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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa 
kemikaalilain säännökset Euroopan talousyh
teisön (ETY) kemikaaleja koskevien direktiivi
en kanssa. Euroopan talousyhteisö on antanut 
15 kemikaaleja koskevaa direktiiviä, joista suu
rin osa on tarkoitus toimeenpanna maassamme 
kemikaalilain nojalla. Vuonna 1989 annetun 
kemikaalilain yhtenä tavoitteena oli toimeen
panna Suomessa silloin voimassa olleet Euroo
pan talousyhteisön kemikaaleja koskevat direk
tiivit. Lakia valmisteltaessa ei kuitenkaan seu
rattu direktiivejä sillä tarkkuudella kuin Euroo
pan talousalueesta (ETA) tehty sopimus edel
lyttää. Kemikaalilakia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että laista ilmenevät kemikaa
livalvonnan periaatteet. Yksityiskohtaiset vaa-

timukset annettaisiin asetuksella sekä valtio
neuvoston ja ministeriön päätöksellä. Kemi
kaalilakia muutettaisiin myös siten, että lain 
velvoitteet vastaisivat yksityiskohdissaan 
ETY:n direktiivien vaatimuksia ja valvontame
nettelyt olisivat ETA-sopimuksen mukaiset. 

Kemikaalilakiin ehdotetaan lisättäväksi 
ETY:n uudet valvontakeinot käytössä olevista 
aineista, kiellettyjen ja tiukasti säänneltyjen 
kemikaalien maastaviennin ennakkosuostu
musmenettelystä, kemikaaleja koskevista mark
kinavalvontakeinoista, kansainvälisestä tieto
jenvaihdosta sekä koe-eläinten suojelusta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1993. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Kemikaalilain (744/89) tarkoituksena on eh
käistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia ter
veys- ja ympäristöhaittoja sekä eräiltä osin 
kemikaalien aiheuttamia palo- ja räjähdysvaa
roja ja omaisuusvahinkoja. Kemikaalilaki on 
kemikaaleja koskeva yleislaki, jossa säädetään 
vaarallisten kemikaalien luokituksesta ja mer
kitsemisestä, vaarallisen kemikaalin käyttötur
vallisuustiedotteesta, uusien aineiden ilmoitus
menettelystä, suojauskemikaalien ennakkohy
väksymisestä, terveydelle ja ympäristölle vaa
rallisen kemikaalin teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista, vaarallisten kemikaalien mark
kinoille luovuttamisesta, kemikaaleja koskevis· 
ta kielloista ja rajoituksista sekä kemikaalien 
tutkimisesta. 

Kemikaalilain nojalla on annettu kemikaa-
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liasetus (620/90), asetus terveydelle tai ympä
ristölle vaarallisen kemikaalin myynnistä ja 
säilyttämisestä (621190), asetus vaarallisten ke
mikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoin
nista (682/90) sekä asetus kemikaalineuvottelu
kunnasta (622/90). Kemikaaleja koskevat kiel
lot ja rajoitukset annetaan valtioneuvoston 
päätöksellä. Lisäksi lain nojalla on annettu 
ministeriöiden päätöksiä vaarallisten kemikaa
lien luokituksesta ja merkitsemisestä, uusien 
aineiden ilmoitusmenettelystä, suojauskemikaa
lien ennakkohyväksymis- ja ilmoitusmenettelys
tä sekä vaarallisten kemikaalien teollisesta kä
sittelystä ja varastoinnista. 

Kemikaalilain valvonta jakautuu usean mi
nisteriön hallinnonalalle. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriöllä on koordinointivastuu kemikaali
lainsäädännön valmistelusta sekä kemikaalien 
aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemisestä ja 
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torjumisesta. Ympäristöministeriö vastaa kemi
kaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäi
semisestä ja torjumisesta. Kauppa- ja teolli
suusministeriön hallinnonalalle kuuluu vaaral
listen kemikaalien teollisen käsittelyn ja varas
toinnin valvonta. Lisäksi kemikaalilaissa on 
annettu tehtäviä työministeriön alaiselle työ
suojeluhallitukselle. 

Kemikaalilain tavoitteet ovat osittain samat 
kuin räjähdysvaarallisista aineista annettun lain 
(263/53) sekä työturvallisuuslain (299/58) ta
voitteet. Kemikaalilain ja räjähdysvaarallisista 
aineista annetun lain nojalla on annettu yhtei
siä asetuksia sekä kemikaalilain ja työturvalli
suuslainsäädännön nojalla yhteisiä päätöksiä. 

Kemikaalilain kaikki keskeiset hallintome
nettelyt ovat suojauskemikaalien ennakkohy
väksyntää lukuun ottamatta Euroopan talous
yhteisön direktiivien mukaisia. Myös suojaus
kemikaaleista on valmisteilla yhteisölainsää
däntöä, jonka hyväksymisen jälkeen kemikaa
lilain suojauskemikaalien ennakkohyväksyntää 
koskeva luku tulisi tarkistaa ETY -direktiivien 
mukaiseksi. 

ETA-sopimuksen liitteessä II on lueteltu 
sopimuksen piiriin kuuluvat Euroopan talous
yhteisön vaarallisia aineita koskevat direktiivit. 
Tässä ryhmässä on myös torjunta-aineita kos
kevat direktiivit. Suomessa torjunta-aineista on 
oma lainsäädäntönsä, jonka valvonta kuuluu 
maa- ja metsätalousministeriölle. ETA-sopi
muksen liitteessä mainitut Euroopan talousyh
teisön otsonikerrosta heikentäviä aineita kos
kevat määräykset on tarkoitus saattaa Suomes
sa voimaan ilmansuojelulain (67/82) nojalla ja 
vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ja akkuja 
koskevat määräykset jätehuoltolain (673178) 
nojalla. Muut Euroopan talousyhteisön kemi
kaaleja koskevat direktiivit on tarkoitus saattaa 
voimaan kemikaalilain nojalla. 

2. Ebdotetut muutokset 

Kemikaalilakia ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että sen nojalla voitaisiin toimeenpanna 
ETY:n kemikaalivalvontaa koskevat direktiivit. 
Kemikaalilakiin sisällytettäisiin mahdollisuus 
säätää asetuksella myös ETY :ssä viimeisteltä
vänä olevista uusista hallintomenettelyistä. 
Hallintomenettelyt toimeenpantaisiin uusien 
ETY:n direktiivien ja asetusten mukaisesti. 

Lain velvoitteet kohdistettaisiin ETY:n kemi
kaaleja koskevien direktiivien mukaisesti sellai-

siin kemikaalin valmistajiin, maahantuojiin, ja
kelijoihin tai muihin toiminnanharjoittajiin, 
jotka vastaavat kemikaalien markkinoille tai 
käyttöön luovuttamisesta. 

Lain valvontamenettelyt ehdotetaan tarkis
tettaviksi vastaamaan ETA-sopimusta. Tämän 
vuoksi kemikaalilaista ehdotetaan poistettavak
si eräitä sopimuksen vastaisia valvontamenet
telyjä. Kemikaalilain valvonta perustuisi peri
aatteeseen, että viranomaiset vastaavat kemi
kaalien markkinavalvonnasta. Yhteismarkki
noilla valvontatehtävät markkina-alueen sisällä 
jakautuisivat ETA-sopimuksen mukaisesti si
ten, että suomalaiset vastaisivat Suomessa val
mistettavien kemikaalien ja Suomen alueen 
kautta Euroopan talousalueelle tulevien kemi
kaalien valvonnasta. 

Työsuojeluviranomaisten velvotteita lain val
vonnassa ehdotetaan muutettaviksi, koska val
taosaa kemikaaleista käytetään työpaikoilla ja 
koska työssä käytettävien kemikaalien valvonta 
soveltuu tämän vuoksi työsuojeluviranomaisil
le. Aikaisemmin työsuojeluviranomaisista ke
mikaalilain valvontaan osallistui vain työsuoje
luhallitus. Lain valvontaa koskevan muutoksen 
seurauksena voitaisiin kemikaalien luokituksen, 
pakkaamisen ja merkitsemisen valvonnasta 
säätää yksinomaan kemikaalilain nojalla. Lain 
voimaantulon jälkeen on tarkoitus kumota 
työturvallisuuslain nojalla annettu valtioneu
voston päätös vaarallisten kemikaalien luoki
tuksesta, varoitusmerkinnöistä ja käyttöturval
lisuustiedotteista ( 667 /90). 

Myös kemikaalilain nojalla annetut asetukset 
muutettaisiin ETY -direktiivejä vastaaviksi. 

Teknillisen tarkastuksen komitea -91 on jul
kaissut kaksi välimietintöä. Komitean tehtävä
nä on selvittää tarvittavat toimenpiteet maam
me teknillisen tarkastustoiminnan ja siihen 
liittyvän lainsäädännön kehittämiseksi vastaa
maan teknologisen ja yhteiskunnallisen kehi
tyksen sekä Länsi-Euroopan yhdentymiskehi
tyksen asettamia uusia vaatimuksia. Komitea 
on julkaissut muun muassa periaatteet nor
minannon muuttamiseksi vastaamaan euroop
palaista käytäntöä. Komitea on ehdottanut, 
että tuotteita ja olosuhteita koskevat vaatimuk
set eriytettäisiin asetus- ja päätöstasolle eri 
säädöksiin, ministeriöitä alemmat viranomaiset 
eivät antaisi veivoittavia normeja, lakitasoisen 
säätelyn tulisi teknisen lainsäädännön osalta 
rajoittua puite- ja valtuuslakeihin sekä tuote
vaatimusten osalta tarveharkinnasta ja poikke
uslupamenettelystä luovuttaisiin. Teknillisen 
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tarkastuksen komitean välimietinnöissä esitetyt 
periaatteet on otettu huomioon kemikaalilain
säädäntöä uudistettaessa. 

3. Valmisteluvaiheet 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysmi
nisteriössä virkatyönä. Valmisteluun ovat osal
listuneet ympäristöministeriö, kauppa- ja teol
lisuusministeriö sekä työministeriö. Ehdotuk
sesta on pyydetty lausunto lain valvontaviran
omaisilta, oikeusministeriöltä, ulkoasiainminis
teriöitä sekä alan keskeisiltä järjestöiltä. 

4. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Työsuojeluviranomaisten tehtäviä koskeva 
muutos on vähäinen, koska työsuojeluviran
omaiset ovat valvoneet työssä käytettäviä ke
mikaaleja vastaavalla tavalla työturvallisuus
lain nojalla. 

Ehdotetuista muutoksista ei aiheudu talou
dellisia vaikutuksia valtiolle. 

Toiminnanharjoittajiin kohdistuvat taloudel
liset vaikutukset tulee arvioida erikseen annet
taessa lain nojalla yksityiskohtaisia säännöksiä 
tai määräyksiä. 

5. Riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunnalle toukokuussa 1992 annetussa 
esityksessä ympäristöterveydenhuollon, terve
yskasvatuksen ja tartuntatautien vastustamis
työn uudelleen järjestämistä koskevaksi lain
säädännöksi (hall.es. 54/1992) ehdotetaan muu
tettavaksi tämän esityksen 20 §:n 1 momentti, 
22 §, 23 § sekä 43 §:n 2 momentti. Muutokset 
on yhteensovitettava niin, että tässä lakiehdo
tuksessa otetaan huomioon vastaavissa lain
kohdissa ja johtolauseessa edellä mainitussa 
hallituksen esityksessä hyväksytyt muutokset. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Lain tarkoitus Lain tarkoitusta muutet
taisiin siten, että 16 §:ssä selvilläotosta ja 
17 §:ssä päällyksestä ja tiedonannosta säädetty
jen velvoitteiden tarkoituksena olisi myös ke
mikaalin aiheuttaman palo- ja räjähdysvaaran 
ehkäiseminen. Kemikaalilain nojalla voitaisiin 
tällöin kattavasti toimeenpanna Euroopan ta
lousyhteisön vaarallisten kemikaalien luokitus
ja merkintäsäännöksiä koskevien direktiivien 
velvoitteet. 

2 §. Lain soveltamisala Koska kemikaalilain 
nojalla toimeenpantaisiin useita ETY-direktii
vejä, joiden soveltamisalat poikkeavat toisis
taan, ei lain soveltamisalapykälässä voida sää
tää yksityiskohtaisesti lain nojalla annettavien 
asetusten soveltamisaloista. Tämän vuoksi so
veltamisalapykälä kirjoitettaisiin nykyistä ylei
sempään muotoon ja yksityiskohtaiset lain 
soveltamista koskevat säännökset annettaisiin 
kyseessä olevien direktiivien soveltamisalojen 
mukaisesti asetuksella. Käytännössä lain sovel
tamisala pysyisi lähes samana kuin nykyisin 

voimassa olevassa laissa. Lain soveltamisalaa 
muutettaisiin siten, että kemikaalilaki koskisi 
ETY-direktiivien mukaisesti myös kemikaalien 
markkinoille luovuttamista, jakelua, pakkaa
mista ja mainostamista. 

3 §. Suhde eräisiin säädöksiin Kemikaalilain 
soveltamisesta torjunta-aineisiin, lannotteisiin 
ja rehun lisäaineisiin säädettäisiin edellä 2 §:ssä 
esitettyjen perustelujen mukaisesti asetuksella. 

8 §. Erityiset valvontaviranomaiset Työsuoje
luviranomaisista vain työsuojeluhallitus maini
taan lain valvontaviranomaisena. Lakia ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että työsuojeluvi
ranomaiset valvoisivat muiden lain valvontavi
ranomaisten ohella työssä käytettävien kemi
kaalien luokituksesta, merkinnöistä ja käyttö
turvallisuustiedotteesta säädettyjä velvoitteita 
sekä kemikaaleja koskevien kieltojen ja rajoi
tusten noudattamista siten kuin työsuojeluvi
ranomaisten valvontakeinoista säädetään työ
suojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työ
suojeluasioissa annetussa laissa (131/73). Koska 
valtaosaa kemikaaleista käytetään työpaikoilla, 
soveltuu edellä mainittujen velvoitteiden vai-
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vonta luontevasti työsuojeluviranomaisille. 
Muutoksen jälkeen voitaisiin työturvallisuus
lain nojalla annetut kemikaalilainsäädännön 
kanssa samansisältöiset määräykset kumota. 

11 §. Vaarallinen kemikaali Lakiin ehdote
taan lisättäväksi palo- ja räjähdysvaarallisten 
kemikaalien yleismääritelmä. Samalla ympäris
tölle vaarallisten kemikaalien määritelmä ehdo
tetaan siirettäväksi 12 §:stä 11 §:ään sekä muu
tettavaksi yhdenmukaisemmaksi ETY:n ainedi
rektiivissä (67/548/ETY) esitetyn määritelmän 
kanssa. Asetuksenantovaltuudesta säädettäisiin 
19 §:ssä. Aineluettelon vahvistaminen ehdote
taan annettavaksi sosiaali- ja terveysministeri
ölle, joka kuultuaan ympäristöministeriötä, 
kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä työmi
nisteriötä vahvistaisi luettelon yleisimmistä 
vaarallisista kemikaaleista Euroopan talousyh
teisön ainedirektiivin mukaisesti. Sosiaali- ja 
terveysministeriö antoi päätöksen aineluettelos
ta myös lakia edeltäneen myrkkylainsäädännön 
nojalla. 

Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi sosiaali
ja terveyshallituksen oikeus yksittäistapaukses
sa luokitella vaarallinen kemikaali. Vastaava 
oikeus poistuisi myös vesi- ja ympäristöhalli
tukselta 12 §:n kumoamisen seurauksena. Luo
kitusvelvollisuus kuuluisi siten toiminnanhar
joittajalle vastaavalla tavalla kuin ETY:n di
rektiivien mukaan. 

12 §. Ympäristölle vaarallinen kemikaali Ym
päristölle vaarallista kemikaalia koskeva pykä
lä kumottaisiin ja säännökset sisällytettäisiin 
edellä 11 §:n perusteluissa esitetyn mukaisesti 
11 §:ään. 

14 §. Toiminnanharjoittaja Toiminnanharjoit
tajaksi määriteltäisiin ETY-direktiivien mukai
sesti myös sellaiset toiminnanharjoittajat, jotka 
luovuttavat kemikaalia markkinoille taikka 
pakkaavat tai jakelevat niitä. 

16 §. Selvilläolovelvollisuus Selvilläolovelvolli
suus kohdistuisi valmistajan ja maahantuojan 
lisäksi myös kemikaalin jakelijaan ja muuhun 
toiminnanharjoittajaan, joka vastaa kemikaalin 
luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön. Sel
villäolovelvollisuus koskisi tietoja, jotka ovat 
kohtuudella saatavissa ja riittäviä lain nojalla 
toiminnanharjoittajalle määrättyjen velvoittei
den täyttämiseksi. 

17 §. Päällys ja tiedonantovelvollisuus Tiedon
antovelvollisuus koskisi myös jakelijaa ja pak
kaajaa tai muuta toiminnanharjoittajaa, joka 
vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoil
le tai käyttöön. 

Käyttöturvallisuustiedotetta koskevasta vel
voitteesta säädettäisiin 17 §:ssä, koska tiedon
antovelvollisuus koostuu päällysmerkintöjen li
säksi myös käyttöturvallisuustiedotteesta. Ke
mikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan 
tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa 
kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovutta
misesta, olisi laadittava käyttöturvallisuustie
dote vain ammattikäyttöön tarkoitetusta kemi
kaalista. Voimassa olevan kemikaalilain mu
kaan tiedotteen laatimisvelvoite koskee myös 
yksityiseen kulutukseen tarkoitettuja kemikaa
leja. Muutos perustuu ETY:n seosdirektiiviin 
(88/379/ETY). Käyttöturvallisuustiedotteen laa
timista koskevat yksityiskohtaiset määräykset 
annettaisiin 19 §:n mukaisesti työministeriön 
päätöksessä. 

18 §. Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvalli
suustiedotetta koskeva pykälä ehdotetaan ku
mottavaksi, koska sitä koskevista velvoitteista 
säädettäisiin tiedonantovelvollisuutta koskevas
sa 17 §:ssä. 

18 a §. Käytössä olevat aineet Euroopan 
yhteisöjen komissio on julkaissut ehdotuksen 
(90/C276/0l) neuvoston asetukseksi käytössä 
olevista aineista aiheutuvien riskien arvioimi
sesta ja säätelystä. Neuvoston asetuksella sää
dettäisiin valmistajalle ja maahantuojalle vel
voite toimittaa komissiolle ja jäsenmaalle tieto
ja niistä aineista, jotka on lueteltu Euroopan 
yhteisöjen käytössä olevien kaupallisten ainei
den inventaariossa (EINECS). Neuvoston ase
tuksella säädettäisiin lisäksi yksityiskohtaisesti 
niistä menettelytavoista, joita riskien arvioimi
sessa ja säätelyssä noudatettaisiin. Vastaavan
lainen, mutta vapaaehtoisuuteen perustuva 
hanke on Taloudellisen yhteistyön ja kehityk
sen järjestössä, OECD:ssa ollut käynnissä jo 
vuodesta 1987. Kemikaalilailla toiminnanhar
joittajat velvoitettaisiin toimittamaan tietoja 
käytössä olevista aineista niistä aiheutuvien 
terveys- ja ympäristövaarojen arvioimiseksi. 
Yksityiskohtaiset säännökset annettaisiin ase
tuksella sen jälkeen kun Euroopan talousyhtei
sön asetus käytössä olevista aineista aiheutuvi
en riskien arvioimisesta ja säätelystä on annet
tu. 

19 §. Asetuksenantovaltuus ja määräysten an
taminen Asetuksenantovaltuutta muutettaisiin 
siten, että asetuksella annettaisiin tarkemmat 
säännökset luokituksesta, päällyksestä ja tie
donantovelvollisuudesta. Asetuksella säädettäi
siin myös ETY:n ainedirektiivin 7. muutoksen 
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mukaisesti vaarallisten kemikaalien mainonnas
ta. 

Ympäristöministeriön päätöksellä annettai
siin ETY:n käytössä olevia aineita koskevan 
asetuksen mukaisesti yksityiskohtaiset määrä
ykset siitä, mitä aineita tietojen toimittamisvel
voite koskee ja mitä tietoja tulee toimittaa. 
Työministeriön päätöksellä annettaisiin tar
kemmat määräykset käyttöturvallisuustiedot
teesta ETY :n seosdirektiivin käyttöturvallisuus
tiedotetta koskevan liitteen mukaisesti. 

20 §. Ilmoitusvelvollisuus Valmistajan lisäksi 
ilmoituksen uudesta aineesta voisi tehdä val
mistajan nimeämä edustaja, esimerkiksi aineen 
maahantuoja. Muutokset ovat ETY:n ainedi
rektiivin mukaisia. 

21 §. Luovutusrajoitukset Uutta ainetta kos
kevaan ilmoitukseen liittyvä määräaika ehdo
tetaan voitavan säätää asetuksella, koska 
ETY :n ainedirektiivissä on erilaiset määräajat 
erilaisille ainemäärille. 

22 §. Muutosilmoitus Uuden aineen ilmoitus
ta koskevan muutoksen tekijästä ehdotetaan 
myös käytettäväksi ETY:n ainedirektiivin mu
kaisesti käsitettä ilmoituksentekijä. 

23 §. Lisätiedot Pykälän mukaan asetuksella 
määrättäisiin yksityiskohtaisemmin, millä eh
doilla ja millaisissa tapauksissa valvontaviran
omainen voi ETY:n ainedirektiivin mukaan 
vaatia lisätietoja uudesta aineesta. 

32 §. Luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus 
Myyntiin luovutettavan terveydelle vaarallisen 
kemikaalin valmistusta ja maahantuontia kos
kevasta ilmoitusmenettelystä luovuttaisiin sen 
vuoksi, että ilmoitusmenettelyn valvonta Eu
roopan talousaluetta koskevilla yhteismarkki
noilla olisi erittäin vaikea järjestää. Sen sijaan 
terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemi
kaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastoin
tia saisi harjoittaa vain tekemällä siitä ilmoi
tuksen kunnan kemikaalivalvontaviranomaisel
le. Vaarallisen kemikaalin teollisesta käsittelys
tä ja varastoinnista annetulla asetuksella sää
dettäisiin, mitä tarkoitetaan vähäisellä teollisel
la käsittelyllä ja varastoinnilla. Ilmoitusme
nettely vastaisi periaatteeltaan muita vaarallis
ten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varas
toinoin ilmoitusmenettelyjä myös muutosten ja 
laajennusten osalta. 

Asetuksella voitaisiin lisäksi säätää ilmoitus
menettelyä koskevista poikkeuksista. Niissä ta
pauksissa, joissa ilmoitus tulisi tehdä sekä 
terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaa
lin että palavien kaasujen ja palavien nesteiden 

vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoin
nista, tulisi toiminnanharjoittajalla olla mah
dollisuus tehdä ilmoitus vain yhdelle kunnan 
viranomaiselle. 

33 §. Luvan myöntämisen edellytykset ja il
moituksen käsittely Kunnan kemikaalivalvonta
viranomaiselle säädettäisiin oikeus antaa mää
räyksiä edellä 32 §:n perusteluissa mainitun 
ilmoituksen johdosta. Menettely olisi yhdenmu
kainen muiden laissa säädettyjen teollisen kä
sittelyn ja varastoinoin ilmoitusmenettelyjen 
kanssa. 

34 §. Vähäisen teollisen käsittelyn ja varas
toinnin valvonta Koska terveydelle ja ympäris
tölle vaarallisen kemikaalin vähäisen teollisen 
käsittelyn ja varastoinoin valvonta ehdotetaan 
muutettavaksi osittain ilmoituksenvaraiseksi ja 
valvontaan sovellettaisiin samoja periaatteita 
kuin muuhun teollisen käsittelyn ja varastoin
oin valvontaan, kumottaisiin 34 § tarpeettoma
na. Valvontatarkastuksista säädettäisiin tar
kemmin vaarallisen kemikaalin teollisesta kä
sittelystä ja varastoinnista annetussa asetukses
sa. 

35 §. Asetuksenantovaltuus Terveydelle ja ym
päristölle vaarallisen kemikaalin teollisen käsit
telyn ja varastoinoin valvonnassa tulisi ottaa 
huomioon Euroopan talousyhteisön suuronnet
tomuuksien ehkäisyä koskevan direktiivin (niin 
sanottu Seveso direktiivi, 84/50l/ETY) periaat
teet. Tämän vuoksi lakiin ehdotetaan sisällytet
täväksi säännös, jonka perusteella toiminnan
harjoittajalta edellytettäisiin teollisen käsittelyn 
ja varastoinoin turvallisuuteen liittyviä selvityk
siä siten kuin siitä asetuksella tarkemmin sää
dettäisiin. Toiminnanharjoittaja velvoitettaisiin 
asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla tie
dottamaan turvallisuustoimenpiteistä ja toimin
taohjeista vakavaa vaaraa aiheuttavan onnet
tomuuden varalta. 

36 §. Ilmoitusvelvollisuus Myyntiin tarkoite
tun terveydelle vaarallisen kemikaalin valmis
tusta ja maahantuontia koskeva ilmoitusmenet
tely ehdotetaan kumottavaksi, koska ilmoitus
velvollisuuden valvonta ETA-sopimuksella luo
tavien yhteismarkkinoiden vuoksi muuttuisi 
erittäin vaikeaksi. Menettely ehdotetaan kor
vattavaksi 32 §:ssä säädettäväksi ehdotetulla 
ympäristölle ja terveydelle vaarallisen kemikaa
lin vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinoin 
ilmoitusmenettelyllä. Uudessa ilmoitusmenette
lyssä, jota täsmennettäisiin asetuksella, eivät 
valmistus ja maahantuontitapahtuma olisi val
vonnan kannalta oleellisia. Velvoite määräytyi-
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si yksinomaan käsiteltävien tai varastoitavien 
kemikaalien vaarallisuuden ja niiden määrän 
perusteella, kuten muissakin kemikaalilain mu
kaisissa teollisen käsittelyn ja varastoinoin il
moitusmenettelyissä. 

37 §. Asetuksenantovaltuus Asetuksenantoval
tuus 36 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta ja tar
kastuksista kumottaisiin. Samalla luovuttaisiin 
toiminnanharjoittajan myyntikirjanpitovelvolli
suudesta. Tiedot myydyistä vaarallisista kemi
kaaleista voitaisiin tarvittaessa pyytää tapaus
kohtaisesti 47 §:n nojalla. 

38 §. Luovuttaminen vähittäismyyntiin Sään
nös ehdotetaan kumottavaksi, koska asetuk
senantovaltuudesta terveydelle vaarallisen ke
mikaalin luovuttamisesta vähittäismyyntiin eh
dotetaan säädettäväksi 41 §:ssä. 

39 §. Ilmoitusvelvollisuus Säännös ehdotetaan 
kumottavaksi, koska velvoite ilmoittaa vähit
täismyyntiin luovutettavasta myrkyllisestä tai 
erittäin myrkyllisestä kemikaalista sosiaali- ja 
terveyshallitukselle on ETA-sopimuksen vastai
nen. ETY :n ainedirektiivin mukaan ei direktii
vin vaatimukset täyttävän kemikaalin markki
nointia saa estää. 

40 §. Luovutuskiellot ja rajoitukset Pykälän 1 
momentti ehdotetaan kumottavaksi, koska 
39 §:n kumoamisen vuoksi tulisi 40 §:n 1 mo
mentti tarpeettomaksi. Myös lain 40 §:n 2 
momentti, joka koskee myrkyllisen ja erittäin 
myrkyllisen kemikaalin luovuttamista vähittäis
myyntiin, kumottaisiin tarpeettomana, koska 
terveydelle vaarallisten kemikaalien vähittäis
myyntiä koskevista rajoituksista säädettäisiin 
41 §:n nojalla asetuksella. 

41 §. Asetuksenantovaltuus Asetuksenantoval
tuus ehdotetaan muutettavaksi siten, että vaa
rallisten kemikaalien vähittäismyyntirajoituk
sista säädettäisiin asetuksella. Asetuksella voi
taisiin myös säätää sosiaali- ja terveysministe
riön oikeudesta määrätä terveydelle vaarallis
ten ja huumaavien kemikaalien vähittäismyyn
nistä. Koska tietyt kemikaalit voivat väärin
käytettyinä aiheuttaa terveyshaittoja niiden 
käyttäjille, on edelleen katsottu tarpeelliseksi, 
että viranomaiset voisivat rajoittaa tiettyjen, 
esimerkiksi huumaavien kemikaalien, vähittäis
myyntiä niiden väärinkäytön estämiseksi tai 
rajoittamiseksi. Tällöin sääntelyn perusteena 
olisi myytävien kemikaalien vaarallisuus -ja 
väärinkäyttömahdollisuudet. Euroopan talous
yhteisön kemikaalidirektiiveissä ei ole säännök
siä kemikaalien vähittäismyynnin järjestämises
tä. 

42 §. Ilmoitusmenettely Yhdistyneiden Kansa
kuntien, YK:n, ympäristöohjelma UNEP on 
täydentänyt ohjesääntöään kiellettyjä tai tiu
kasti säänneltyjä kemikaaleja koskevasta ilmoi
tusmenettelystä siten, että asiakirjaan on lisätty 
tiettyjä kemikaaleja koskeva ennakkosuostu
musmenettely (PIC, Prior Informed Consent). 
Saman sisältöinen muutos on tehty YK:n 
maatalousjärjestö F AO:n ja työjärjestö ILO:n 
vastaavissa ohjeissa. Uusissa UNEP:n ja 
F AO:n ilmoitusmenettelystä laatimissa ohjeissa 
rinnastetaan myös vapaaehtoisesti terveys- tai 
ympäristöhaittojen vuoksi markkinoilta vedetty 
kemikaali kiellettyyn tai tiukasti säänneltyyn 
kemikaaliin. Euroopan yhteisöjen komissio on 
julkaissut vientiä koskevan asetusehdotuksen 
(COM90 591 final), jossa ehdotetaan ETY:ssä 
muutettavan kemikaalien tuontia ja vientiä 
koskevaa asetusta UNEP:n täydennetyn ohje
säännön mukaisesti. 

Kemikaalilaissa säädettyä kemikaalien maas
tavientiä koskevaa ilmoitusmenettelyä ehdote
taan muutettavaksi siten, että ilmoitus olisi 
myös tehtävä kemikaalista, jonka viennistä 
kansainvälisten velvoitteiden mukaan vaadi
taan vastaanottajamaan ennakkosuostumus. 
Vesi- ja ympäristöhallitus kieltäisi kemikaalin 
viennin, jos vastaanottajamaa ilmoittaisi, ettei 
se hyväksy kemikaalin tuontia. Ympäristömi
nisteriö antaisi päätöksellään luettelon niistä 
kemikaaleista, joihin sovelletaan ennakkoilmoi
tus- tai ennakkosuostumusmenettelyä. Lain il
maisu "ankarasti rajoitettu" muutettaisiin kie
liopillisesti oikeampaan muotoon "tiukasti 
säännelty". Asetuksella säädettäisiin, mitä ke
mikaaleja ilmoitusmenettely koskee. Ympäris
töministeriö voisi antaa tarkempia määräyksiä 
kemikaalin luovuttamisesta maasta vietäväksi. 

43 §. Kemikaalin käsittelyn kieltäminen Val
tioneuvostolle säädettäisiin yleinen oikeus kiel
tää kemikaalin maastavienti sekä markkinoille 
luovuttaminen. Lisäykset otettaisiin huomioon 
myös 2 momentissa. 

44 §. Tuotteen ja tarvikkeen käsittelyn kieltä
minen Vastaavasti valtioneuvosto voisi määrä
tessään 43 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituk
sen kieltää kysymyksessä olevan kemikaalia 
sisältävien tuotteiden ja tarvikkeiden maasta
viennin sekä markkinoille luovuttamisen sekä 
määrätä näitä toimintoja koskevista muista 
ehdoista ja rajoituksista. 

44 a §. Toimeenpanotehtävät Valtioneuvostol
le ehdotetaan annettavaksi oikeus kieltojen tai 
rajoituksen yhteydessä määrätä kemikaalilain 
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valvontaviranomaisille päätösten toimeenpa
noon liittyviä tehtäviä vastaavasti kuin Euroo
pan talousyhteisöjen kemikaaleja koskevissa 
kieltodirektiiveissä voidaan kansallisille viran
omaisille antaa kieltojen ja rajoitusten valvon
taan liittyviä tehtäviä. Edellä sanottu ei kuiten
kaan koskisi kunnan kemikaalivalvontaviran
omaista. 

45 §. Valvontaviranomaisen kiellot ja rajoituk
set Valvontaviranomaisten kielto- ja rajoitusoi
keudet ehdotetaan muutettaviksi ETA-sopi
muksen mukaisiksi. 

Rikottaessa lain säännöksiä tai lain nojalla 
annettuja määräyksiä voisivat sosiaali- ja ter
veysministeriö terveyshaittojen sekä vesi- ja 
ympäristöhallitus ympäristöhaittojen osalta 
määrätä myös kemikaalin markkinoille luovut
tamisen kieltämisestä, palautusmenettelystä tai, 
että kemikaali tehdään asianmukaisesti vaarat
tomaksi, taikka aiheutuneesta vaarasta ilmoit
tamisesta. Kunnan kemikaalivalvontaviran
omainen voisi tehdä edellä mainittujen valvon
takeinojen käytöstä aloitteen sosiaali- ja terve
ysministeriölle terveyshaittojen ehkäisemiseksi 
sekä vesi- ja ympäristöhallitukselle ympäristö
haittojen ehkäisemiseksi. 

Kemikaalilain valvontaviranomainen voisi 
määrätä, että kemikaali tehdään asianmukai
sesti vaarattomaksi. Tällainen määräyksenau
to-oikeus ei kuitenkaan koskisi kemikaalin 
käsittelyä jätteenä, koska siitä säädetään jäte
huoltolainsäädännössä. 

48 a §. Tietojen toimittaminen kemikaalista 
Kemikaalin markkinoille luovuttamisesta vas
taava toiminnanharjoittaja velvoitettaisiin toi
mittamaan kemikaalista tietoja tapaturmien ja 
myrkytysten ehkäisemiseksi. Tällainen tieto on 
tarkoitettu myrkytysten ja tapaturmien ehkäi
syä ja myrkytysten hoitoa varten. Tietojen 
toimittamisesta ja luottamuksellisten tietojen 
käsittelystä säädettäisiin asetuksella asian
omaisten ETY -säädösten mukaisesti. 

Suomessa työsuojeluhallitus rekisteröi käyt
töturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustie
dotteiden rekisteröinti ja tarkastus ovat osoit
tautuneet käytännössä tehokkaaksi markkina
valvontakeinoksi valvottaessa kemikaalien Iuo
kitusta ja päällysmerkintöjä. Rekisteriä käyte
tään myös hyödyksi niin kemikaalilain kuin 
työturvallisuuslain valvonnassa. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että kemikaalin valmistajalla, maa
hantuojalla, jakelijana tai muulla toiminnan
harjoittajalla, joka luovuttaa kemikaalia mark
kinoille, olisi velvollisuus edelleen toimittaa 

työsuojeluhallitukselle tiedot kemikaalista käyt
töturvallisuustiedotteella. Tietojen toimittami
sesta säädettäisiin yksityiskohtaisemmin ase
tuksella ja määrättäisiin työministeriön päätök
sellä. Kemikaalitietojen rekisteröinnistä ei ole 
annettu yhteisösäädöksiä. ETY:n seosdirektii
vin 12 artikla sisältää kuitenkin vaarallisia 
valmisteita ja niiden koostumusta koskevan 
tietojentoimittamisvelvollisuuden myrkytysten 
torjuntaa ja ehkäisyä varten kansalliselle toi
mielimelle. 

49 a §. Kansainvälinen tiedonvaihto Useisiin 
ETY-direktiiveihin sisältyy velvoite toimittaa 
komissiolle tai muille yhteisön jäsenmaille tie
toja kemikaaleista ja kemikaalivalvonnasta. 
Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi pykälä, jos
sa valvontaviranomaiselle annetaan oikeus toi
mittaa Suomen hyväksymien kansainvälisten 
sopimusten edellyttämiä tietoja sopimusten 
edellyttämille ulkomaisille toimielimille, kan
sainvälisille järjestöille ja valtioille. Edellytyk
senä toiminnanharjoittajaa koskevien luotta
muksellisten tietojen välittämiselle ETY:n di
rektiivien mukaisesti on, että asiasta laaditaan 
ETA-sopimuksen mukaisesti erillinen luotta
muksellisten tietojen vaihtoa koskeva sopimus. 

52§. Rangaistukset Viittaukset kumottaviksi 
ehdotettuihin pykäliin poistettaisiin ja rangais
tussäännökset 18 a §:ssä säädetyn käytössä 
olevia aineita koskevan tietojen toimittamisvel
vollisuuden ja 42 §:ssä säädetyn vienti-ilmoitus
menettelyn rikkomisesta lisättäisiin. 

54§. Ilmoitus tuomioistuimen päätöksestä 
Viittaus kumottavaksi ehdotettuun 36 §:ään 
poistettaisiin. 

56§. Täytäntöönpano Viittaus kumottavaksi 
ehdotettuihin 36, 40 ja 67 §:ään poistettaisiin. 

57 a §. Koe-eläinten suojelu Lakiin ehdote
taan lisättäväksi säännös koe-eläintutkimuksis
ta testattaessa kemikaalien ominaisuuksia. Vas
taava pykälä, jolla pyritään estämään koe
eläinten tarpeettomat kärsimykset ja pitämään 
koe-eläinmäärät pieninä, sisältyy periaatteena 
ETY:n kemikaaleja koskeviin direktiiveihin. 
Koe-eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulais
sa (91/71). 

60 §. Maksut Maksuja koskeva säännös 
muutettaisiin uuden valtion maksuperustelain 
(150/92) mukaiseksi. Täten viranomaisten suo
ritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruu
desta määrättäisiin hallinnonaloittain asian
omaisen ministeriön päätöksellä. 

63 §. Lain voimaantulo Ympäristölle vaaralli
sia kemikaaleja koskevat kemikaalilain sään-
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nökset päätettiin saattaa voimaan vasta sitten 
kun näiden kemikaalien luokitusperusteet olisi
vat kansainvälisesti selkiintyneet. Euroopan ta
lousyhteisö on antanut direktiivin 
(911325/ETY) ympäristölle vaarallisen kemi
kaalin luokituskriteereistä ja varoitus- ja tur
vallisuustoimenpiteitä koskevien lausekkeiden 
valinnasta. EY:n jäsenmaiden on saatettava 
lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi 1 päi
vään heinäkuuta 1992 mennessä. ETY:n ympä
ristölle vaarallisen kemikaalin luokituskriteerit 
perustuvat pääosin pohjoismaisena yhteistyönä 
laadittuun ehdotukseen. Kemikaalilain ympä
ristölle vaarallisia kemikaaleja koskevat vel
voitteet tulisivat voimaan 1 päivään tammikuu
ta 1993. Kemikaaliasetuksella ja sen nojalla 
annettavana sosiaali- ja terveysministeriön pää
töksellä annettaisiin yksityiskohtaiset määräyk
set myös ympäristölle vaarallisia kemikaaleja 
koskevista varoitusmerkinnöistä ja luokitukses
ta. 

65 §. Käyttöturvallisuustiedotteen antaminen 
Käyttöturvallisuustiedotteen laatimista koske
vaa siirtymäsäännöstä muutettaisiin siten, että 
ympäristölle vaaralliseksi kemikaaliksi luokitel
lusta tai ympäristölle vaaraa aiheuttavasta ke
mikaalista olisi toiminnanharjoittajan laaditta
va 17 §:ssä tarkoitettu käyttöturvallisuustiedote 
viimeistään 1 päivään syyskuuta 1993 mennes
sä. Työministeriön käyttöturvallisuustiedotetta 
koskevassa päätöksessä määrättäisiin, mitä tie
toja ympäristölle vaarallisesta kemikaalista tu
lee ilmoittaa. 

67 §. Ilmoitus terveydelle vaarallisen kemikaa
lin valmistuksesta ja maahantuonnista myyntiä 
varten Myyntiä varten luovutettavan terveydel
le vaarallisen kemikaalin valmistuksen ja maa
hantuonnin ilmoitusmenettelyä koskeva siirty
mäsäännös ehdotetaan kumottavaksi, koska 
asianomainen säännös on ehdotettu kumotta
vaksi laista. 

68 §. Teollista käsittelyä ja varastointia kos-

keva lupa ja ilmoitus Edellä mainitun 32 §:n 
muutoksen vuoksi viitaus ehdotetaan muutet
tavaksi kyseiseen pykälään ehdotettujen muu
tosten mukaiseksi. 

68 a §. Ympäristölle vaarallisen kemikaalin 
teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa 
ja ilmoitus Ympäristölle vaarallisen kemikaalin 
teollista käsittelyä ja varastointia koskevan 
luvan hakemista ja ilmoituksen tekemistä kos
kevista poikkeuksista, teollista käsittelyä ja 
varastointia koskevan toimintailmoituksen te
kemisestä sekä teknillisen tarkastuskeskuksen 
ja sen piiritoimiston oikeuksista määrätä ehtoja 
ja rajoituksia säädettäisiin vastaavasti kuin lain 
68 §:ssä on säädetty. 

68 b §. Vähäistä teollista käsittelyä ja varas
tointia koskeva ilmoitus Koska 32 §:n 3 mo
menttiin on ehdotettu sisällytettäviksi uusi ter
veydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin 
vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia kos
keva ilmoitusmenettely, ehdotetaan säädettä
väksi kyseistä menettelyä koskeva siirtymä
säännös. Siirtymäsäännös vastaisi sisällöltään 
muita teollisen käsittelyn ja varastoinoin lupa
ja ilmoitusmenettelyjä koskevia siirtymäsään
nöksiä. 

69 §. Vähittäismyynnissä olevat myrkylliset ja 
erittäin myrkylliset kemikaalit Koska vähittäis
myynnissä olevia myrkyllisiä ja erittäin myrkyl
lisiä kemikaaleja koskeva ilmoitusmenettely eh
dotetaan poistettavaksi, ehdotetaan kumotta
vaksi myös menettelyä koskeva siirtymäsään
nös. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1993. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kemikaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan I4 päivänä elokuuta I989 annetun kemikaalilain (744/89) 3 §:n I momentti, II §:n 5 

momentti, I2, I8, 34, 36--40, 67 ja 69 § sekä 36 §:n edellä oleva väliotsikko, 
sellaisina kuin niistä ovat II §:n 5 momentti ja 40 § I7 päivänä tammikuuta I99I annetussa 

laissa (84/91) ja 39 § osittain muutettuna mainitulla lailla, 
muutetaan 1 § 2 momentti, 2 §, 11 §:n 2--4 nlomentti, 14, 16, 17 ja 19 §, 20 §:n I momentti, 21 §:n 

I momentti, 22 ja 23 §, 32 §:n 3 momentti, 33 §:n 1 momentti, 41--45 §, 52 §:n 1 momentti, 54 ja 
56 §, 60 §:n 1 momentti, 63 § 1 momentti, 65 § ja 68 §:n 1 momentti 

sellaisina kuin niistä ovat 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti sekä 22 ja 23 § mainitussa 17 
päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa sekä 41 ja 43 § osittain muutettuna mainitulla lailla, 
sekä 

lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 
32 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 33 §:ään uusi 3 
momentti, 35 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 4 ja 5 
momentiksi, sekä lakiin uusi I8 a, 44 a, 48 a, 49 a, 57 a, 68 aja 68 b § seuraavasti: 

1 § 

Lain tarkoitus 

Lain 16, 17, 20 ja 27 §:n tarkoituksena on 
myös kemikaalien aiheuttaman palo- ja räjäh
dysvaaran sekä 3I-35 §:n tarkoituksena niiden 
aiheuttamien omaisuusvahinkojen ehkäisemi
nen. 

2§ 

Lain soveltamisala 

Tämä laki koskee kemikaaleja sekä niiden 
valmistusta, maahantuontia, markkinoille luo
vuttamista, jakelua, pakkaamista, myyntiä ja 
muuta luovuttamista, varastointia, hallussapi
toa ja säilyttämistä, teknistä ja muuta käyttöä, 
maastavientiä, testaamista, mainostamista sekä 
muuta näihin rinnastettavaa kemikaalien käsit
telyä. 

Lain 44 §:ää sovelletaan myös kemikaalia 
sisältäviin sekä sillä käsiteltylliin tuotteisiin ja 
tarvikkeisiin. 

Tämä laki ei koske: 
I) kemikaalien kuljettamista tiellä ja rauta

tiellä, ilma-aluksessa, aluksessa tai postissa eikä 
2) Suomen alueen kautta kuljetettavia kemi

kaaleja silloin kuin niitä ei varastoida tai 
muuten käsitellä maassamme. 

2 320802Y 

Lain soveltamisalasta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

8§ 

Erityiset valvontaviranomaiset 

Lisäksi työsuojeluviranomaiset valvovat mui
den lain valvontaviranomaisten ohella työssä 
käytettävien kemikaalien luokitusta, merkintö
jä ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä kemi
kaaleja koskevien rajoitusten ja kieltojen nou
dattamista. Työsuojeluviranomaisten valvonta
menettelyistä säädetään työsuojelun valvonnas
ta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa anne
tussa laissa (131/73). 

I1 § 

Vaarallinen kemikaali 

Ympäristölle vaarallisella kemikaalilla tar
koitetaan kemikaalia, joka ympäristöön joutu
essaan voi aiheuttaa jo vähäisenä määränä 
haittaa elolliselle luonnolle. 

Palo- ja räjähdysvaarallisella kemikaalilla 
tarkoitetaan kemikaalia, joka fysikaalis-kemi
allisten ominaisuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa 
tulipalon tai räjähdyksen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa, kuul-
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tuaan ympäristöministeriötä, kauppa- ja teolli
suusministeriötä ja työministeriötä, luettelon 
yleisimmistä vaarallisista kemikaaleista. 

14§ 

Toiminnanharjoittaja 

Tässä laissa tarkoitetaan toiminnanharjoitta
jalla sitä, joka valmistaa, tuo maahan, luovut
taa markkinoille, vie maasta, varastoi, pakkaa, 
jakelee, luovuttaa, pitää hallussaan, säilyttää, 
käyttää tai muulla tässä laissa tarkoitetulla 
tavalla käsittelee kemikaalia. 

16 § 

Selvilläolovelvollisuus 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, ja
kelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka 
vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoil
le tai käyttöön, on hankittava valmistamansa, 
maahan tuomansa tai markkinoille tai käyt
töön luovuttamansa kemikaalin fysikaalisista ja 
kemiallisista ominaisuuksista sekä sen terveys
ja ympäristövaikutuksista tiedot, jotka ovat 
kohtuudella saatavissa ja jotka ovat riittävät 
tämän lain nojalla hänelle määrättyjen velvoit
teiden täyttämiseksi. 

17 § 

Päällys ja tiedonantovelvollisuus 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, ja
kelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka 
vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoil
le tai käyttöön, on huolehdittava siitä: 

1) että päällys, jossa kemikaali luovutetaan, 
on kestävä ja turvallinen; sekä 

2) että päällyksessä on turvallisuuden ja 
tunnistamisen kannalta tarpeelliset tiedot, va
roitusmerkinnät ja käyttöohjeet. 

Jollei kemikaalia luovuteta pakattuna 1 mo
mentissa tarkoitettuun päällykseen, kemikaalin 
markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta vas
taavan toiminnanharjoittajan on huolehdittava 
siitä, että vastaanottaja saa muulla tavoin 1 
momentissa tarkoitetut tiedot, varoitukset ja 
ohjeet. 

Kemikaalin valmistajan, ma~hantuojan, ja
kelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka 
vastaa kemikaalin markkinoille tai käyttöön 

luovuttamisesta, on laadittava ammattikäyt
töön tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvalli
suustiedote: 

1) jos kemikaali on luokiteltu terveydelle tai 
ympäristölle vaaralliseksi taikka palo- ja räjäh
dysvaaralliseksi; tai 

2) jos kemikaalin ominaisuudet ovat muu
toin sellaisia, että sen käsittelystä, käytöstä tai 
varastoinnista voi aiheutua vaaraa terveydelle 
tai ympäristölle taikka palo- ja räjähdysvaaraa. 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, ja
kelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka 
vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoil
le tai käyttöön, tulee antaa käyttöturvallisuus
tiedote vastaanottajalle, jos kemikaalia käyte
tään teollisessa toiminnassa tai muutoin amma
tissa. 

18 a § 

Käytössä olevat aineet 

Valmistajan tai maahantuojan tulee toimit
taa tietoja käytössä olevista aineista niistä 
aiheutuvien terveys- ja ympäristövaarojen arvi
oimiseksi Suomen hyväksymien kansainvälisten 
sopimusten täytäntöönpanemiseksi siten kuin 
siitä asetuksella tarkemmin säädetään. 

19 § 

Asetuksenantovaltuus ja määräysten antaminen 

Tarkemmat säännökset luokituksesta, pääl
lyksestä, tiedonantovelvollisuudesta sekä vaa
rallisen kemikaalin mainostamisesta annetaan 
asetuksella. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yksityis
kohtaisia määräyksiä kemikaaleja koskevista 
varoitusmerkinnöistä, kemikaalien päällyksistä 
ja kemikaalien luokituksesta sekä ympäristömi
nisteriö 18 a §:ssä tarkoitetuista käytössä ole
vista aineista ja niistä vaadittavista tiedoista. 

Työministeriö antaa tarkempia määräyksiä 
käyttöturvallisuustiedotteesta. 

20§ 

Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan tai hänen nimeämänsä edustajan 
(ilmoituksentekijän) on tehtävä ilmoitus uudes
ta aineesta sosiaali- ja terveyshallitukselle. Il
moitus on tehtävä myös valmisteen sisältämäs
tä uudesta aineesta. 
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21 § 

Luovutusrajoitukset 

Uutta ainetta tai sitä sisältävää valmistetta 
saa luovuttaa markkinoille vasta sen jälkeen 
kun on kulunut asetuksella säädettävä aika 
20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä. 

22§ 

Muutosilmoitus 

Ilmoituksentekijän on tehtävä sosiaali- ja 
terveyshallitukselle muutosilmoitus, jos hän saa 
uutta tietoa 20 §:ssä tarkoitetusta aineesta tai 
sen terveys- ja ympäristövaikutuksista taikka 
jos aineen tai sitä sisältävän valmisteen käyt
tötarkoitus tai valmistus- ja maahantuontimää
rät muuttuvat olennaisesti. 

23 § 

Lisätiedot 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi velvoittaa, 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään, 
ilmoituksen tekijän toimittamaan ilmoituksessa 
vaadittavien tietojen lisäksi tietoja aineesta ja 
sen ominaisuuksista ja vaikutuksista sekä teke
mään uusia selvityksiä näistä seikoista, jos se 
katsotaan välttämättömäksi aineesta aiheutu
van vaaran arvioimiseksi. 

32§ 

Luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus 

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemi
kaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastoin
tia saa harjoittaa vain tekemällä siitä ennen 
toiminnan aloittamista ilmoituksen kunnan ke
mikaalivalvontaviranomaiselle. Asetuksella voi
daan säätää ilmoitusmenettelyä koskevista 
poikkeuksista. 

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 1, 2 ja 3 
momentissa tarkoitettua toimintaa koskevista 
olennaisista muutoksista ilmoitus asianomaisel
le valvontaviranomaiselle. Jos laajamittaista 
teollista käsittelyä tai varastointia taikka kes
kisuurta teollista käsittelyä koskeva laajennus 
tai muutos on turvallisuuden kannalta oleelli
nen, siihen on saatava lupa. Vastaavasti on 

keskisuuri varasto tarkastettava ennen laajen
nuksen tai muutoksen käyttöönottoa. 

33 § 

Luvan myöntämisen edellytykset ja 
ilmoituksen käsittely 

Edellytyksenä 32 §:ssä tarkoitetun luvan 
myöntämiselle on, että toiminnassa on otettu 
huomioon 31 §:n mukaiset vaatimukset. Lu
paan voidaan liittää näiden vaatimusten täyt
tämiseksi tarpeellisia ehtoja. Saatuaan 32 §:n 2 
ja 4 momentissa tarkoitetun ilmoituksen teknil
lisen tarkastuskeskuksen piiritoimisto voi antaa 
toimintaa koskevia 31 §:n mukaisten vaatimus
ten täyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. 

Vastaavasti kunnan kemikaalivalvontaviran
omainen voi antaa 1 momentin mukaisia mää
räyksiä saatuaan 32 §:n 3 ja 4 momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen. 

35 § 

Asetuksenantovaltuus 

Toiminnanharjoittajan on annettava teollisen 
käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuteen liitty
viä selvityksiä siten kuin siitä asetuksella tar
kemmin säädetään. 

Toiminnanharjoittajan on tiedotettava tarvit
tavassa laajuudessa turvallisuustoimenpiteistä 
ja toimintaohjeista vakavaa vaaraa aiheuttavan 
onnettomuuden varalta siten kuin siitä asetuk
sella tarkemmin säädetään. 

41 § 

Asetuksenantovaltuus 

Asetuksella voidaan säätää: 
1) vaarallisten kemikaalien luovuttamisesta 

vähittäismyyntiin; 
2) terveydelle vaarallisen kemikaalin aptee

kista luovuttamisen edellytyksistä; 
3) sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta 

määrätä terveydelle vaarallisten ja huumaavien 
kemikaalien vähittäismyynnistä; sekä 

4) terveydelle vaarallisen kemikaalin vas
taanottajan velvollisuudesta antaa tarvittavat 
tiedot luovuttajalle kemikaalin vastaanottajas
ta, käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta. 
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42§ 

Ilmoitusmenettely 

Joka luovuttaa maasta vietäväksi kemikaa
lia, jonka käsittelystä on luovuttu terveyden tai 
ympäristön suojelemiseksi taikka jonka käsit
tely on kielletty tai sitä on tiukasti säännelty, 
on velvollinen ilmoittamaan kemikaalin vien
nistä vesi- ja ympäristöhallitukselle. Asetuksella 
säädetään, mitä kemikaaleja ilmoitusmenettely 
koskee. 

Ilmoitus on myös tehtävä kemikaalista, jon
ka viennistä kansainvälisten velvoitteiden mu
kaan vaaditaan vastaanottajamaan ennak
kosuostumus. Vesi- ja ympäristöhallituksen on 
kiellettävä kemikaalin vienti, jos vastaanottaja
maa on ilmoittanut, ettei se hyväksy kemikaa
lin maahantuontia. 

Ilmoitusmenettelystä ja ilmoitusvelvollisuu
desta samoin kuin niitä koskevista poikkeuk
sista säädetään tarkemmin asetuksella. Ympä
ristöministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä 
kemikaalin luovuttamisesta maasta vietäväksi. 

43 § 

Kemikaalin käsittelyn kieltäminen 

Jos kemikaalin tai sen käytön todetaan tai 
voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan mer
kittävää haittaa ihmisen terveydelle tai ympä
ristölle, valtioneuvosto voi kieltää sen valmis
tuksen, maahantuonnin, markkinoille luovutta
misen tai muun luovuttamisen, maastaviennin, 
käytön ja muun näihin rinnastettavan kemikaa
lin käsittelyn sekä määrätä toimintaa koskevis
ta rajoituksista ja ehdoista. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torju
minen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, sosiaa
li- ja terveyshallitus voi terveyshaittojen ja vesi
ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen osalta 
tilapäisesti määrätä tarvittavista kielloista, ra
joituksista ja muista edellä 1 momentissa tar
koitetuista toimenpiteistä. Asia on tällöin vii
vytyksettä saatettava valtioneuvoston päätettä
väksi. 

44§ 

Tuotteen ja tarvikkeen käsittelyn kieltäminen 

Valtioneuvosto voi määrätessään 43 §:ssä 
tarkoitetun kiellon tai rajoituksen kieltää kysy
myksessä olevaa kemikaalia sisältävien tai sillä 

käsiteltyjen tuotteiden ja tarvikkeiden valmis
tuksen, maahantuonnin, markkinoille luovutta
misen tai muun luovuttamisen, maastaviennin, 
käytön ja muun näihin rinnastettavan tuottei
den ja tarvikkeiden käsittelyn sekä määrätä 
toimintaa koskevista muista rajoituksista ja 
ehdoista. 

44 a§ 

Toimeenpanotehtävät 

Määrätessään 43 §:n 1 momentissa tai 
44 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen val
tioneuvosto voi samalla määrätä kemikaalilain 
valvontaviranomaisille päätöksen toimeenpa
naan liittyviä tehtäviä. 

45 § 

Valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset 

Jos kemikaalin valmistuksessa, maahantuon
nissa, markkinoille luovuttamisessa ja muussa 
luovuttamisessa, varastoinnnissa, jakelussa, 
käytössä tai muussa tässä laissa tarkoitetussa 
kemikaalin käsittelyssä rikotaan tätä lakia tai 
sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk
siä, asianomainen valvontaviranomainen voi 
kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta tai 
toistamasta säännösten tai määräysten vastais
ta menettelyä ja määrätä toiminnanharjoittajan 
muutoin täyttämään laissa säädetyt velvoitteet. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa sosiaali- ja terveysministeriö voi terveys
haittojen ehkäisemiseksi sekä vesi- ja ympäris
töhallitus ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi 
määrätä kemikaalin markkinoille luovuttami
sen kieltämisestä, palautusmenettelystä, aiheu
tuneesta vaarasta ilmoittamisesta tai määrätä, 
että kemikaali tehdään asianmukaisesti vaarat
tomaksi. 

Jos kemikaalilain paikallinen valvontaviran
omainen pitää välttämättömänä 1 momentin 
mukaisessa tapauksessa, että on ryhdyttävä 2 
momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, on 
valvontaviranomaisen tehtävä siitä aloite terve
yshaittojen osalta sosiaali- ja terveysministeri
ölle ja ympäristöhaittojen osalta vesi- ja ympä
ristöhallitukselle. 

48 a§ 

Tietojen toimittaminen kemikaalista 

Kemikaalin markkinoille luovuttamisesta 
vastaavan toiminnanharjoittajan tulee toimit-



1992 vp - HE 106 13 

taa Suomen hyväksymien kansainvälisten sopi
musten toimeenpanemiseksi tietoja markkinoil
le luovutettavista kemikaaleista erikseen nimet
tävälle elimelle siten kuin siitä asetuksella 
tarkemmin säädetään. Tietoja voidaan käyttää 
kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen 
vuoksi tarvittavien lääketieteellisten hoito-oh
jeiden ja ennaltaehkäisevien ohjeiden antami
seen. 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, ja
kelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka 
vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoil
le tai käyttöön Suomessa, tulee toimittaa tiedot 
17 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kemikaalista 
työsuojeluhallitukselle käyttöturvallisuustiedot
teella. 

Tietojen toimittamisesta käyttöturvallisuus
tiedotteella säädetään tarkemmin asetuksella. 
Yksityiskohtaiset tietojen toimittamista koske
vat määräykset annetaan työministeriön pää
töksellä. 

49 a§ 

Kansainvälinen tiedonvaihto 

Valvontaviranomainen saa antaa Suomen 
hyväksymien kansainvälisten sopimusten edel
lyttämiä tietoja sopimusten edellyttämille ulko
maisille toimielimille, kansainvälisille järjestöil
le ja yhteistyöhön osallistuville valtioille. Luo
vutettaessa henkilötietoja ulkomaille on nouda
tettava, mitä henkilörekisterilaissa (471/87) sää
detään. 

Joka 

52§ 

Rangaistukset 

1) valmistaa, tuo maahan, vie maasta, varas
toi, luovuttaa, pitää hallussa, säilyttää, käyttää 
tai testaa kemikaalia taikka harjoittaa muuta 
tässä laissa tarkoitettua toimintaa tämän lain 
tai sen nojalla annettujen säännösten tai mää
räysten vastaisesti, 

2) laiminlyö 25 §:ssä tarkoitetun ennakkohy
väksymisen hakemisen, 32 §:ssä tarkoitetun lu
van hakemisen, 20, 26 tai 32 §:ssä tarkoitetun 
ilmoituksen tekemisen, 17 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun käyttöturvalisuustiedotteen laatimi
sen ja antamisen taikka 18 a §:ssä tarkoitetun 
tietojentoimittamisvelvollisuuden, 

3) rikkoo 43 §:n nojalla annettua kieltoa tai 
määräystä taikka valvontaviranomaisen 33 §:n 
nojalla antamia määräyksiä tai 

4) rikkoo 42 §:n nojalla annettua kieltoa, 
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 

säädetä ankarampaa rangaistusta, kemikaali
rikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enin
tään kuudeksi kuukaudeksi. 

54§ 

Ilmoitus tuomioistuimen päätöksestä 

Milloin 32 §:ssä tarkoitettu toiminnanharjoit
taja on tuomittu rangaistukseen 52 §:n nojalla, 
tuomioistuimen on päätöksen tultua lainvoi
maiseksi ilmoitettava siitä luvan antaneelle tai 
ilmoituksen vastaanottaneelle viranomaiselle. 

56§ 

Täytäntöönpano 

Tämän lain 28 tai 29 §:n, 33 §:n 2 momentin, 
42, 45 tai 46 §:n, 66 §:n 1 momentin taikka 
68 §:n 3 momentin nojalla tehtävässä päätök
sessä voidaan määrätä, että päätöstä on nou
datettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
valitusviranomainen toisin määrää. 

57 a§ 

Koe-eläinten suojelu 

Kemikaalien ominaisuuksia tutkittaessa ja 
testattaessa ei saa aiheuttaa koe-eläimille tar
peettomia kärsimyksiä. Lisäksi koe-eläinten 
määrät tulee pitää niin pieninä kuin tuotetta
vien tutkimustulosten saamiseksi on mahdollis
ta. 

Koe-eläinten suojelusta säädetään eläinsuo
jelulaissa (91/71). 

60§ 

Maksut 

Viranomaisten tämän lain mukaisten suorit
teiden maksullisuudesta ja suoritteista perittä
vien maksujen suuruudesta määrätään valtion 
maksuperustelain (150/92) mukaisesti hallin
nonaloittain asianomaisen ministeriön päätök
sellä. 

63 § 

Lain voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuu
ta 1990. Lain 17, 32, 33 ja 35 §:ssä säädetyt 
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ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevat 
velvoitteet tulevat voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1993. 

65 § 

Käyttöturvallisuustiedotteen antaminen 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, ja
kelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka 
vastaa kemikaalin markkinoille tai käyttöön 
luovuttamisesta, on laadittava 17 §:ssä tarkoi
tettu käyttöturvallisuustiedote ympäristölle 
vaaralliseksi luokitellusta tai ympäristölle vaa
raa aiheuttavasta kemikaalista viimeistään 1 
päivään syyskuuta 1993 mennessä. 

68 § 

Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa 
ja ilmoitus 

Edellä 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua 
teollista käsittelyä ja varastointia koskevaa 
lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä sen, 
jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa koske
va myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn valmistus
lupa tai palavista nesteistä annetussa asetukses
sa (921/76) tarkoitettu lupa palavan nesteen 
valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastoin
tiin tai käsittelyyn, tai jonka toiminta on 
mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla palo
viranomaisen katsastuksessa hyväksytty. 

68 a§ 

Ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollista 
käsittelyä ja varastointia koskeva 

lupa ja ilmoitus 

Lain 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua 
ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollista kä
sittelyä ja varastointia koskevaa lupaa ei tar
vitse hakea tai ilmoitusta tehdä sen: 

1) jolla on tämän lain voimaan tullessa 
32 §:n, sellaisena kuin se oli 14 päivänä elokuu
ta 1989 annetussa laissa (744/89), mukainen 
lupa tai joka on tehnyt mainitussa pykälässä 
tarkoitetun ilmoituksen; 

2) jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa 
koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn val
mistuslupa; 

3) jolla on palavista nesteistä annetussa 

asetuksessa tarkoitettu lupa palavan nesteen 
valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastoin
tiin tai käsittelyyn; taikka 

4) jonka toiminta on palavista nesteistä 
annetussa asetuksessa säädetyllä tavalla palo
viranomaisen katsastuksessa hyväksytty. 

Toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 1 momen
tissa tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä tai 
joka ei ole tehnyt 1 momentissa tarkoitettua 
ilmoitusta, tulee tehdä ennen tämän lain voi
maantuloa aloitetusta 32 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetusta teollisesta käsittelystä tai varas
toinnista ilmoitus teknilliselle tarkastuskeskuk
selle tai sen piiritoimistolle 1 päivään tammi
kuuta 1994 mennessä. 

Teknillinen tarkastuskeskus tai sen piiritoi
misto voi määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 ja 2 
momentissa tarkoitetulle teolliselle käsittelylle 
ja varastoinnille, jos toiminnasta todetaan ai
heutuvan merkittävää ympäristövahingonvaa
raa. 

68 b§ 

Vähäistä teollista käsittelyä ja 
varastointia koskeva ilmoitus 

Edellä 32 §:n 3 momentissa tarkoitettua vä
häistä teollista käsittelyä ja varastointia koske
vaa ilmoitusta ei tarvitse tehdä sen: 

1) jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa 
koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn val
mistuslupa; 

2) jolla on palavista nesteistä annetussa 
asetuksessa tarkoitettu lupa palavan nesteen 
valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastoin
tiin tai käsittelyyn; 

3) jonka toiminta on palavista nesteistä 
annetussa asetuksessa säädetyllä tavalla palo
viranomaisen katsastuksessa hyväksytty; tai 

4) joka on tehnyt 36 §:n, sellaisena kuin se 
oli 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa 
(744/89), mukaisen ilmoituksen. 

Toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 1 momen
tissa tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä tai 
joka ei ole tehnyt ilmoitusta, tulee tehdä ennen 
tämän lain voimaantuloa aloitetusta 32 §:n 3 
momentissa tarkoitetusta teollisesta käsittelystä 
ja varastoinnista ilmoitus kunnan kemikaalival
vontaviranomaiselle 1 päivään tammikuuta 
1994 mennessä. · 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voi 
määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetulle vähäiselle teolliselle käsittelylle ja 
varastoinnille, _jos toiminnasta todetaan aiheu-
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tuvan merkittävää terveys- tai ympäristövahin
gonvaaraa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 

Laki 
kemikaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan I4 päivänä elokuuta I989 annetun kemikaalilain (744/89) 3 §:n 1 momentti, I1 §:n 5 

momentti, I2, 18, 34, 36--40, 67 ja 69 § sekä 36 §:n edellä oleva väliotsikko, 
sellaisina kuin niistä ovat II §:n 5 momentti ja 40§ 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa 

laissa (84/91) ja 39 § osittain muutettuna mainitulla lailla, 
muutetaan I § 2 momentti, 2 §, II §:n 2-4 momentti, I4, I6, I7 ja I9 §, 20 §:n I momentti, 2I §:n 

1 momentti, 22 ja 23 §, 32 §:n 3 momentti, 33 §:n 1 momentti, 41-45 §, 52 §:n 1 momentti, 54 ja 
56 §, 60 §:n 1 momentti, 63 § 1 momentti, 65 § ja 68 §:n 1 momentti 

sellaisina kuin niistä ovat 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti sekä 22 ja 23 § mainitussa 17 
päivänä tammikuuta I99I annetussa laissa sekä 4I ja 43 § osittain muutettuna mainitulla lailla, 
sekä 

lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 
32 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 33 §:ään uusi 3 
momentti, 35 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 4 ja 5 
momentiksi, sekä lakiin uusi 18 a, 44 a, 48 a, 49 a, 57 a, 68 aja 68 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Lain tarkoitus 

Lain 18, 20 ja 27 §:n tarkoituksena on myös 
kemikaalien aiheuttaman palo- ja räjähdysvaa
ran sekä 3I-35 §:n tarkoituksena niiden aihe
uttamien omaisuusvahinkojen ehkäiseminen. 

2§ 

Lain soveltamisala 

Tämä laki koskee kemikaaleja sekä niiden 
valmistusta, maahantuontia, maastavientiä ja 
varastointia, myyntiä ja muuta luovuttamista, 
hallussapitoaja säilyttämistä, teknistä ja muuta 
käyttöä, testaamista sekä muuta näihin rinnas
tettavaa kemikaalien käsittelyä. 

Lain 44 §:ää sovelletaan myös kemikaalia 
sisältäviin sekä sillä käsiteltyihin tuotteisiin ja 
tarvikkeisiin. 

Tämä laki ei kuitenkaan koske: 
1) lääkelaissa ( 395187) tarkoitettuja lääkkei

tä; 

Ehdotus 

I § 

Lain tarkoitus 

Lain 16, 17, 20 ja 27 §:n tarkoituksena on 
myös kemikaalien aiheuttaman palo- ja räjäh
dysvaaran sekä 31-35 §:n tarkoituksena niiden 
aiheuttamien omaisuusvahinkojen ehkäisemi
nen. 

2§ 

Lain soveltamisala 

Tämä laki koskee kemikaaleja sekä niiden 
valmistusta, maahantuontia, markkinoille luo
vuttamista, jakelua, pakkaamista, myyntiä ja 
muuta luovuttamista, varastointia, hallussapi
toa ja säilyttämistä, teknistä ja muuta käyttöä, 
maastavientiä, testaamista, mainostamista sekä 
muuta näihin rinnastettavaa kemikaalien käsit
telyä. 

Lain 44 §:ää sovelletaan myös kemikaalia 
sisältäviin sekä sillä käsiteltyihin tuotteisiin ja 
tarvikkeisiin. 

Tämä laki ei koske: 
1) kemikaalien kuljettamista tiellä ja rauta

tiellä, ilma-aluksessa, aluksessa tai postissa 
eikä; 
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2) alkoholilaissa ( 459/68) tarkoitettuja alko
holijuomia ja väkiviinaa eikä niiden valmistusta; 

3) kosmeettisista valmisteista annetussa ase
tuksessa ( 456/77) tarkoitettuja kosmeettisia val
misteita; 

4) räjähdysvaarallisista aineista annetussa 
laissa (263/53) tarkoitettuja räjähdystarvikkeita 
eikä niiden valmistusta; 

5) radioaktiivisia aineita eikä niiden valmis
tusta; 

6) kemikaalien kuljettamista tiellä, rautatiel
lä, ilma-aluksessa, aluksessa tai postissa; eikä 

7) Suomen alueen kautta kuljetettavia kemi
kaaleja silloin, kun niitä ei varastoida tai 
muuten käsitellä maassamme. 

3§ 

Suhde eräisiin säädöksiin 

Ehdotus 

2) Suomen alueen kautta kuljetettavia kemi
kaaleja silloin, kun niitä ei varastoida tai 
muuten käsitellä maassamme. 

Lain soveltamisalasta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

Tätä lakia ei sovelleta torjunta-aineisiin, lan- (kumotaan) 
noitteisiin ja rehun lisäaineisiin siltä osin kuin 
niistä säädetään torjunta-ainelaissa ( 327/69), 
rehulaissa (376/86) ja lannoitelaissa (377186). 

8 § 

Erityiset valvontaviranomaiset 

11§ 

Terveydelle vaarallinen kemikaali 

Terveydelle vaarallinen kemikaali luokitellaan 
sen vaikutuksen mukaan erittäin myrkylliseksi, 
myrkylliseksi, haitalliseksi, syövyttäväksi tai är
syttäväksi kemikaaliksi. 

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 

3 320802Y 

Lisäksi työsuojeluviranomaiset valvovat mui
den lain valvontaviranomaisten ohella työssä 
käytettävien kemikaalien luokitusta, merkintöjä 
ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä kemikaaleja 
koskevien rajoitusten ja kieltojen noudattamista. 
Työsuojeluviranomaisten valvontamenettelyistä 
säädetään työsuojelun valvonnasta ja muutoksen
hausta työsuojeluasioissa annetussa laissa 
(131173). 

11 § 

Vaarallinen kemikaali 

Ympäristölle vaarallisella kemikaalilla tarkoi
tetaan kemikaalia, joka ympäristöön joutuessaan 
voi aiheuttaa jo vähäisenä määränä haittaa 
elolliselle luonnolle. 

Palo- ja räjähdysvaarallisella kemikaalilla tar-
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terveydelle vaarallisen kemikaalin luokitusperus
teista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa luette
lon yleisimmistä terveydelle vaarallisista aineis
ta. 

Sosiaali- ja terveyshallitus ratkaisee tarvitta
essa yksittäistapauksessa, onko kemikaali ter
veydelle vaarallinen sekä miten terveydelle vaa
rallinen kemikaali luokitellaan. 

12 § 

Ympäristölle vaarallinen kemikaali 

Tässä laissa tarkoitetaan ympäristölle vaaral
lisella kemikaalilla kemikaalia, joka ympäris
töön joutuessaan voi aiheuttaa jo vähäisenä 
määränti ilmeistä haittaa elolliselle luonnolle. 

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
siitä, millä perusteella kemikaali katsotaan ym
päristölle vaaralliseksi. 

Ymptiristöministeriö vahvistaa luettelon ylei
simmistä ympäristölle vaarallisista aineista. 

Vesi- ja ympäristöhallitus ratkaisee tarvittaes
sa yksittäistapauksessa, onko kemikaali ympä
ristölle vaarallinen. 

14§ 

Toiminnanharjoittaja 

Tässä laissa tarkoitetaan toiminnanharjoitta
jalla sitä, joka valmistaa, tuo maahan, vie 
maasta, varastoi, luovuttaa, pitää hallussa, 
säilyttää, käyttää tai muulla tässä laissa tarkoi
tetulla tavalla käsittelee kemikaalia. 

16§ 

Selvilläolovelvollisuus 

Kemikaalin valmistajan ja maahantuojan on 
hankittava valmistamansa tai maahan tuoman
sa kemikaalin fysikaalisista ja kemiallisista 
ominaisuuksista sekä sen terveys- ja ympäris
tövaikutuksista tiedot, jotka ovat kohtuudella 
saatavissa ja jotka ovat riittävät tässä laissa 
tarkoitettuun kemikaalin käsittelyyn liittyvien 
terveys- ja ympäristövaarojen arvioimiseksi ja 
kemikaalin merkitsemiseksi. 

Ehdotus 

koitetaan kemikaalia, joka fysikaa/is-kemiallis
ten ominaisuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa tuli
palon tai räjähdyksen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa, kuul
tuaan ympäristöministeriötä, kauppa- ja teolli
suusministeriötä ja työministeriötä, luettelon 
yleisimmistä vaarallisista kemikaaleista. 

(5 mom. kumotaan) 

(kumotaan) 

14§ 

Toiminnanharjoittaja 

Tässä laissa tarkoitetaan toiminnanharjoitta
jalla sitä, joka valmistaa, tuo maahan, luovut
taa markkinoille, vie maasta, varastoi, pakkaa, 
jakelee, luovuttaa, pitää hallussaan, säilyttää, 
käyttää tai muulla tässä laissa tarkoitetulla 
tavalla käsittelee kemikaalia. 

16 § 

Selvilläolovelvollisuus 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, ja
kelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka 
vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille 
tai käyttöön, on hankittava valmistamansa, 
maahan tuomansa tai markkinoille tai käyttöön 
luovuttamansa kemikaalin fysikaalisista ja ke
miallisista ominaisuuksista sekä sen terveys- ja 
ympäristövaikutuksista tiedot, jotka ovat koh
tuudella saatavissa ja jotka ovat riittävät tämän 
lain nojalla hänelle määrättyjen velvoitteiden 
ttiyttämiseksi. 
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17 § 

Päällys ja merkinnät 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan ja 
luovuttajan on huolehdittava siitä, että päällys, 
jossa kemikaali luovutetaan, on kestävä ja 
turvallinen. 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan ja 
luovuttajan on huolehdittava siitä, että päällyk
sessä, jossa kemikaali luovutetaan, on turvalli
suuden kannalta tarpeelliset tiedot, varoitus
merkinnät ja käyttöohjeet. 

Jollei kemikaalia luovuteta pakattuna 2 mo
mentissa tarkoitettuun päällykseen, kemikaalin 
valmistajan, maahantuojan ja luovuttajan on 
huolehdittava siitä, että vastaanottaja saa 
muulla tavoin 2 momentissa tarkoitetut tiedot, 
varoitukset ja ohjeet. 

18 § 

Käyttöturvallisuustiedote 

Kemikaalin valmistajan tai maahantuojan on 
laadittava kemilaalista käyttöturvallisuustiedote, 
jos: 

1) kemikaali on terveydelle tai ympäristölle 
vaarallinen kemikaali, palava neste tai muu 
räjähdysvaarallinen kemikaali; tai 

2) kemikaali sisältää muutoin siinä määrin 
terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta, 
että sen käsittelystä voi aiheutua vaaraa tervey
delle tai ympäristölle. 

Kemikaalin valmistajan tai maahantuojan tu-

Ehdotus 

17 § 

Päällys ja tiedonantovelvollisuus 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, ja
kelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka 
vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille 
tai käyttöön, on huolehdittava siitä: 

1) että päällys, jossa kemikaali luovutetaan, 
on kestävä ja turvallinen; sekä 

2) että päällyksessä on turvallisuuden ja 
tunnistamisen kannalta tarpeelliset tiedot, va
roitusmerkinnät ja käyttöohjeet. 

Jollei kemikaalia luovuteta pakattuna 1 mo
mentissa tarkoitettuun päällykseen, kemikaalin 
markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta vas
taavan toiminnanharjoittajan on huolehdittava 
siitä, että vastaanottaja saa muulla tavoin 1 
momentissa tarkoitetut tiedot, varoitukset ja 
ohjeet. 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jake
lijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa 
kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovutta
misesta, on laadittava ammattikäyttöön tarkoi
tetusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedote: 

1) jos kemikaali on luokiteltu terveydelle tai 
ympäristölle vaaralliseksi taikka palo- ja räjäh
dysvaaralliseksi; tai 

2) jos kemikaalin ominaisuudet ovat muutoin 
sellaisia, että sen käsittelystä, käytöstä tai va
rastoinnista voi aiheutua vaaraa terveydelle tai 
ympäristölle taikka palo- ja räjähdysvaaraa. 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jake
lijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa 
kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai 
käyttöön, tulee antaa käyttöturvallisuustiedote 
vastaanottajalle, jos kemikaalia käytetään teol
lisessa toiminnassa tai muutoin ammatissa. 

(kumotaan) 
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Iee lähettää käyttöturvallisuustiedote työsuojelu
hallitukselle tarkastettavaksi ennen kemikaalin 
luovuttamista myyntiin tai ottamista käyttöön. 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan ja luo
vuttajan on annettava 1 momentissa tarkoitetun 
kemikaalin vastaanottajalle käyttöturvallisuus
tiedote, jos kyseinen kemikaali on tarkoitettu 
käytettäväksi teollisessa toiminnassa tai muutoin 
ammatissa. 

Kemikaalista on laadittava uusi käyttöturval
lisuustiedote, jos tiedot kemikaalin vaarallisista 
ominaisuuksista tai muut tiedotteessa esiteltävät 
tiedot oleellisesti muuttuvat. 

Asetuksella voidaan säätää poikkeuksista 
käyttöturvallisuustiedotteen laatimis- ja antamis
velvollisuudesta. 

19 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset kemikaalin luovutta
misesta, hallussapidosta ja säilyttämisestä, ke
mikaalin päällyksestä, siihen tehtävistä merkin
nöistä, 17 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tie
donantovelvollisuudesta sekä käyttöturvalli
suustiedotteesta annetaan asetuksella. Asetuk
sella voidaan lisäksi säätää, että sosiaali- ja 
terveysministeriö antaa yksityiskohtaisia mää
räyksiä kemikaaleja koskevista varoitusmerkin
nöistä ja kemikaalien päällyksistä sekä kemi
kaalien luokituksesta. 

20§ 

Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä 
sosiaali- ja terveyshallitukselle ilmoitus uudesta 
aineesta ennen sen maahantuonnin, myynnin 
tai: muun luovuttamisen aloittamista. Ilmoitus 
on tehtävä myös valmisteen sisältämästä uu
desta aineesta. 

Ehdotus 

18 a§ 

Käytössä olevat aineet 

Valmistajan tai maahantuojan tulee toimittaa 
tietoja käytössä olevista aineista niistä aiheutu
vien terveys- ja ympäristövaarojen arvioimiseksi 
Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanemiseksi siten kuin siitä asetuksel
la tarkemmin säädetään. 

19 § 

Asetuksenantovaltuus ja määräysten antaminen 

Tarkemmat säännökset luokituksesta, pääl
lyksestä, tiedonantovelvollisuudesta sekä vaaral
lisen kemikaalin mainostamisesta annetaan ase
tuksella. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yksityis
kohtaisia määräyksiä kemikaaleja koskevista 
varoitusmerkinnöistä, kemikaalien päällyksistä 
ja kemikaalien luokituksesta sekä ympäristömi
nisteriö 18 a §:ssä tarkoitetuista käytössä ole
vista aineista ja niistä vaadittavista tiedoista. 

Työministeriö antaa tarkempia määräyksiä 
käyttöturvallisuustiedotteesta. 

20§ 

Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan tai hänen nimeämänsä edustajan 
( ilmoituksentekijän) on tehtävä ilmoitus uudes
ta aineesta sosiaali- ja terveyshallitukselle. Il
moitus on tehtävä myös valmisteen sisältämäs
tä uudesta aineesta. 
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21 § 

Luovutusrajoitukset 

Uutta ainetta tai sitä sisältävää valmistetta ei 
saa luovuttaa ennen kuin on kulunut 45 vuo
rokautta 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen teke
misestä. Sosiaali- ja terveyshallitus voi sallia 
maahantuonnin, myynnin tai muun luovuttamisen 
ennen määräajan päättymistä. 

22§ 

Muutosilmoitus 

Valmistajan tai maahantuojan on tehtävä 
sosiaali- ja terveyshallitukselle muutosilmoitus, 
jos hän saa uutta tietoa 20 §:ssä tarkoitetusta 
aineesta tai sen terveys- ja ympäristövaikutuk
sista taikka jos aineen tai sitä sisältävän val
misteen käyttötarkoitus tai valmistus- ja maa
hantuontimäärät muuttuvat olennaisesti. 

23 § 

Lisätiedot 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi velvoittaa uu
den aineen tai sitä sisältävän valmisteen val
mistajan ja maahantuojan toimittamaan ilmoi
tuksessa vaadittavien tietojen lisäksi tarvittavia 
tietoja aineesta ja sen ominaisuuksista ja vai
kutuksista sekä tekemään uusia selvityksiä 
näistä seikoista, jos se katsotaan välttämättö
mäksi aineesta aiheutuvan vaaran arvioimisek
si. 

Ehdotus 

21 § 

Luovutusrajoitukset 

Uutta ainetta tai sitä sisältävää valmistetta 
saa luovuttaa markkinoille vasta sen jälkeen kun 
on kulunut asetuksella säädettävä aika 20 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä. 

22§ 

Muutosilmoitus 

Ilmoituksentekijän on tehtävä sosiaali- ja 
terveyshallitukselle muutosilmoitus, jos hän saa 
uutta tietoa 20 §:ssä tarkoitetusta aineesta tai 
sen terveys- ja ympäristövaikutuksista taikka 
jos sitä sisältävän valmisteen käyttötarkoitus 
tai valmistus- ja maahantuontimäärät muuttu
vat olennaisesti. 

23 § 

Lisätiedot 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi velvoittaa, 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään, 
ilmoituksen tekijän toimittamaan ilmoituksessa 
vaadittavien tietojen lisäksi tietoja aineesta ja 
sen ominaisuuksista ja vaikutuksista sekä teke
mään uusia selvityksiä näistä seikoista, jos se 
katsotaan välttämättömäksi aineesta aiheutu
van vaaran arvioimiseksi. 

32 § 

Luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus 

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 1 ja 2 
momentissa tarkoitettua toimintaa koskevista 
olennaisista muutoksista ilmoitus asianomaisel
le valvontaviranomaiselle. 

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemi
kaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastoin
tia saa harjoittaa vain tekemällä siitä ennen 
toiminnan aloittamista ilmoituksen kunnan kemi
kaalivalvontaviranomaiselle. Asetuksella voidaan 
säätää ilmoitusmenettelyä koskevista poikkeuk
sista. 

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 1, 2 ja 3 
momentissa tarkoitettua toimintaa koskevista 
olennaisista muutoksista ilmoitus asianomaisel
le valvontaviranomaiselle. Jos laajamittaista 
teollista käsittelyä tai varastointia taikka kes
kisuurta teollista käsittelyä koskeva laajennus 
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33 § 

Luvan myöntämisen edellytykset ja ilmoituksen 
käsittely 

Edellytyksenä 32 §:ssä tarkoitetun luvan 
myöntämiselle on, että toiminnassa on otettu 
huomioon 31 §:n mukaiset vaatimukset. Lu
paan voidaan liittää näiden vaatimusten täyt
tämiseksi tarpeellisia ehtoja. Saatuaan 32 §:n 2 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen teknillisen 
tarkastuskeskuksen piiritoimisto voi antaa toi
mintaa koskevia 31 §:n mukaisten vaatimusten 
täyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. 

34§ 

Vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin 
valvonta 

Ehdotus 

tai muutos on turvallisuuden kannalta oleellinen, 
siihen on saatava lupa. Vastaavasti on keskisuuri 
varasto tarkastettava ennen laajennuksen tai 
muutoksen käyttöönottoa. 

33 § 

Luvan myöntämisen edellytykset ja 
ilmoituksen käsittely 

Edellytyksenä 32 §:ssä tarkoitetun luvan 
myöntämiselle on, että toiminnassa on otettu 
huomioon 31 §:n mukaiset vaatimukset. Lu
paan voidaan liittää näiden vaatimusten täyt
tämiseksi tarpeellisia ehtoja. Saatuaan 32 §:n 2 
ja 4 momentissa tarkoitetun ilmoituksen teknil
lisen tarkastuskeskuksen piiritoimisto voi antaa 
toimintaa koskevia 31 §:n mukaisten vaatimus
ten täyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. 

Vastaavasti kunnan kemikaalivalvontaviran
omainen voi antaa 1 momentin mukaisia määrä
yksiä saatuaan 32 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoi
tetun ilmoituksen. 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen vai- (kumotaan) 
voo terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemi-
kaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastoin-
tia kunnassa. Kunnan kemikaalivalvontaviran-
omainen voi antaa toimintaa koskevia tarpeelli-
sia määräyksiä 31 §:n mukaisten vaatimusten 
täyttämiseksi. 

Toiminnanharjoittajan on annettava teollisen 
käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuteen liittyviä 
selvityksiä siten kuin siitä asetuksella tarkemmin 
sää(ietään. 

Toiminnanharjoittajan on tiedotettava tarvit
tavassa laajuudessa turvallisuustoimenpiteistä ja 
toimintaohjeista vakavaa vaaraa aiheuttavan on
nettomuuden varalta siten kuin siitä asetuksella 
tarkemmin säädetään. 
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Terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistus (kumotaan) 
ja maahantuonti myyntiä varten 

36§ 

Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan ja maahantuojan, joka luovuttaa 
terveydelle vaarallista kemikaalia myyntiä var
ten, on ennen toiminnan aloittamista tehtävä 
siitä ilmoitus kunnan kemikaalivalvontaviran
omaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös tällaisessa 
toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutok
sista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminnan
harjoittajalla on 32 §:n 1 tai 2 momentissa 
tarkoitettu lupa tai hän on tehnyt 32 §:n 2 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen. 

Saatuaan ilmoituksen 1 momentissa tarkoite
tusta toiminnasta kunnan kemikaalivalvontavi
ranomainen voi antaa toiminnanharjoittajalle tä
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamiseksi tarpeellisia määrä
yksiä. 

37 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset 36 §:ssä tarkoitetusta 
ilmoituksesta ja sen vuoksi tehtävistä tarkastuk
sista annetaan asetuksella. 

Asetuksella voidaan myös säätää: 
1) poikkeuksia 36 §:n mukaisesta ilmoitusvel

vollisuudesta; 
2) 36 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan 

velvollisuudesta pitää palveluksessaan tarpeelli
set pätevyysvaatimukset täyttävä lääninhallituk
sen hyväksymä myynninvalvoja; sekä 

3) toiminnanharjoittajan velvollisuudesta pitää 
toiminnastaan myyntikirjanpitoa. 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

23 

Terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttami
nen vähittäismyyntiin 

Terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttami
nen vähittäismyyntiin 

38 § 

Luovuttaminen vähittäismyyntiin 

Terveydelle vaarallista kemikaalia saa luovut
taa vähittäismyyntiin vain valmiissa päällykses
sä. 

39§ 

Ilmoitusvelvollisuus 

Valmistajan ja maahantuojan, joka luovuttaa 

(kumotaan) 

(kumotaan) 
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myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia 
vähittäismyyntiin, on ilmoitettava kemikaalista 
sosiaali- ja terveyshallitukselle ennen kemikaalin 
jakelun aloittamista. 

Myrkyllisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin 
myynti apteekista on sallittu ilman 1 momentissa 
tarkoitettua ilmoitusta. 

40§ 

Luovutuskiellot ja -rajoitukset 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi kieltiiä myrkyl
lisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin luovut
tamisen vähittämismyyntiin, jos kemikaali omi
naisuuksiensa, käyttötapansa tai muun erityisen 
syyn vuoksi voi aiheuttaa merkittäviiä haittaa 
terveydelle. 

Sosiaali- ja terveyshallitus voi 1 momentissa 
mainitusta syystä kiellon asemasta asettaa ehto
ja myrkyllisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin 
luovuttamiselle vähittiiismyyntiin. 

41 § 

Asetuksentovaltuus 

Tarkemmat säännökset 39 §:ssä tarkoitetusta 
ilmoitusvelvollisuudesta sekä terveydelle vaaral
lisen kemikaalin luovuttamisesta vähittäismyyn
tiin annetaan asetuksella. Asetuksella voidaan 
myös säätää: 

1) poikkeuksia 38 §:ssä tarkoitetusta luovu
tusrajoituksesta sekä 39 §:ssä tarkoitetusta il
moitusvelvollisuudesta; 

2) terveydelle vaarallisen kemikaalin aptee
kista 1uovuttamisen edellytyksistä; 

3) sosiaali- ja terveyshallituksen oikeudesta 
määrätä, mitä kemikaaleja pidetään huumaavi
na liuottimina; sekä 

4) terveydelle vaarallisen kemikaalin vastaan
ottajan velvollisuudesta antaa tarvittavat tiedot 
luovuttajalle kemikaalin vastaanottajasta, käyt
täjästä ja käyttötarkoituksesta. 

42§ 

Ilmoitusvelvollisuus 

Joka luovuttaa maasta vietäväksi kemikaa
lia, jonka käsittely on kielletty tämän lain 
43 §:n tai muun vastaavan säännöksen nojalla 
terveyden tai ympäristön suojelemiseksi tai 
jonka käsittelyä on voimakkaasti rajoitettu, on 
velvollinen ilmoittamaan kemikaalin viennistä 
vesi- ja ympäristöhallitukselle. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

41 § 

Asetuksenantovaltuus 

Asetuksella voidaan säätää: 

1) vaarallisten kemikaalien luovuttamisesta 
vähittäismyyntiin; 

2) terveydelle vaarallisen kemikaalin aptee
kista luovuttamisen edellytyksistä; 

3) sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta 
määrätä terveydelle vaarallisten ja huumaavien 
kemikaalien vähittäismyynnistä; sekä 

4) terveydelle vaarallisen kemikaalin vastaan
ottajan velvollisuudesta antaa tarvittavat tiedot 
luovuttajalle kemikaalin vastaanottajasta, käyt
täjästä ja käyttötarkoituksesta. 

42§ 

Ilmoitusmenettely 

Joka luovuttaa maasta vietäväksi kemikaa
lia, jonka käsittelystä on luovuttu terveyden tai 
ympäristön suojelemiseksi taikka jonka käsittely 
on kielletty tai sitä on tiukasti säännelty, on 
velvollinen ilmoittamaan kemikaalin viennistä 
vesi- ja ympäristöhallitukselle. Asetuksella sää
detään, mitä kemikaaleja ilmoitusmenettely kos
kee. 
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Vesi- ja ympäristöhallitus julkaisee määrä
ajoin luettelon niistä kemikaaleista, joita on 
pidettävä 1 momentissa tarkoitettuina kiellettyi
nä tai voimakkaasti rajoitettuina kemikaaleina. 
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kemikaali palau
tetaan ulkomaiselle valmistajalle tai luovuttajal
le. 

Ilmoitusmenettelystä ja ilmoitusvelvollisuu
desta samoin kuin niitä koskevista poikkeuk
sista säädetään tarkemmin asetuksella. 

43§ 

Kemikaalin käsittelyn kieltäminen 

Jos kemikaalin tai sen käytön todetaan tai 
voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan mer
kittävää haittaa ihmisen terveydelle tai ympä
ristölle, valtioneuvosto voi kieltää sen valmis
tuksen, maahantuonnin, luovuttamisen, käytön 
ja muun näihin rinnastettavan kemikaalin kä
sittelyn sekä määrätä toimintaa koskevista ra
joituksista ja ehdoista. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torju
minen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, sosiaa
li- ja terveyshallitus voi terveyshaittojen ja vesi
ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen osalta 
tilapäisesti määrätä tarvittavista kielloista ja 
rajoituksista. Asia on tällöin viivytyksettä saa
tettava valtioneuvoston päätettäväksi. 

44§ 

Tuotteen ja tarvikkeen käsittelyn kieltäminen 

Valtioneuvosto voi määrätessään 43 §:ssä 
tarkoitetun kiellon tai rajoituksen kieltää kysy
myksessä olevaa kemikaalia sisältävien tai sillä 
käsiteltyjen tuotteiden ja tarvikkeiden valmis
tuksen, maahantuonnin, luovuttamisen, käytön 
ja muun näihin rinnastettavan tuotteiden ja 
tarvikkeiden käsittelyn sekä määrätä toimintaa 
koskevista rajoituksista ja ehdoista. 

4 320802Y 

Ehdotus 

Ilmoitus on myös tehtävä kemikaalista, jonka 
viennistä kansainvälisten velvotteiden mukaan 
vaaditaan vastaanottajamaan ennakkosuostu
mus. Vesi- ja ympäristöhallituksen on kiellettävä 
kemikaalin vienti, jos vastaanottajamaa on il
moittanut, ettei se hyväksy kemikaalin maahan
tuontia. 

Ilmoitusmenettelystä ja ilmoitusvelvollisuu
desta samoin kuin niitä koskevista poikkeuk
sista säädetään tarkemmin asetuksella. Ympä
ristöministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä 
kemikaalin luovuttamisesta maasta vietäväksi. 

43 § 

Kemikaalin käsittelyn kieltäminen 

Jos kemikaalin tai sen käytön todetaan tai 
voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan mer
kittävää haittaa ihmisen terveydelle tai ympä
ristölle, valtioneuvosto voi kieltää sen valmis
tuksen, maahantuonnin, markkinoille luovutta
misen tai muun luovuttamisen, maastaviennin, 
käytön ja muun näihin rinnastettavan kemikaa
lin käsittelyn sekä määrätä toimintaa koskevis
ta rajoituksista ja ehdoista. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torju
minen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, sosiaa
li- ja terveyshallitus voi terveyshaittojen ja vesi
ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen osalta 
tilapäisesti määrätä tarvittavista kielloista, ra
joituksista ja muista edellä 1 momentissa tarkoi
tetuista toimenpiteistä. Asia on tällöin viivytyk
settä saatettava valtioneuvoston päätettäväksi. 

44§ 

Tuotteen ja tarvikkeen käsittelyn kieltäminen 

Valtioneuvosto voi määrätessään 43 §:ssä 
tarkoitetun kiellon tai rajoituksen kieltää kysy
myksessä olevaa kemikaalia sisältävien tai sillä 
käsiteltyjen tuotteiden ja tarvikkeiden valmis
tuksen, maahantuonnin, markkinoille luovutta
misen tai muun luovuttamisen, maastaviennin, 
käytön ja muun näihin rinnastettavan tuottei
den ja tarvikkeiden käsittelyn sekä määrätä 
toimintaa koskevista muista rajoituksista ja 
ehdoista. 

44a§ 

Toimeenpanotehtävät 

Määrätessään 43 §:n 1 momentissa tai 
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45 § 

Valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset 

Jos kemikaalin valmistuksessa, maahantuon
nissa, varastoinnissa, luovuttamisessa, käytössä 
tai muussa tässä laissa tarkoitetussa kemikaalin 
käsittelyssä rikotaan tätä lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä, asian
omainen valvontaviranomainen voi kieltää toi
minnanharjoittajaa jatkamasta tai toistamasta 
säännösten tai määräysten vastaista menettelyä 
ja määrätä toiminnanharjoittajan muutoin 
täyttämään laissa säädetyt velvoitteet. Kielto 
voidaan vastaavasti määrätä sille, joka rikkoo 
43 tai 44 §:n nojalla määrättyä kieltoa tai 
rajoitusta. 

Ehdotus 

44 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen val
tioneuvosto voi samalla määrätä kemikaalilain 
valvontaviranomaisille päätöksen toimeenpanoon 
liittyviä tehtäviä. 

45§ 

Valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset 

Jos kemikaalin valmistuksessa, maahantuon
nissa, markkinoille luovuttamisessa ja muussa 
luovuttamisessa, varastoinnissa, jakelussa, käy
tössä tai muussa tässä laissa tarkoitetussa 
kemikaalin käsittelyssä rikotaan tätä lakia tai 
sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk
siä, asianomainen valvontaviranomainen voi 
kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta tai 
toistamasta säännösten tai määräysten vastais
ta menettelyä ja määrätä toiminnanharjoittajan 
muutoin täyttämään laissa säädetyt velvoitteet. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksis
sa sosiaali- ja terveysministeriö voi terveyshait
tojen ehkäisemiseksi sekä vesi- ja ympäristöhal
litus ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi määrätä 
kemikaalin markkinoille luovuttamisen kieltämi
sestä, palautusmenettelystä, aiheutuneesta vaa
rasta ilmoittamisesta tai määrätä, että kemikaali 
tehdään asianmukaisesti vaarattomaksi. 

Jos kemikaalilain paikallinen valvontaviran
omainen pitää välttämättömänä 1 momentin 
mukaisessa tapauksessa, että on ryhdyttävä 2 
momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, on 
valvontaviranomaisen tehtävä siitä aloite terve
yshaittojen osalta sosiaali- ja terveysministeriölle 
ja ympäristöhaittojen osalta vesi- ja ympäristö
hallitukselle. 

48 a§ 

Tietojen toimittaminen kemikaalista 

Kemikaalin markkinoille luovuttamisesta vas
taavan toiminnanharjoittajan tulee toimittaa 
Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten 
toimeenpanemiseksi tietoja markkinoille luovu
tettavista kemikaaleista erikseen nimettävälle 
e/imelle siten kuin siitä asetuksella tarkemmin 
säädetään. Tietoja voidaan käyttää kemikaalien 
aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi tarvittavien 
lääketieteellisten hoito-ohjeiden ja ennaltaehkäi
sevien ohjeiden antamiseen. 
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Joka 

52§ 

Rangaistukset 

1) valmistaa, tuo maahan, vie maasta, varas
toi, luovuttaa, pitää hallussa, säilyttää, käyttää 
tai testaa kemikaalia taikka harjoittaa muuta 
tässä laissa tarkoitettua toimintaa tämän lain 
tai sen nojalla annettujen säännösten tai mää
räysten vastaisesti; 

2) laiminlyö 25 §:ssä tarkoitetun ennakkohy
väksymisen hakemisen, 32 §:ssä tarkoitetun lu
van hakemisen, 20, 26, 32, 36 tai 39 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen tekemisen taikka 
18 §:ssä tarkoitetun käyttöturvallisuustiedot
teen laatimisen ja antamisen; tai 

3) rikkoo tämän lain 43 §:n nojalla annettua 
kieltoa tai määräystä taikka valvontaviran
omaisen 33 tai 34 §:n taikka 36 §:n 2 momentin 
nojalla antamia määräyksiä 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa ole 
säädetty ankarampaa rangaistusta, kemikaali
rikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enin
tään kuudeksi kuukaudeksi. 

Ehdotus 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jake
lijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa 
kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai 
käyttöön Suomessa, tulee toimittaa tiedot 17 §:n 
3 momentissa tarkoitetusta kemikaalista työsuo
jeluhallitukselle käyttöturvallisuustiedotteella. 

Tietojen toimittamisesta käyttöturvallisuustie
dotteella säädetään tarkemmin asetuksella. Yksi
tyiskohtaiset tietojen toimittamista koskevat 
määräykset annetaan työministeriön päätöksel
lä. 

49a§ 

Kansainvälinen tiedonvaihto 

Valvontaviranomainen saa antaa Suomen hy
väksymien kansainvälisten sopimusten edellyttä
miä tietoja sopimusten edellyttämille ulkomai
sille toimielimille, kansainvälisille järjestöille ja 
yhteistyöhön osallistuville valtioille. Luovutet
taessa henkilötietoja ulkomaille on noudatettava, 
mitä henkilörekisterilaissa ( 471187) säädetään. 

Joka 

52§ 

Rangaistukset 

1) valmistaa, tuo maahan, vie maasta, varas
toi, luovuttaa, pitää hallussa, säilyttää, käyttää 
tai testaa kemikaalia taikka harjoittaa muuta 
tässä laissa tarkoitettua toimintaa tämän lain 
tai sen nojalla annettujen säännösten tai mää
räysten vastaisesti, 

2) laiminlyö 25 §:ssä tarkoitetun ennakkohy
väksymisen hakemisen, 32 §:ssä tarkoitetun lu
van hakemisen, 20, 26 tai 32 §:ssä tarkoitetun 
ilmoituksen tekemisen, 17 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun käyttöturvallisuustiedotteen laati
misen ja antamisen taikka 18 a §:ssä tarkoite
tun tietojentoimittamisvelvollisuuden, 

3) rikkoo 43 §:n nojalla annettua kieltoa tai 
määräystä taikka valvontaviranomaisen 33 §:n 
nojalla antamia määräyksiä tai 

4) rikkoo 42 §:n nojalla annettua kieltoa, 
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 

säädetä ankarampaa rangaistusta, kemikaali
rikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enin
tään kuudeksi kuukaudeksi. 
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54§ 

Ilmoitus tuomioistuimen päätöksestä 

Milloin 32 tai 36 §:ssä tarkoitettu toimin
nanharjoittaja on tuomittu rangaistukseen 
52 §:n nojalla, tuomioistuimen on päätöksen 
tultua lainvoimaiseksi ilmoitettava siitä luvan 
antaneelle tai ilmoituksen vastaanottaneelle vi
ranomaiselle. 

56§ 

Täytäntöönpano 

Tämän lain 28 tai 29 §:n, 33 §:n 2 momentin, 
36 §:n 2 momentin, 40, 45 tai 46 §:n, 66 §:n 1 
momentin, 67 §:n 3 momentin taikka 68 §:n 3 
momentin nojalla tehtävässä päätöksessä voi
daan määrätä, että päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusvi
ranomainen toisin määrää. 

60§ 

Maksut 

Käyttöturvallisuustiedotteen, uutta ainetta 
koskevan ilmoituksen, suojauskemikaalin en
nakkohyväksymistä koskevan hakemuksen, 
suojauskemikaalista tehtävän ilmoituksen, ter
veydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaali
en laajamittaista ja keskisuurta teollista käsit
telyä ja varastointia koskevan lupahakemuksen 
ja ilmoituksen sekä myrkyllisen ja erittäin 
myrkyllisen kemikaalin vähittäismyyntiin luo
vuttamista koskevan ilmoituksen käsittelystä 
viranomaisille aiheutuvista kustannuksista saa
daan periä maksu, jonka suuruutta määrättä
essä on noudatettava mitä valtion maksuperus
telaissa (980173) säädetään. 

Ehdotus 

54§ 

Ilmoitus tuomioistuimen päätöksestä 

Milloin 32 §:ssä tarkoitettu toiminnanharjoit
taja on tuomittu rangaistukseen 52 §:n nojalla, 
tuomioistuimen on päätöksen tultua lainvoi
maiseksi ilmoitettava siitä luvan antaneelle tai 
ilmoituksen vastaanottaneelle viranomaiselle. 

56§ 

Täytäntöönpano 

Tämän lain 28 tai 29 §:n, 33 §:n 2 momentin, 
42, 45 tai 46 §:n, 66 §:n 1 momentin taikka 
68 §:n 3 momentin nojalla tehtävässä päätök
sessä voidaan määrätä, että päätöstä on nou
datettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
valitusviranomainen toisin määrää. 

57 a 
Koe-eläinten suojelu 

Kemikaalien ominaisuuksia tutkittaessa ja tes
tattaessa ei saa aiheuttaa koe-eläimille tarpeet
tomia kärsimyksiä. Lisäksi koe-eläinten määrät 
tulee pitää niin pieninä kuin luotettavien tutki
mustulosten saamiseksi on mahdollista. 

Koe-eläinten suojelusta säädetään eläinsuoje
lulaissa (91/71). 

60§ 

Maksut 

Viranomaisten tämän lain mukaisten suorittei
den maksullisuudesta ja suoritteista periitävien 
maksujen suuruudesta määrätään valtion maksu
perustelain ( 150192) mukaisesti hallinnonaloit
tain asianomaisen ministeriön päätöksellä. 
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63 § 

Lain voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuu
ta 1990. Lain 12, 17, 18 ja 32-35 §:ssä olevat 
ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevat 
velvoitteet tulevat kuitenkin voimaan vasta 
asetuksella säädettävänä aikana. 

65 § 

Käyttöturvallisuustiedotteen antaminen 

Kemikaalin valmistajan tai maahantuojan, 
joka tämän lain voimaan tullessa valmistaa tai 
tuo maahan kemikaalia, on annettava 18 §:ssä 
tarkoitettu käyttöturvallisuustiedote asetuksella 
säädettävän, vähintään yhden vuoden pituisen 
määräajan kuluessa tämän lain voimaantulosta, 
jollei kemikaalista ole toimitettu työsuojeluhalli
tukselle työturvallisuuslain 40 a §:ssä tarkoitet
tua käyttöturvallisuustiedotetta. 

67 § 

Ilmoitus terveydelle vaarallisen kemikaalin val
mistuksesta ja maahantuonnista myyntiä varten 

Se, jolla tämän lain voimaan tullessa on lupa 
pitää kaupan ensimmäisen tai toisen luokan 
myrkkyä taikka lupa valmistaa myrkkyä, saa 
valmistaa ja tuoda maahan kyseisiä kemikaaleja 
myyntiä varten ilman 36 §:ssä tarkoitettua il
moitusta. 

Toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 1 momen
tissa tarkoitettua lupaa, tulee tehdä ennen tämän 
lain voimaantuloa aloitetusta 36 §:ssä tarkoite
tusta toiminnastaan ilmoitus kunnan kemikaali
valvontaviranomaiselle yhden vuoden kuluessa 
tämän lain voimaantulosta. 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voi 
erityisestä syystä määrätä tehtäväksi 2 momen
tissa tarkoitetun ilmoituksen sekä antaa muita 
tarpeellisia määräyksiä 1 momentissa tarkoite
tulle toiminnanharjoittajalle, jos se on terveys
haittojen estämiseksi tarpeellista. 

68 § 

Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa 
ja ilmoitus 

Edellä 32 §:ssä tarkoitettua teollista käsitte
lyä ja varastointia koskevaa lupaa ei tarvitse 

Ehdotus 

63 § 

Lain voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuu
ta 1990. Lain 17, 32, 33 ja 35 §:ssä säädetyt 
ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevat 
velvoitteet tulevat voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1993. 

65 § 

Käyttöturvallisuustiedotteen antaminen 

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, ja
kelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka 
vastaa kemikaalin markkinoille tai käyttöön 
luovuttamisesta, on laadittava 17 §:ssä tarkoitet
tu käyttöturvallisuustiedote ympäristölle vaaral
liseksi luokitellusta tai ympäristölle vaaraa aihe
uttavasta kemikaalista 1 päivään syyskuuta 1993 
mennessä. 

(Kumotaan) 

68 § 

Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa 
ja ilmoitus 

Edellä 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua 
teollista käsittelyä ja varastointia koskevaa 
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hakea tai ilmoitusta tehdä sen, jolla on kysy
myksessä olevaa toimintaa koskeva myrkky
laissa tarkoitettu myrkyn valmistuslupa tai 
palavista nesteistä annetussa asetuksessa 
(921176) tarkoitettu lupa palavan nesteen val
mistukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin 
tai käsittelyyn, tai jonka toiminta on mainitus
sa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviran
omaisen katsastuksessa hyväksytty. 

Ehdotus 

lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä sen, 
jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa koske
va myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn valmistus
lupa tai palavista nesteistä annetussa asetukses
sa (921/76) tarkoitettu lupa palavan nesteen 
valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastoin
tiin tai käsittelyyn, tai jonka toiminta on 
mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla palo
viranomaisen katsastuksessa hyväksytty. 

68 a§ 

Ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollista ktl
sittelyä ja varastointia koskeva lupa ja ilmoitus 

Lain 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua 
ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollista kä
sittelyä ja varastointia koskevaa lupaa ei tarvitse 
hakea tai ilmoitusta tehdä sen: 

1) jolla on tämän lain voimaan tullessa 
32 §:n, sellaisena kuin se oli 14 päivänä elokuuta 
1989 annetussa laissa (744189 ), mukainen lupa 
tai joka on tehnyt mainitussa pykälässä tarkoi
tetun ilmoituksen; 

2) jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa 
koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn val
mistuslupa; 

3) jolla on palavista nesteistä annetussa ase
tuksessa tarkoitettu lupa palavan nesteen valmis
tukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin tai 
käsittelyyn; taikka 

4) jonka toiminta on palavista nesteisiä anne
tussa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviran
omaisen katsastuksessa hyväksytty. 

Toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 1 momen
tissa tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä tai joka 
ei ole tehnyt 1 momentissa tarkoitettua ilmoitus
ta, tulee tehdä ennen tämän lain voimaantuloa 
aloitetusta 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetus
ta teollisesta käsittelystä tai varastoinnista il
moitus teknilliselle tarkastuskeskukselle tai sen 
piiritoimistolle 1 päivään tammikuuta 1994 men
nessä. 

Teknillinen tarkastuskeskus tai sen piiritoimis
to voi määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 ja 2 
momentissa tarkoitetulle teolliselle käsittelylle ja 
varastoinnille, jos toiminnasta todetaan aiheutu
van merkittävää ympäristövahingonvaaraa. 



1992 vp- HE 106 31 

Voimassa oleva laki 

69§ 

Vähittäismyynnissä olevat myrkylliset ja erittäin 
myrkylliset kemikaalit 

Edellä 39 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä 
jo myynnissä olevista erittäin myrkyllisistä ja 
myrkyllisistä kemikaaleista viimeistään vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta. Tällöin 39 §:ssä 
tarkoitettua kemikaalia voidaan edelleen pitää 
kaupan. 

Ehdotus 

68 b§ 

Vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia kos
keva ilmoitus 

Edellä 32 §:n 3 momentissa tarkoitettua vä
häistä teollista käsittelyä ja varastointia koske
vaa ilmoitusta ei tarvitse tehdä sen: 

1) jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa 
koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn val
mistuslupa; 

2) jolla on palavista nesteistä annetussa ase
tuksessa tarkoitettu lupa palavan nesteen valmis
tukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin tai 
käsittelyyn; 

3) jonka toiminta on palavista nesteisiä anne
tussa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviran
omaisen katsastuksessa hyväksytty; tai 

4) joka on tehnyt 36 §:n, sellaisena kuin se oli 
14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa 
( 7 44/89), mukaisen ilmoituksen. 

Toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 1 momen
tissa tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä tai joka 
ei ole tehnyt ilmoitusta, tulee tehdä ennen tämän 
lain voimaantuloa aloitetusta 32 §:n 3 momen
tissa tarkoitetusta teollisesta käsittelystä ja va
rastoinnista ilmoitus kunnan kemikaalivalvonta
viranomaiselle 1 päivään tammikuuta 1994 men
nessä. 

Kunnan kemikaa/ivalvontaviranomainen voi 
määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetulle vähäiselle teolliselle käsittelylle ja 
varastoinnille, jos toiminnasta todetaan aiheutu
van merkittävää terveys- tai ympäristövahingon
vaaraa. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan · ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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