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Ohje käsisammutinliikkeen toiminnan aloittamisesta ja vastuuhenkilön pätevyysto-
distuksen hakemisesta

Käsisammuttimien huoltoa ja tarkastusta koskee laki pelastustoimen laitteista (10/2007). Laissa sekä sisäasiain-
ministeriön antamassa asetuksessa käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta (917/2005) on asetettu vaati-
mukset käsisammuttimien tarkastuksia ja huoltoa tekevälle liikkeelle sekä sen vastuuhenkilölle. 

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta 

Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöitä tekevien liikkeiden on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoi-
tus valvontaa varten Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Ilmoituksen tulee sisältää tiedot toiminnanhar-
joittajasta ja sen nimeämästä yrityksen vastuuhenkilöstä sekä liikkeen toiminnasta ja työvälineistä.  

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut 

Ilmoituksessa tulee olla seuraavat liitteet: 
• selvitys työvälineistä ja mittalaitteista

Ilmoituksen käsittelyaika on keskimäärin kolme viikkoa. Ilmoituksen käsittely on maksullinen Tukesin voimassa 
olevan hinnaston mukaisesti.  

Tukes lähettää vaatimukset täyttävälle, ilmoituksen tehneelle liikkeelle vahvistuksen toiminnan aloittamisesta 
ja liittää liikkeen ylläpitämäänsä rekisteriin. 

Käsisammutinliikkeen ilmoitus toiminnan harjoittamisesta on voimassa viisi vuotta. Käsisammutinliikkeen on lä-
hetettävä ilmoitus Tukesille toiminnan jatkumisesta ennen viiden vuoden määräajan umpeutumista. 

Käsisammutinliikkeen on ilmoitettava ilmoituksessa mainituissa asioissa tapahtuneista muutoksista Tukesille 
kuukauden kuluessa muutoksesta. Käsisammutinliikkeen on ilmoitettava Tukesille myös toiminnan lopettami-
sesta. 

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilö 

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että tarkastus- ja huoltotöissä noudatetaan 
annettuja säädöksiä ja että kyseisiä töitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja saaneet riittävästi opastusta 
tehtäviinsä. 

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilöksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on: 
• toiminnanharjoittaja itse tai on liikkeen päätoimisessa palveluksessa;
• on suorittanut hyväksytysti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) järjestämän käsisammuttimien

huoltotutkinnon. Tutkinnolla osoitetaan, että hakija tuntee käsisammuttimien tarkastusta ja huoltoa
koskevat säädökset sekä osaa tarkastaa ja huoltaa käsisammuttimia.
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Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut 

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet: 
• kopio huoltotutkinnon todistuksesta

Tukes myöntää pätevyystodistuksen pätevyysvaatimukset täyttävälle henkilölle hakemuksen perusteella. Todis-
tus on voimassa 5 vuotta kerrallaan.  

Hakemuksen käsittelyaika on keskimäärin kolme viikkoa. Hakemuksen käsittely on maksullinen Tukesin voi-
massa olevan hinnaston mukaisesti. 

Tukes voi hakemuksesta myöntää jatkoaikaa käsisammutinliikkeen vastuuhenkilölle myönnetylle pätevyystodis-
tukselle. Todistuksen haltijan on haettava jatkoaikaa hyvissä ajoin ennen todistuksen voimassaolon päättymistä. 
Hakemuksessa ja liitetiedoissa hakijan on osoitettava perusteet pätevyytensä säilymiselle. Tukes voi uusia todis-
tuksen pyynnöstä ilman uuden tutkinnon suorittamista, jos hakija on toiminut edellisen viisivuotiskauden käsi-
sammutinliikkeen vastuuhenkilönä. 

LISÄTIEDOT 

Käsisammutintutkinnot: https://www.spek.fi/koulutus/kiinteiston-turvallisuuskoulutus/
kasisammutinliikkeen-vastuuhenkilo/ 

Tukesissa lisätietoja käsisammutinliikkeiden vaatimuksista ja vastuuhenkilön pätevyystodistuksista antaa 
ylitar-kastaja Jan Meszka, puh 029 5052 061, etunimi.sukunimi@tukes.fi 
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