jakeluverkon haltija    muu, mikä       
 

*) sähkötöiden johtaja    **) sähkölaitteiston käytön johtaja 

  
2. Uhrin 

Sukupuoli 

 Mies  Nainen 
Ikä (arvio) 
      vuotta 

 tiedot Ammatti                                         Työnantaja (Yrityksen nimi. Vain jos tapaturma on sattunut töissä) 

                                     

 

 
 Ammattitaito sähköalalla 

 Sähköalan ammattilainen      Sähköalan opiskelija/harjoittelija        Maallikko                               

 
3. Tapahtuma 

Tapahtuman päivämäärä ja paikkakunta 

      

 Tapahtuman kuvaus lyhyesti (tapahtumaa kuvaava lause) 

      

 
4. Kuvaus 

onnettomuu- 
desta 

 

Tapahtumien kulku 

      

 

 
Tapaturman syyt 

      

 

 
Miten vastaavat tapaturmat estetään jatkossa 
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5. Tapaturman 
tyyppi 

 

 Työtapaturma    Yrittäjälle sattunut työtapaturma      Vapaa-ajan tapaturma  Vaaratilanne 

 
6. Tapaturma- 

 

 Teollisuusympäristö                           Liike-, toimisto- tai julkinen rakennus piha-alueineen 
 paikka  Rakennustyömaa tai vastaava                    Asuinrakennus piha-alueineen 

 Sähkönjakeluverkko                                    Sähköradat                              

 Muu ulkoalue (esim. katuvalaistus)             Muu, mikä?       

  

 
7.Tapaturman 
aiheuttanut 
sähkölaite tai  
-laitteisto 

 
 
 
 
 

 

Sähkölaitteisto 

 Sähkökeskus               

 Muuntaja (esim. puistomuuntamo)   

 Sähköasema 

 Sähköverkko:     Avojohto    AMKA     PAS        Maakaapeli     Sähkörataverkko     

 

 Muu, mikä? (esim. pistorasia, katuvalaistus…)       
__________________________________________________________________________ 
Kone 

 Kone (EU:n konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan kuuluva), mikä?                         
 

Tapaturma sattui  yksityiskäytössä            ammattikäytössä       
 

 
 

Sähkölaite 
 

Kerro mistä sähkölaitteesta on kyse:                  
 

Tapaturma sattui  yksityiskäytössä            ammattikäytössä       
 
Onko sähkölaite   kiinteästi asennettu      pistorasiaan kytketty            
 
Mikäli sähkölaite on pistorasiaan kytketty, onko kyseessä  suora verkkojännite vai  latauslaite tai  verkkoliitäntäkoje        
'         

Sähkölaitteen (arvokilvestä) kauppanimi, malli tai tyyppimerkintä:         

Sähkölaitteen hankintapaikka (myymälä, paikkakunta) ja ajankohta (pvm tai arvio):           

 
8. Jännitteen 

Vaihtojännite 

 U  1000 V   1000V < U  24 kV  U >24 kV 

  laji ja 
  suuruus 

Tasajännite 

 U  1500 V   U > 1500 V 

 
9. Tapaturman   
    syy 

 

 Uuden käyttöön otetun laitteen tai laitteiston rakenteellinen vika (tekninen vika) 

 Käytössä (ajan myötä) vaaralliseksi tullut laite tai laitteisto (tekninen vika) 

 Asennustyö tehty puutteellisesti tai virheellisesti 

 Uhrin tai työryhmän onnettomuushetkellä tekemä inhimillinen virhe tai virheellinen toimintatapa 

 Muu, mikä?        
 

 
10. Vamman 
 

 

 Sähköisku         Valokaari           Muu, mikä:      

syntytapa  
"Sähköisku" tai "Valokaari" kirjataan myös, jos se on ollut välillinen vamman syy (esim. sähköiskun aiheuttama putoaminen) 

11. Seuraukset 
(arvio) 

 

 Hoitokäynti, ei sairauspäiviä  Yli 30 sairauspäivää 

 Hoitokäynti ja 1-30 sairauspäivää  Kuolema 
 

On tärkeää hakeutua lääkäriin aina sähköiskun tai valokaaren jälkeen, vaikka ensisilmäyksellä seurauksia ei itse havaitsisi.  
 

 Vaaratilanne (ei sähköiskua, ei valokaaresta aiheutunutta loukkaantumista) 
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