Periaatteet laadunvalvonnan varmentajan hyväksymiselle

Ympäristöministeriö valtuuttaa toimielimen toimimaan laadunvalvonnan varmentajana, jos
laadunvalvonnan varmentajaksi hakenut toimielin täyttää sille eräiden rakennustuotteiden
tuotehyväksynnästä annetussa laissa (954/2012) ja ympäristöministeriön asetuksessa (555/2013) säädetyt
vaatimukset. Laadunvalvonnan varmentajaksi voi hakea niin kotimainen kuin ulkomainen toimielin.
Toimielimen yhtiömuodolla ei ole merkitystä.

1 Hakemus ja selvitykset
Hakemuksessa, jolla haetaan toimielimen hyväksymistä laadunvalvonnan varmentajaksi, on määriteltävä
toiminnan kohteeksi tulevat tuotteet ja tuoteryhmät.
Hakijan on esitettävä riittäviksi katsottavat selvitykset pätevyydestään ja riippumattomuudestaan sekä
selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta tai siihen rinnastettavasta järjestelystä.
Toimielimen, joka hakee laadunvalvonnan varmentajaksi, on liitettävä hakemukseen:
1) toimielimen laadunvalvonnan varmentamiseen käyttämä merkki;
2) selvitys toimielimen käyttämistä valvonnan arviointiperusteista kunkin tuoteryhmän tai rakennustuotteen
osalta;
3) selvitys tarkastuskäyntien lukumäärästä valmistajan tiloissa.
Ympäristöministeriö edellyttää akkreditointia sen selvittämiseksi, täyttääkö hakija edellä mainitut
edellytykset.
Toimielimellä tulee olla mahdollisten korvausten varalta vastuuvakuutus tai siihen rinnastettava muu
järjestely. Syynä tähän on se, että toimielimelle voi toimintaa suorittaessaan syntyä tahattomasti tai
tuottamuksesta suuri korvausvastuu. Jotta sivulliset tai asianosaiset eivät kärsisi kohtuutonta taloudellista
vahinkoa, on toimielimen hankittava mahdollisten korvausten varalta vastuuvakuutus tai muu siihen
rinnastettava järjestely. Toimielimen on arvioitava yhdessä vakuutusyhtiön kanssa tarvittavan
vastuuvakuutuksen määrä toiminnan laajuus ja riskit huomioon ottaen. Vastuuvakuutuksen on oltava
toiminnan laajuuteen ja riskiin nähden riittävän suuri, tavallisesti kuitenkin vähintään miljoona euroa.

2 Toimielimiä koskevat yleiset vaatimukset
Toimielimellä tulee olla:
1) teknisesti asiantunteva henkilökunta, tarpeelliset laitteet ja riittävät taloudelliset voimavarat tehtävien
asianmukaiseksi hoitamiseksi; ja
2) käytössään henkilöstöä, jonka luotettavuus sekä riippumattomuus arvioitaviin organisaatioihin ja
rakennustuotteisiin nähden on varmistettu.
Toimielin voi käyttää testauksiin omaa tai alihankkijan akkreditoitua laboratoriota.
Toimielimellä ei voi olla vakavia maksuhäiriöitä, se ei voi olla selvitystilassa eikä sillä voi olla
verosaatavia.
Toimielin voi toimia sekä tyyppihyväksynnän ja/tai varmennustodistuksen myöntävänä toimielimenä että
laadunvalvonnan varmentajana saman rakennustuotteen osalta, jos menettelyt on eriytetty toiminnallisesti
siten, että toimielimen riippumattomuus on varmistettu. Toimielimen riippumattomuuden varmistamiseksi
toimielimen on osoitettava, että henkilö, joka myöntää tyyppihyväksynnän ja/tai varmennustodistuksen ei
voi samanaikaisesti huolehtia niihin liittyvän laadunvalvonnan varmentamisesta. Toimielimen arviointiin
voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaista standardia EN 45011 tai ISO 17065 tai niiden revisioituja
versioita.

3 Toimielimen asiantuntemuksen, luotettavuuden ja riippumattomuuden
arviointi
Asiantuntemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota henkilöstön koulutukseen ja kokemukseen sekä
toiminnassa osoitettuun pätevyyteen. Henkilökunnan pätevyys osoitetaan koulutusta ja kokemusta
koskevilla todistuksilla.
Toimielimen luotettavuutta arvioidaan hakijan hallitukseen tai hallintoneuvostoon kuuluvien henkilöiden
kautta. Toimielimeksi hakevaa voidaan pitää luotettavana, jos hakijayhteisön hallituksen tai
hallintoneuvoston jäsentä tai varajäsentä, toimitusjohtajaa, vastuunalaista yhtiömiestä taikka muussa näihin
rinnastettavassa asemassa olevaa ei ole:
1) viiden edellisen vuoden aikana tuomittu rangaistukseen sellaisesta teosta, joka osoittaisi hänen olevan
sopimaton toimimaan valtuutetussa tai hyväksytyssä toimielimessä; taikka
2) määrätty liiketoimintakieltoon.
Mikäli toimielimen organisaatioon kuuluva henkilö syyllistyy edellä mainittuihin tekoihin, on toimielimen
huolehdittava siitä, että kyseinen henkilö ei enää toimi hakijayhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston
jäsenenä tai varajäsenenä, toimitusjohtajana, vastuunalaisena yhtiömiehenä taikka muussa näihin
rinnastettavassa asemassa ja annettava asiasta selvitys akkreditoinnin suorittajalle.

Hakijan riippumattomuutta arvioidaan hakijan ja sen palveluksessa olevien henkilöiden toiminnan kautta.
Hakijaa pidetään riippumattomana, jos hakija tai tämän palveluksessa oleva ei harjoita rakennustuotteiden
valmistusta, maahantuontia, kauppaa, suunnittelua, markkinointia tai korjausta eikä ole kaupallisesti,
taloudellisesti tai muutoin riippuvuussuhteessa sellaiseen tahoon, joka sitä harjoittaa. Hakija ei saa olla
riippuvuussuhteessa myöskään tällaista toimintaa harjoittavien muodostamaan järjestöön. Toisin sanoen
henkilöstö ei voi olla työsuhteessa eikä sillä voi olla omistuksia arvioituun tuotantolaitokseen eikä se saa
osallistua tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen tai jakeluun.
Ympäristöministeriö edellyttää akkreditointia toimielimen asiantuntemuksesta, luotettavuudesta ja
riippumattomuudesta.

4 Näin haet hyväksyntää laadunvalvonnan varmentajaksi
Lähetä ympäristöministeriön kirjaamoon vapaamuotoinen hakemus, jossa on yksityiskohtaisesti määritelty
toiminnan kohteeksi tulevat tuotteet ja tuoteryhmät.
Liitä mukaan seuraavat selvitykset:
1) akkreditointitodistus, jossa on asianmukaisesti arvioitu:
a. henkilöstön asiantuntemus, riittävyys ja luotettavuus
b. tarpeellinen laitteisto
c. taloudelliset edellytykset
d. toimielimen luotettavuus ja riippumattomuus
e. riskien kattaminen vastuuvakuutuksella
2) vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksesta
3) organisaatiokaavio
4) selvitys siitä, kuinka toiminnat on eritytetty, mikäli toimielin hakee myös hyväksytyksi
toimielimeksi ja/tai laadunvalvonnan varmentajaksi
5) toimielimen laadunvalvonnan varmentamiseen käyttämä merkki
6) selvitys toimielimen käyttämistä valvonnan arviointiperusteista kunkin tuoteryhmän tai
rakennustuotteen osalta
7) selvitys tarkastuskäyntien lukumäärästä valmistajan tiloissa.
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