Sähkötarkastysyhdistys SÄTY ry:n eettiset säännöt, ver. 31.8.2021
1 YHDISTYKSEN JÄSENYYS VELVOITTAA
Jäsen sitoutuu noudattamaan hyvää tarkastustapa, yhdistyksen sääntöjä ja näitä eettisiä sääntöjä. Sääntöjen
vastainen toiminta voi johtaa jäsenyyden menettämiseen.

2 TARKASTAJAN AMMATIN ARVOSTUS
Tarkastajan ammattikunnan on itse ansaittava arvostuksensa. Toimintaa arvostetaan tarkastajien toimien
mukaan. Tämän vuoksi jokaisen jäsenen tulee tarkastustyössään toimia siten, että tarkastusyhteisö säilyttää
arvostetun asemansa tärkeänä sähköturvallisuutta edistävänä ammattikuntana.

3 AMMATTITAITO
Hyvä ammattitaito on menestyksellisen tarkastustoiminnan perusedellytys. Jäsen sitoutuu ylläpitämään ja
kehittämään ammattitaitoaan mm. osallistumalla yhdistyksen järjestämään tarkastajajäsenilleen
kohdistettuun koulutukseen ja rajaamaan tarkastustoimeksiannoistaan pois sellaiset, joihin hänen
kokemuksensa tai käytettävissä oleva välineistö ei anna edellytyksiä.

4 ILMOITTELU JA MUU MARKKIONOINTI
Tarkastajan on ilmoittelussaan ja muussa markkinoinnissaan noudatettava hyvää liiketapaa.
Jäsenillä on oikeus käyttää asiapapereissaan yhdistyksen tunnusta. Tunnuksen käytöstä ei kuitenkaan saa
syntyä sellaista käsitystä, että jäsen toimii yhdistyksen nimissä.

5 TOIMEKSIANTO
Tarkastustoimeksiannon vastaanottaminen edellyttää tarkastuskohteen laajuudesta ja vaativuudesta
riippuvaa kohtuullista toimitusaikaa. Ennen toimeksiannon vastaanottamista on arvioitava oman
riippumattomuuden, ammattitaidon ja käytettävissä olevan välineistön riittävyys tarkastuskohteessa.
Toimeksiantaja on tarkastuksen tilaaja. Tarkastusdokumentit toimitetaan säädösten perusteella haltijalle.
Sähkölaitteiston haltijalle, käytönjohtajalle (käytönjohtajakohteissa) ja asennustyön suorittajille toimitetaan
omat kappaleet dokumenteista.
Jäsenen on tarkastustyössään huolehdittava siitä, että kaikki toimeksiannon tehtävät hoidetaan tunnollisesti.
Tämä tarkoittaa mm. selkeiden mutta riittävän yksityiskohtaisten asiakirjojen laadintaa kohtuuajassa ja
mahdollisten oikaisuvaatimusten käsittelyä viipymättä.
Jäsenen on työssään oltava huolellinen, jotta hän voi varmistua asennusten vaatimuksenmukaisuudesta ja
käytön turvallisuudesta. Koska asiakirjat laaditaan tavallisesti muille kuin sähköalan ammattilaisille, havaitut
viat ja puutteet tulee esittää selkeästi ja ymmärrettävästi.
Mikäli jäsen on antanut lausunnon etukäteen kohteen vaatimustenmukaisuudesta, se on luonnollisesti
perustana myös kohteen tarkastustilanteessa.

6 TOIMINNAN SÄÄSDÖSTENMUKAISUUS
Jäsen on tarkastustyössään velvollinen noudattamaan kaikkia tarkastusta koskevia ja kohteessa sovittuja
salassapitosäädöksiä. Jäsenen on myös huolehdittava säädösten edellyttämästä asiakirjojen julkisuudesta.
Lähtökohtaisesti asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, joista jokaisella on oikeus saada tietoja. Pyydettäessä on
toimitettava sellaiset asiakirjat, jotka eivät sisällä salassa pidettäviä asioita. Salassa pidettävän asiakirjan saa
antaa vain säädösten sen salliessa.
Jäsenen on myös huolehdittava säädösten edellyttämistä sähköisistä asiointimahdollisuuksista käsittäen
mm. julkiset puhelin- ja sähköpostitiedot. Hallintoasioissa asioidessaan asiakkaan ei tarvitse allekirjoittaa
sähköisiä asiakirjoja, mikäli asiakkaan tiedot niistä löytyvät eikä ole syytä epäillä asiakirjojen eheyttä tai
alkuperää.
Jokaisen tarkastajan on myös luotava ja noudatettava henkilötietojen osalta hyvää tietosuojaperiaatetta.
Henkilörekisteri, sen käyttötarkoitus ja säilytystapa on kuvattava esim. tietosuojalausekkeessa, joka on
asiakkaiden helposti saatavissa. Tietoja saa kerätä vain tiettyä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.
Henkilötietoja ovat mm. nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja muut tiedot, jotka voidaan liittää tiettyyn
henkilöön.
Yhdistyksen hallitus on antanut yhdistyksen verkkosivuilla ohjeita mm. tarkastustarran täyttöön ja käyttöön.

7 TOIMINNAN EETTISYYS MUITA TARKASTAJIA KOHTAAN
Jäsenen toiminta myös toisia jäseniä kohtaan tulee olla eettisesti hyväksyttävää. Jäsenen tulee pidättäytyä

arvioimasta toisen tarkastajan toimintaa muutoin, kuin viranomaisen toimeksiannosta. Samaa kohdetta
koskeva uusi tarkastus on toimeksiantajan pyynnöstä mahdollinen. Uusintatarkastuksen suorittaa aina
alkuperäinen tarkastaja, ellei ole hyvin perusteltua syytä vaihtamiseen.

8 YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Yhdistyksen jäsenten hyväksymisestä ja heidän erottamisestaan päättää yhdistyksen hallitus. Hakemuksen
allekirjoittamisella sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja eettisiä sääntöjä. Hakemuksessa hakija
vakuuttaa, että hakija on perehtynyt näihin sääntöihin. Hakemus osoitetaan liitteineen yhdistyksen
hallitukselle ja toimitetaan toisaalla ilmoitettuun osoitteeseen.
Yhdistyksen jäseneksi hakevan valtuutetun laitoksen tai tarkastajan on esitettävä jäsenhakemusta
tehdessään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antaman valtuutuksen lisäksi ansioluettelo tai muu vastaava
selvitys toiminnastaan sähköturvallisuuden alueella. Jäseneksi valinnassa arvostetaan erityisesti aiempaa
tarkastuskokemusta, osoitettua sähköalan ammattitaitoa, sähköturvallisuussäädösten ja määräysten
tuntemusta ja toimintaa sähköturvallisuuden edistämiseksi. Hakijan ja taustayhteisön tulee olla maineeltaan
nuhteeton.
Jäsenhakemukset
Hakijan tulee olla tutustunut yhdistyksen sääntöihin ja eettisiin sääntöihin sekä sitoutua noudattamaan niitä
jäsenyyttä hakiessa.

