
 
 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle kemikaalilaiksi sekä 
laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
kemikaalilaki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi rikoslakia, terveydenhuoltola-
kia, terveydensuojelulakia sekä työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteis-
toiminnasta annettua lakia. 

Uusi kemikaalilaki olisi pääosin niin sanot-
tu valvontalaki, sillä toiminnanharjoittajan 
velvoitteista säädetään suurelta osin Euroo-
pan unionin asetuksilla. Uudella kemikaali-
lailla säädettäisiin valvontaviranomaisista ja 
näiden tehtävistä, oikeuksista ja velvolli-
suuksista.  

Lailla keskitettäisiin kemikaalien markki-
navalvontatehtävät Turvallisuus- ja kemikaa-
livirastolle. 

Työsuojeluviranomaisen tehtävät painottui-
sivat kemikaalin käytön olosuhteita ja työn-
antajan velvoitteita koskevaan valvontaan. 
Työsuojeluviranomainen voisi kuitenkin an-
taa markkinavalvonnassa tilapäisen kiellon. 
Kunnilta poistettaisiin nykyiset markkinaval-
vontatehtävät siirtämällä kunnan kemikaali-
valvontaviranomaisen tehtävät Turvallisuus- 
ja kemikaalivirastolle. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus ja kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen valvoisivat kemikaalin 
käytön olosuhteita. Suomen ympäristökeskus 
valvoisi eräiden EU-asetusten sekä kansain-
välisten sopimusten noudattamista. Tulli val-
voisi maahantuonnin ja maastaviennin edel-
lytysten täyttymistä. Lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskus valvoisi hyvän laborato-
riokäytännön noudattamista. 

Valvontatehtävien lisäksi kemikaalilakiin 
sisällytettäisiin tarvittavat aineelliset sään-
nökset toiminnanharjoittajan velvollisuuksis-
ta, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekiste-
reistä, kemikaalien vähittäismyynnistä, käyt-

töturvallisuustiedotteen kielivaatimuksista, 
markkinoinnista, biosidivalmisteiden kansal-
lisesta hyväksynnästä sekä salassapidosta. 
Lisäksi lailla säädettäisiin valvontaviran-
omaisten hallinnollisista keinoista, muista vi-
ranomaistehtävistä sekä toiminnanharjoitta-
jan velvoitteiden rikkomisesta seuraavista 
rangaistuksista.  

Lailla annettaisiin myös biosideja ja vaaral-
listen kemikaalien vientiä ja tuontia koskevi-
en uusien EU-asetusten edellyttämät kansal-
liset säännökset. 

Biosideja koskevan uuden EU-asetuksen 
johdosta esityksessä ehdotetaan rikoslain ter-
veysrikosta ja ympäristön turmelemista kos-
kevia säännöksiä muutettavaksi. Ympäristön 
turmelemista koskevaa säännöstä muutettai-
siin myös kemikaalien vientiä ja tuontia kos-
kevan EU-asetuksen johdosta. Lisäksi rikos-
lain terveysrikosta ja ympäristön turmelemis-
ta koskeviin säännöksiin lisättäisiin viittaus 
lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin.  

Terveydenhuoltolain ympäristöterveyden-
huoltoa koskevasta säännöksestä poistettai-
siin viittaus kemikaalilakiin. 

Terveydensuojelulakiin lisättäisiin viittaus 
biosideja koskevaan uuteen EU-asetukseen. 

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ-
suojeluyhteistoiminnasta annetun lain muu-
toksella tarkennettaisiin teknisten laitteiden 
turvallisuuden valvontaa koskevia säännök-
siä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousar-
vioehdotukseen. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä syyskuuta 2013 samaan aikaan kun 
EU:n uutta biosideja koskevaa asetusta ale-
taan soveltaa. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto  

Suomen kemikaalilainsäädäntö on vuodes-
ta 1989 perustunut Euroopan unionin kemi-
kaaleja koskevaan sääntelyyn. EU:ssa kemi-
kaalilainsäädäntö on aiemmin annettu direk-
tiiveinä, joiden täytäntöönpanosta säädetään 
kansallisesti kemikaalilaissa (744/1989) ja 
sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa 
säädöksissä. Nyt EU-tason sääntely on muut-
tunut asetuspohjaiseksi, eli EU-asetuksilla 
säädetään suoraan toiminnanharjoittajia vel-
voittavat säännökset eikä niitä täytäntöön-
panna enää erikseen kansalliseen lainsäädän-
töön. Kansallisesti säädetään kuitenkin mah-
dolliset poikkeukset EU-asetusten noudatta-
misesta, kansallisten viranomaisten tehtävät 
asetusten valvonnassa ja muussa toimeenpa-
nossa sekä EU-asetusten mukaisten toimin-
nanharjoittajan velvoitteiden rikkomisesta 
seuraavat rangaistukset. Euroopan unionin 
kemikaalilainsäädännön eli uusien EU-
asetusten kansallisesta täytäntöönpanosta 
säädetään kemikaalilaissa. EU:ssa on myös 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markki-
navalvontaa koskevista vaatimuksista ja neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoa-
misesta, jäljempänä asetus akkreditoinnista 
ja markkinavalvonnasta (ns. AMS- tai NLF-
asetus). Asetus akkreditoinnista ja markkina-
valvonnasta koskee markkinavalvontaa kos-
kevien säännösten osalta myös kemikaalival-
vontaa. Asetuksen kanssa samaan aikaan an-
nettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 768/2008/EY tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja 
päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta.  

Kemikaalilain soveltamisalaan kuuluvat 
seuraavat Euroopan unionin kemikaaliase-
tukset: 

1) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnis-
ta, lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston pe-
rustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muut-
tamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 
1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY 

ja komission direktiivien 91/155/ETY, 
93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY ku-
moamisesta annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, jäl-
jempänä REACH-asetus, 

2) aineiden ja seosten luokituksesta, mer-
kinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja 
kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1272/2008, jäljempänä CLP-asetus, 

3) biosidivalmisteiden asettamisesta saata-
ville markkinoilla annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
528/2012, jäljempänä biosidiasetus, 

4) pesuaineista annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
648/2004, jäljempänä pesuaineasetus, 

5) vaarallisten kemikaalien viennistä ja 
tuonnista annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, jäl-
jempänä PIC-asetus, 

6) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä 
direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annet-
tu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 850/2004, jäljempänä POP-asetus, 

7) metallisen elohopean ja tiettyjen eloho-
peayhdisteiden ja seosten viennin kieltämi-
sestä sekä metallisen elohopean turvallisesta 
varastoinnista annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EY) N:o 1102/2008, jäl-
jempänä elohopean vientikieltoasetus. 

Uudessa kemikaalilaissa säädettäisiin edel-
lä mainitun Euroopan unionin kemikaalilain-
säädännön kansallisesta täytäntöönpanosta 
sekä eräistä kansallisista velvoitteista, joita 
toiminnanharjoittajien olisi noudatettava Eu-
roopan unionin kemikaalilainsäädännön li-
säksi tai joissa poiketaan Euroopan unionin 
kemikaalilainsäädännöstä.  

EU:n REACH- ja CLP-asetusten mukainen 
kemikaalin määritelmä kattaa käytännössä 
kaikki kemikaalit, joita ei ole erikseen suljet-
tu pois asetusten soveltamisalasta (kuten ra-
dioaktiiviset aineet, joista on omaa erillis-
sääntelyä). Kun kemikaali täyttää EU-ase-
tusten mukaiset edellytykset, sen markkinoil-
le saattamista voidaan rajoittaa ainoastaan 

HE 38/2013 vp 



 
 

 

6

käyttämällä asetuksissa säädettyjä niin sanot-
tuja suojalausekkeita ja niiden mukaisia EU-
menettelyjä. Suojalausekkeiden käyttämisek-
si kemikaalilakiin esitetään mahdollisuus ra-
joittaa myös EU-sääntelyn mukaisia kemi-
kaaleja.  

EU:ssa nykyisin voimassa oleva Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY 
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta, 
jäljempänä biosididirektiivi, korvautuu lähi-
vuosina EU:n uudella biosidiasetuksella. 
Biosidiasetusta aletaan EU:ssa soveltaa 
1 päivänä syyskuuta 2013. Biosidiasetusta 
sovellettaisiin asteittain tämän hetkisen arvi-
on mukaan vuoteen 2025 mennessä asetuk-
sen siirtymäaikasäännösten mukaisesti. Uusi 
kemikaalilaki tulisi voimaan samana päivänä 
kuin EU:n biosidiasetusta aletaan soveltaa, 
koska kemikaalilaissa säädettäisiin myös 
EU:n biosidiasetuksen valvonnasta ja ran-
gaistuksista. Kemikaalilakiin sisällytettäisiin 
EU:n biosidiasetuksen siirtymäajan ajaksi 
nykyisin voimassa olevat kansalliset sään-
nökset. Biosididirektiivin mukaisissa menet-
telyissä eli tällä lailla kumottavan vuoden 
1989 kemikaalilain 25 §:n nojalla vireille tul-
leiden hakemusten käsittelyyn sovelletaan 
edelleen siirtymäaikana kansallisia säännök-
siä, joilla on täytäntöönpantu biosididirektii-
vi. Vielä voimassa olevan biosididirektiivin 
ja kemikaalilain muutoksen (1198/1999) siir-
tymäsäännöksen 2 momentin nojalla sekä 
muiden kansallisten säännösten mukaisten 
hakemusten käsittelystä säädettäisiin kemi-
kaalilain siirtymäsäännöksissä. 
 
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

EU:n kemikaalilainsäädäntö  

Suomessa noudatettava kemikaalilainsää-
däntö perustuu Euroopan unionin kemikaale-
ja koskeviin säädöksiin, joiden täytäntöön-
panosta säädetään kemikaalilaissa. EU:ssa 
kemikaalisäädökset on aiemmin annettu di-
rektiiveinä, joiden täytäntöönpanosta sääde-
tään kemikaalilaissa ja sen nojalla. Euroopan 
unionin kemikaalilainsäädäntö on kuitenkin 

muuttunut tai muuttumassa asetuspohjaisek-
si, jolloin kansalliseen sääntelyn varaan jää 
lähinnä viranomaisten tehtäviä koskevia 
säännöksiä. Euroopan unionin kemikaalilain-
säädännön lisäksi Suomessa säädetään kan-
sallisesti kemikaalituoterekisteriin tehtävistä 
ilmoituksista ja vähittäismyyntiä koskevista 
rajoituksista sekä eräiden biosidivalmisteiden 
hyväksymisestä. EU-asetukset ovat sellaise-
naan voimassa kaikissa EU-maissa ja kemi-
kaaleja valmistavien, markkinoille saattavien 
ja käyttävien toiminnanharjoittajien velvoit-
teet perustuvat pääosin suoraan EU-ase-
tuksiin.  

Kemikaalilakia on muutettu uusien EU-
asetusten johdosta useaan kertaan, ja yhteen-
sä lakia on sen antamisen jälkeen muutettu jo 
yli 40 kertaa.  
 
REACH-asetus 

REACH-asetus on Euroopan parlamentin 
ja neuvoston antama asetus N:o 1907/2006 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista. Asetus tuli 
voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007. Lyhenne 
REACH tulee sanoista Registration, Evalu-
ation, Authorisation and restriction of CHe-
micals. REACH-asetuksella korvataan noin 
40 eri säädöstä ja se on suoraan sovelletta-
vaa, EU:n jäsenmaita ja toiminnanharjoittajia 
sitovaa lainsäädäntöä. 

Tärkeimpänä tavoitteena asetuksella on 
varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun 
korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuu-
den kilpailukykyä, edistää vaihtoehtoisten 
menetelmien kehittämistä aineiden vaarojen 
arvioimiseksi sekä taata tavaroiden vapaa 
liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoil-
la. 

Keinoina tavoitteiden toteuttamisessa ovat 
aineiden rekisteröinti Euroopan kemikaalivi-
rastolle (Helsingissä sijaitseva European 
Chemicals Agency, ECHA), tiettyjen ainei-
den arviointi, vaarallisimpien aineiden lupa-
menettely sekä kemikaalien valmistuksen, 
markkinoille saattamisen ja käytön rajoituk-
set. Järjestelmä perustuu aineiden ja kemi-
kaaliseosten sisältämien aineiden sekä tie-
tyissä tapauksissa myös esineissä olevien ai-
neiden riskinhallintaan. Asetus sisältää myös 
käyttöturvallisuustiedotetta, toimitusketjussa 
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tiedottamista ja riskinhallintaohjeita koskevia 
säännöksiä. REACH-asetuksessa markkinoil-
le saattamisella tarkoitetaan kaikkea toimit-
tamista tai tarjoamista kolmannelle osapuo-
lelle joko maksua vastaan tai maksutta. Mää-
ritelmä eroaa esimerkiksi biosidiasetuksen 
markkinoille saattamisen määritelmästä.  
 
CLP-asetus 

CLP-asetus on Euroopan parlamentin ja 
neuvoston antama asetus (EY) N:o 
1272/2008 kemikaalien luokituksesta, mer-
kinnöistä ja pakkaamisesta. Lyhenne CLP tu-
lee sanoista Classification, Labelling and 
Packaging of substances and mixtures. Ase-
tus tuli voimaan 20 päivänä tammikuuta 
2009. CLP-asetusta aletaan soveltaa vaiheit-
tain 1 päivään kesäkuuta 2015 mennessä. 
Siirtymäaikojen jälkeen CLP-asetus korvaa 
EU:n aiemmat kemikaalien luokitusta, mer-
kintöjä ja pakkaamista koskevat direktiivit.  

CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytän-
töön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu 
kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä 
GHS (Globally Harmonised System of clas-
sification and labelling of chemicals), joka 
on hyväksytty YK:n alaisuudessa. Järjestel-
män tavoitteena on, että kemikaalien luoki-
tuksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja 
periaatteita koko maailmassa, sekä vaarallis-
ten aineiden kuljetuksessa että kemikaalien 
käytössä, jolloin kemikaaliturvallisuus para-
nee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu. 
CLP-asetuksessa on huomioitu sekä GHS-
järjestelmän keskeiset osat että joitakin EU:n 
väistyvän kemikaalien luokitusta merkintöjä 
ja pakkaamista koskevan lainsäädännön osia, 
joita ei YK:ssa ole yhdenmukaistettu. CLP-
asetuksen markkinoille saattamista koskeva 
määritelmä on sama kuin REACH-asetuk-
sessa. 
 
Biosididirektiivi 

Biosidivalmisteiden eli eliöntorjunta-ainei-
den markkinoille saattamisesta säädetään 
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 98/8/EY, jäljempänä biosididi-
rektiivi.  

Biosidivalmiste on yhtä tai useampaa teho-
ainetta sisältävä kemiallinen tai biologinen 
valmiste, joka on tarkoitettu tuhoamaan, tor-
jumaan tai tekemään haitattomaksi haitallisia 
eliöitä, estämään niiden vaikutusta tai rajoit-
tamaan muulla tavoin niiden esiintymistä. 
Tehoaine voi olla kemiallinen aine tai pien-
eliö. 

Biosidivalmisteet jaetaan 23 eri valmiste-
ryhmään käyttötarkoituksensa mukaan. Bio-
sideja ovat esimerkiksi desinfiointiaineet, tu-
holaistorjunta-aineet, teollisuudessa käytettä-
vät säilytys- ja suoja-aineet sekä alusten 
kiinnittymisenestoaineet.  

Markkinoille saattaminen tarkoittaa tuot-
teen myyntiä, maahantuontia ja varastointia, 
lukuun ottamatta tullin alueella tapahtuvaa 
varastointia ennen hävittämistä tai vientiä 
EU-alueen ulkopuolelle.  
 
 
Biosidiasetus 

Biosididirektiivi kumotaan EU:n uudella 
biosidiasetuksella (EU) N:o 528/2012. Ase-
tus on tullut voimaan 17 päivänä heinäkuuta 
2012 ja sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 
2013 alkaen. Biosidiasetuksen sovelta-
misalaan liittyvistä muutoksista aiempaan di-
rektiiviin verrattuna merkittävä on sen laa-
jentaminen biosidivalmisteita sisältävien esi-
neiden markkinoille saattamiseen sekä sään-
nökset näitä koskeviksi merkintävaatimuk-
siksi. Merkintöjen avulla on tarkoitus infor-
moida kuluttajia siitä, että esine on käsitelty 
biosidivalmisteella sekä tuottaa tietoa val-
vonnan tarpeisiin. Merkintöjä koskevia sään-
nöksiä sovelletaan sekä EU:ssa valmistetta-
viin että EU:n ulkopuolelta tuotaviin esinei-
siin.  

Biosidiasetuksessa käytetään termiä ”aset-
taminen saataville markkinoilla”, joka nou-
dattaa akkreditoinnista ja markkinavalvon-
nasta annetun asetuksen määritelmää. Ter-
millä tarkoitetaan biosidivalmisteen tai käsi-
tellyn esineen toimittamista liiketoiminnan 
yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko 
maksua vastaan tai maksutta.  

Markkinoille saattaminen tarkoittaa biosi-
diasetuksessa tuotteen asettamista ensim-
mäistä kertaa saataville EU:n markkinoilla. 
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Asetuksessa säädetään myös yhdenmukais-
tetuista menettelyistä biosidivalmisteiden 
hyväksymistä varten. Lupien vastavuoroista 
tunnustamista eri jäsenmaiden välillä koske-
vat säännökset on muotoiltu uudelleen ja nii-
tä on selkeytetty. Tämä koskee erityisesti jä-
senvaltioiden välisten taikka jäsenvaltioiden 
ja hakijoiden välisten kiistojen ratkaisua.  

Jäsenvaltioiden myöntämien lupien lisäksi 
valmisteet voidaan hyväksyä myös unionin 
tasolla. Tämä keskitetty hyväksymisjärjes-
telmä on uutta. Sitä sovelletaan aluksi val-
misteisiin, jotka sisältävät uusia tehoaineita, 
sekä tiettyihin valmisteryhmiin. Myöhemmin 
soveltamisalaa laajennetaan vaiheittain kat-
tamaan suurempi joukko valmisteryhmiä. 
Uusia tehoaineita sisältävien valmisteiden 
keskitetyn hyväksymisen odotetaan edistävän 
alan tutkimusta ja innovaatioita. Uutta yksin-
kertaistettua lupamenettelyä sovelletaan bio-
sidivalmisteeseen, jos siihen sisältyvä teho-
aine tai sisältyvät tehoaineet on lueteltu ase-
tuksen liitteessä I, valmiste ei sisällä huolta 
aiheuttavia aineita eikä sen käsittely tai käyt-
tö edellytä henkilönsuojainten käyttöä. Hy-
väksymismenettelyihin liittyviä teknisiä, tie-
teellisiä ja hallinnollisia tehtäviä hoitaa ja 
koordinoi Euroopan kemikaalivirasto, mutta 
varsinaisen arviointityön tekevät edelleen jä-
senmaiden toimivaltaiset viranomaiset. Tätä 
varten asetuksessa annetaan tarvittavat me-
nettelyä ja kemikaaliviraston organisaatiota 
koskevat säännökset. Lisäksi kemikaaliviras-
to huolehtii organisointiin liittyvistä ja tekni-
sistä tehtävistä arvioitaessa hakemuksia, jot-
ka koskevat tehoaineiden hyväksymistä. 
Kemikaaliviraston yhteyteen perustetaan bio-
sidivalmistekomitea, joka huolehtii tietyistä 
kemikaalivirastolle asetuksen nojalla anne-
tuista tehtävistä. 

Biosidiasetuksen ohella sovelletaan siirty-
mäaikana vanhan, nyt annettavalla lailla ku-
mottavan vuoden 1989 kemikaalilain mukai-
sia kansallisia menettelyjä. Asetuksen siirty-
mäaikana komissio jatkaa markkinoilla ole-
vien tehoaineiden riskinarviointia työohjel-
man mukaisesti. Sitä mukaa kun kukin yksit-
täinen tehoaine on arvioitu ja lisätty komissi-
on hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloon, 
sovelletaan tehoaineen hyväksymismenette-
lyihin asteittain biosidiasetusta. Arviointioh-
jelma päättynee arviolta vuoteen 2025 men-

nessä, jolloin biosidiasetusta aletaan soveltaa 
täysimääräisesti. 
 
Pesuaineasetus 

Pesuaineista annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 sisäl-
tää säännökset pesuaineiden sisältämien pin-
ta-aktiivisten aineiden biohajoavuudesta ja 
näihin aineisiin sovellettavista rajoituksista ja 
kielloista, pesuaineiden pakkausmerkinnöistä 
sekä tiedoista, jotka valmistajien on pidettävä 
viranomaisten ja lääkintähenkilöstön saata-
villa. Asetuksen tavoitteena on turvata pesu-
aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja 
samalla varmistaa ympäristönsuojelun ja ih-
misen terveyden suojelun korkea taso. EU:n 
pesuaineasetuksella kumottiin aiemmin anne-
tut direktiivit 73/404/ETY ja 73/405/ETY, 
joilla rajoitettiin hitaasti biohajoavia aineita 
sisältävien pesuaineiden markkinoille saat-
tamista ja käyttöä. 
 
PIC-asetus 

Suomi ja EU allekirjoittivat vuonna 1998 
kansainvälisen niin sanotun Rotterdamin 
yleissopimuksen niin sanotusta PIC-menette-
lystä (Prior Informed Consent, eli tietoon pe-
rustuva ennakkosuostumus). Tämä tarkoittaa, 
että Rotterdamin sopimuksen osapuolet si-
toutuvat siihen, että sopimuksen piiriin kuu-
luvia kemikaaleja ei viedä maihin, jotka ovat 
kieltäneet tuonnin. Osapuolet sitoutuvat 
myös siihen, että ne ilmoittavat kohdemaa-
han kansallisesti kiellettyjen tai ankarasti 
säänneltyjen kemikaalien viennistä. 

Yleissopimuksen toimeenpanosta EU:n 
alueella säädetään vaarallisten kemikaalien 
viennistä ja tuonnista annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston antamalla asetuk-
sella (EU) N:o 649/2012 eli PIC-asetuksella, 
jota sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2014 
lähtien. Asetuksen liitteessä I on lueteltu tällä 
hetkellä menettelyn piirissä olevat kemikaa-
lit. Uusi PIC-asetus korvaa aikaisemman vaa-
rallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 689/2008, jota sovelle-
taan 28 päivään helmikuuta 2014 saakka. 

EU:n PIC-asetus koskee muitakin kemikaa-
leja kuin yleissopimus vaatii. Lisäksi EU so-
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veltaa PIC-menettelyä vientiin myös sellai-
siin maihin, jotka eivät ole yleissopimuksen 
osapuolia. 

EU-asetuksen liitteessä 1 kemikaalit on ja-
ettu kolmeen ryhmään. Ryhmän 1 kemikaa-
leista toiminnanharjoittajan pitää tehdä vien-
ti-ilmoitus. Ryhmien 2 ja 3 kemikaalien 
viennissä noudatetaan lisäksi PIC-menette-
lyä, mikä tarkoittaa sitä, että vienti on sallittu 
ainoastaan, jos vastaanottajamaa on suostu-
nut tuontiin.  

Vienti-ilmoitus on tehtävä myös tietyistä 
kasvinsuojeluaineista, jotka ovat kiellettyjä 
tai joiden käyttöä on ankarasti rajoitettu 
Suomessa kansallisilla päätöksillä. Luettelo 
näistä kemikaaleista on tiettyjen vaarallisten 
kemikaalien maastavientiä koskevasta ilmoi-
tuksesta annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (15/2005). 
 
POP-asetus 

Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sella (EY) N:o 850/2004 eli POP-asetuksella 
pyritään tiettyjen pysyvien orgaanisten yhdis-
teiden päästöjen vähentämiseen, minimoimi-
seen ja lopulta poistamiseen. POP-asetuk-
sella on EU:ssa pantu täytäntöön Tukholman 
yleissopimus ja YK:n Euroopan talouskomis-
sion (UNECE) kaukokulkeutumissopimuk-
sen pysyvistä orgaanisista yhdisteistä tehty 
pöytäkirja. Pysyvillä orgaanisilla yhdisteillä 
tarkoitetaan aineita, jotka ovat ympäristössä 
hyvin pysyviä, elollisiin organismeihin ker-
tyviä, myrkyllisiä sekä kaukokulkeutuvia eli 
sellaisia, että ne voivat siirtyä tuhansia kilo-
metrejä valmistus- ja käyttöpaikaltaan. Näis-
tä osaa on käytetty teollisuuskemikaalina, ku-
ten PCB-yhdisteet, tai käytetään edelleen ke-
hitysmaissa torjunta-aineena, kuten mala-
riasääsken torjuntaan tarkoitettu DDT. Sää-
dös koskee käyttöprosesseissa syntyneitä ja 
vapautuneita kemikaaleja, kuten dioksiineja 
ja furaaneja, joita syntyy Suomessa erityisesti 
energiantuotannossa hiilen poltosta ja eräissä 
teollisissa prosesseissa. Lisäksi dioksiineja 
vapautuu meriveteen sedimenteistä, joihin 
niitä on kertynyt aiemmin toiminnassa ollei-
den teollisuuslaitosten prosesseista. 

Jäsenvaltioissa on ensisijaisesti harkittava 
vaihtoehtoisia prosesseja, tekniikoita tai käy-

täntöjä, joilla saavutetaan sama hyöty, mutta 
joissa ei muodostu tai joista ei pääse ympä-
ristöön edellä tarkoitettuja pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä. Asetus ei kuitenkaan rajoita sovel-
tamasta ympäristön pilaantumisen ehkäise-
misen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi an-
nettua neuvoston direktiiviä 96/61/EY, joka 
on pantu täytäntöön Suomessa ympäristön-
suojelulailla (86/2000). 
 
Elohopean vientikieltoasetus 

Elohopean vientikieltoasetuksen (EY) N:o 
1102/2008 tavoite on vähentää ihmisten ja 
ympäristön riskiä altistua elohopealle vähen-
tämällä elohopean tarjontaa maailmanmark-
kinoilla. Elohopea ja sen yhdisteet ovat erit-
täin myrkyllisiä ihmisille, ekosysteemeille 
sekä luonnonvaraisille eläimille ja kasveille. 
Tavoitteiden toteuttamiseksi elohopean vien-
tikieltoasetuksessa säädetään metallisen elo-
hopean ja tiettyjen elohopeaa sisältävien yh-
disteiden ja seosten vientikielto unionista sen 
ulkopuolelle sekä katsotaan jätteeksi olemas-
sa olevissa käyttökohteissa käytön loputtua 
jäljellä oleva metallinen elohopea ja sääde-
tään sen turvallisesta sijoittamisesta. Asetus 
on osa elohopean haittoja vähentäviä kan-
sainvälisiä toimia. 
 
Asetus akkreditoinnista ja markkinavalvon-
nasta 

Asetuksella akkreditoinnista ja markkina-
valvonnasta (EY) N:o 765/2008 on vahvistet-
tu yleiset puitteet EU-maissa tehtävälle 
markkinavalvonnalle. Markkinavalvonnan li-
säksi asetuksella säädetään akkreditoinnista, 
kolmansista maista tuotavien tuotteiden val-
vonnasta ja CE-merkinnästä. Asetuksen tar-
koituksena on täydentää ja tehostaa voimassa 
olevaa lainsäädäntöä. CE-merkintärikko-
muksista annetulla lailla (187/2010) on kan-
sallisesti täytäntöönpantu akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevassa asetuksessa 
edellytetyt rangaistussäännökset. Yksityis-
kohtaisemmat säännökset markkinavalvon-
nasta sisältyvät EU-asetuksiin, sektoridirek-
tiiveihin ja niiden täytäntöönpanemiseksi an-
nettuun kansalliseen lainsäädäntöön. Asetuk-
sella akkreditoinnista ja markkinavalvonnas-
ta on säädetty ensimmäistä kertaa unionin ta-
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solla akkreditoinnista ja markkinavalvonnan 
vähimmäisvaatimuksista jäsenmaissa. Kemi-
kaalilainsäädäntöön sovelletaan akkreditoin-
nista ja markkinavalvonnasta annettua ase-
tusta markkinavalvontaa koskevien säännös-
ten osalta, mutta ei akkreditointia ja CE-
merkintää koskevien säännösten osalta. 
 
Kemikaalilain valvontaviranomaiset 

Kemikaalilainsäädännön valvonnasta on 
säädetty kemikaalilaissa. Kemikaalilakia ja 
sen soveltamisalaan kuuluvia EU-säädöksiä 
(REACH-asetus, CLP-asetus, pesuainease-
tus, PIC- ja POP-asetukset, biosididirektiivi, 
elohopean vientikieltoasetus) valvoo tai val-
vontaa ohjaa nykyisin 7 viranomaista, kukin 
omalla toimialallaan.  
 
Markkinavalvonta 

Kemikaalilain mukaista markkinavalvontaa 
suorittavat nykyisen kemikaalilain mukaises-
ti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, aluehal-
lintoviraston työsuojeluvastuualue ja kunnan 
kemikaalivalvontaviranomainen. Valvonta 
kohdistuu kemikaalien markkinoille saatta-
jiin ja toimittajiin sekä näiden varastoissa 
oleviin kemikaaleihin.  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo 
valmistettavia ja markkinoille saatettavia 
kemikaaleja ja kemikaaleja sisältäviä esineitä 
ja biosidivalmisteita koskevien velvoitteiden 
noudattamista. Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto myös ohjaa valtakunnallisesti kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaisen sekä aluehal-
lintovirastojen valvontaa, lukuun ottamatta 
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualu-
een valtakunnallista ohjausta. Aluehallintovi-
raston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 
-vastuualue puolestaan ohjaa ja valvoo kun-
nan kemikaalivalvontaviranomaisen tekemää 
valvontaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
laatii lain valvonnan toimeenpanon ohjaami-
seksi ja kuntien kemikaalivalvontaviran-
omaisten toimien yhteensovittamiseksi valta-
kunnallisen kemikaalilain valvontaohjelman. 
Kunnan tulee laatia ja hyväksyä kemikaali-
lain valvontasuunnitelma (kunnan valvonta-
suunnitelma) siten, että valvonta on laadu-
kasta ja terveyshaittoja, palo- ja räjähdysvaa-
roja sekä ympäristöhaittoja ehkäisevää. 

Aluehallintovirasto arvioi kuntien valvonta-
suunnitelmat sekä niiden toteutumista. Lisäk-
si elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
ohjaa ja valvoo kunnan kemikaalivalvontavi-
ranomaisen toimintaa kemikaalilain säännös-
ten noudattamisen valvonnassa, kun on kyse 
kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen 
ehkäisemisestä ja torjumisesta. 

Aluehallintoviraston työsuojelun tehtäviä 
hoitavan vastuualueen tehtäviin kuuluu 
markkinavalvonnan osalta erityisesti valvoa 
REACH-asetuksen II osastossa tarkoitettujen 
rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoitteiden ja IV 
osastossa tarkoitettujen tiedottamista koske-
vien velvoitteiden sekä 67 artiklassa tarkoi-
tettujen rajoitusten noudattamista. Aluehal-
lintoviraston työsuojelun tehtäviä hoitava 
vastuualue valvoo lisäksi työssä käytettävien 
ja valmistettavien kemikaalien luokitusta, 
merkintöjä ja pakkaamista koskevien sään-
nösten noudattamista sekä kemikaaleista teh-
tävien ilmoitusten toimittamista. 

Ellei laissa toisin säädetä työsuojeluviran-
omaisen ja kunnan kemikaalivalvontaviran-
omaisen tehtävänä on lisäksi valvoa, että bio-
sidivalmisteiden markkinoille luovuttaminen 
ja käyttö on kemikaalilain ja sen nojalla an-
nettujen säädösten mukaista. 

Suomen ympäristökeskus valvoo EU:n 
PIC-asetuksen ja Rotterdamin yleissopimuk-
sen noudattamista, kun kemikaaleja viedään 
Suomesta. 

Kemikaalilain valvontaviranomaiset valvo-
vat lisäksi EU:n pesuaineasetuksen ja POP-
asetuksen noudattamista kukin toimialallaan. 
 
Tullivalvonta 

Tulli on akkreditoinnista ja markkinaval-
vonnasta annetussa asetuksessa mainittu ul-
korajavalvontaviranomainen, joka yhteis-
työssä markkinavalvontaviranomaisten kans-
sa tekee unionin markkinoille tulevien tuot-
teiden tarkastuksia.  

Tulli on kemikaalilain valvontaviranomai-
nen. Tulli valvoo kemikaalien Euroopan 
unionin kemikaalilainsäädännön mukaisia 
maahantuonnin, maastaviennin ja kauttaku-
lun edellytyksiä. Tullilla on mahdollisuus 
toimia sekä oma-aloitteisesti että muun 
markkinavalvontaviranomaisen yhteyden-
oton perusteella. Tullin tehtävänä on myös 
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valvoa lakisääteisiä vienti-, tuonti- ja kautta-
kulkurajoituksia, joissa Tulli on määrätty 
valvontaviranomaiseksi. Yksi tällainen rajoi-
tus on elohopean vientikieltoasetus. Tulli 
valvoo myös, että eräitä REACH-asetuksen 
67 artiklassa tarkoitettuja kieltoja ja rajoituk-
sia on noudatettu tuotaessa aineita ja niitä si-
sältäviä valmisteita ja esineitä Euroopan 
unionin ulkopuolelta Suomeen. 
 
Olosuhdevalvonta 

Kemikaalilain mukaista olosuhdevalvon-
taa, eli kemikaalin käyttöön ja säilyttämiseen 
liittyvien olosuhteiden turvallisuutta koske-
vien säännösten valvontaa suorittavat työsuo-
jelun näkökulmasta aluehallintoviraston työ-
suojelun vastuualue, ja ympäristönsuojelun 
näkökulmasta elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojelu-
viranomainen.  

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuu-
alue valvoo kemikaalin työssä käyttämisestä 
aiheutuvan terveyshaitan sekä palo- ja räjäh-
dysvaaran ehkäisemistä ja torjumista koske-
vien säännösten noudattamista. Aluehallinto-
viraston työsuojelun tehtäviä suorittava vas-
tuualue valvoo olosuhdevalvonnan osalta eri-
tyisesti REACH-asetuksen V osastossa tar-
koitettujen jatkokäyttäjän velvoitteiden, VII 
osastossa tarkoitettujen luvanvaraisten ainei-
den käyttöä koskevien velvoitteiden sekä 67 
artiklassa tarkoitettujen rajoitusten noudat-
tamista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus valvoo lain nojalla kemikaaleista ai-
heutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemisestä 
ja torjumisesta annettujen säännösten noudat-
tamista kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus val-
voo aineen käytölle esitettyjä käyttöolosuh-
teita ja turvallisuustoimenpiteitä koskevan 
REACH-asetuksen 37 artiklan, luvanvarais-
ten aineiden käyttöä koskevan VII osaston ja 
aineen rajoituksia koskevan 67 artiklan sään-
nösten noudattamista. Kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen valvoo REACH-ase-
tuksen noudattamista kemikaalien ympäris-
töhaittojen ehkäisemiseksi ympäristönsuoje-
lulain mukaisen valvonnan yhteydessä. Kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen toimi-
vallasta tässä tehtävässä säädetään ympäris-
tönsuojelulain 13 luvussa. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus, Fimea, valvoo kemikaalien testauksessa 
noudatettavan hyvän laboratoriokäytännön 
toteutumista. 
 
Toimivaltaiset viranomaiset 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on EU:n 
REACH- ja CLP-asetusten, biosididirektiivin 
sekä pesuaineasetuksen mukainen toimival-
tainen viranomainen.  

Suomen ympäristökeskus toimii EU:n PIC- 
ja POP-asetusten toimivaltaisena viranomai-
sena ja valvoo osaltaan näiden noudattamista. 
 
Neuvontapalvelu 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto vastaa 
EU:n REACH- ja CLP-asetusten edellyttä-
män neuvonnan järjestämisestä. REACH- ja 
CLP-asetusten neuvontapalvelu auttaa toi-
minnanharjoittajia löytämään ja ymmärtä-
mään REACH- ja CLP-asetuksen mukaiset 
velvoitteensa, muttei sellaisenaan pyri ratkai-
semaan yrityskohtaisia ongelmia. REACH-
asetuksesta kysytyt kysymykset koskevat 
muun muassa soveltamisalaa ja poikkeuksia, 
maahantuontia ja valmistusta, ainoaa edusta-
jaa, esirekisteröintiä, rekisteröintiä, kemikaa-
liturvallisuusraporttia, käyttöturvallisuustie-
dotetta ja altistumisskenaariota, jatkokäyttä-
jiä, aineita esineissä sekä lupamenettelyä. 
CLP-asetuksesta kysytyt kysymykset koske-
vat muun muassa asetuksen soveltamisalaa ja 
poikkeuksia, toimijoiden velvollisuuksia, 
luokitusta, merkintöjä sekä luokitusten ja 
merkintöjen luetteloa.  
 
Ympäristövaliokunnan kannanotto 

Eduskunta otti vastauksessaan REACH-
asetuksen täytäntöönpanoa varten annettuun 
hallituksen esitykseen laiksi kemikaalilain 
muuttamisesta (HE 50/2008) vp kantaa ke-
mikaalilain valvonnan hajanaisuuteen. Ote 
YmV mietinnöstä 4/2008 vp:  

”Valiokunta toteaa edellä esitettyyn viita-
ten, että valvontajärjestelmä on monimutkai-
nen ja voi johtaa epäselvyyksiin siitä, mille 
viranomaiselle valvontavastuu tai -oikeus 
kulloinkin kuuluu. Valvonnan hajanaisuus on 
tullut esille myös lakiehdotuksen valmiste-
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lussa, mutta tässä vaiheessa on pidetty tarkoi-
tuksenmukaisimpana saattaa REACH-
asetuksen välttämättä edellyttämät täytän-
töönpanotoimet vain mahdollisimman pian 
voimaan. Alue- ja paikallishallinnon uudis-
tushankkeen yhteydessä on tarkoitus arvioida 
toimintoja ja tehostaa hallinnon tuottavuutta. 
Kemikaaliasioiden hallinnon asianmukaisen 
järjestämisen ja kehittämisen vaihtoehdoista 
on selvitys parhaillaan käynnissä. Valiokunta 
pitää edellä esitetyn perusteella välttämättö-
mänä, että valvontajärjestelmän toimivuutta 
ja selkeyttämismahdollisuuksia arvioidaan 
uudelleen heti, kun se on toiminnallisesti 
mahdollista. Samassa yhteydessä on tarpeen 
selvittää mahdollisuutta yhdistää säännöksiä 
ympäristölupamenettelyyn, mikä saattaa vä-
hentää erillisvalvonnan tarvetta.”  
 
Kemikaalilain yleiset velvollisuudet 

Kemikaalilaissa on neljä yleistä velvolli-
suutta; huolehtimisvelvollisuus, selvilläolo-
velvollisuus ja valintavelvollisuus, sekä pääl-
lystä ja tiedonantovelvollisuutta koskeva py-
kälä. Yleiset velvollisuudet on sisällytetty 
myös lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjäh-
teiden käytön turvallisuudesta (390/2005), 
jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki ja osit-
tain ympäristönsuojelulakiin. Nykyisen ke-
mikaalilain yleisiä velvollisuuksia koskevat 
säännökset on valmisteltu aikana ennen 
Suomen EU-jäsenyyttä ja ennen ympäristön-
suojelulain säätämistä.  
 
Huolehtimisvelvollisuus 

Nykyisen kemikaalilain 15 §:ssä säädetyllä 
huolehtimisvelvollisuudella on alun perin 
tarkoitettu toiminnanharjoittajan velvoitetta 
perehtyä käytössä olevan kemikaalin ominai-
suuksiin ja turvalliseen käsittelyyn ja tähän 
liittyvään ohjeistukseen. Yleistä ympäristön 
puhdistusvelvoitetta on alkuperäisessä halli-
tuksen esityksessä kemikaalilaiksi (HE 
93/1988 vp) perusteltu sillä, että ympäristön-
suojelulainsäädännöstä kyseinen velvollisuus 
silloin puuttui. Nykyisin kemikaalien teolli-
sen käsittelyn ja varastoinnin sääntely sisäl-
tyy kemikaaliturvallisuuslakiin, ja käyttötur-
vallisuustiedotetta koskeva sääntely 
REACH-asetukseen. Myös työsuojelulain-

säädännössä on tältä osin aiempaa tarkempaa 
sääntelyä.  
 
Selvilläolovelvollisuus 

Nykyisen kemikaalilain 16 §:ssä säädetty 
selvilläolovelvollisuus viittaa erityisesti ke-
mikaalin luokitukseen ja merkintöihin tarvit-
tavien ominaisuustietojen hankintaan. Näistä 
on annettu tarkempaa sääntelyä, kuten kemi-
kaaliasetuksen (675/1993) 6 § ja kemikaalien 
luokitusperusteista ja merkintöjen tekemises-
tä annettu sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tus (807/2001). Luokitus- ja merkintäsäänte-
ly korvautuu kokonaan EU:n CLP-asetuk-
sella sen siirtymäajan päättyessä 1 päivänä 
kesäkuuta 2015.  
 
Valintavelvollisuus 

Nykyisen kemikaalilain 16 a §:ssä sääde-
tystä valintavelvollisuudesta ei ole tarkempaa 
alempiasteista sääntelyä. Valintavelvollisuu-
den mukaan toiminnanharjoittajan on silloin, 
kuin se on kohtuudella mahdollista, valittava 
käytettävissä olevista vaihtoehdoista se ke-
mikaali tai menetelmä, josta aiheutuu vähiten 
vaaraa. Velvoitteen soveltamisessa otetaan 
huomioon riskinarvioinnin ohella taloudelli-
set ja tekniset mahdollisuudet valita tarjolla 
olevista vaihtoehdoista sopivin. Valintavel-
vollisuus on ohjeelliseksi tarkoitettu säännös, 
jonka noudattamatta jättämiseen ei liity sank-
tiouhkaa. Valintavelvollisuuden noudattami-
nen jää toiminnanharjoittajan harkinnan ja 
toiminnan varaan, koska kemikaalin markki-
noille saattajilla tai muilla tahoilla ei yleensä 
ole riittävästi tietoja käyttötilanteesta ja käy-
tettävissä olevista vaihtoehdoista niiden so-
veltuvuuden arvioimiseksi. Valintavelvolli-
suus sisältyy YK:n ympäristö- ja kehityskon-
ferenssin vuonna 1992 hyväksymän toimin-
taohjelman (niin sanottu Agenda 21) periaat-
teisiin.  
 
Päällys ja tiedonantovelvollisuus 

Nykyisen kemikaalilain 17 §:ssä säädetty 
päällystä ja tiedonantovelvollisuutta koskeva 
säännös on annettu vaarallisten kemikaalien 
merkintöjä ja pakkaamista koskevien sään-
nösten johdosta. Päällystä ja tiedonantovel-
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vollisuutta koskevilla säännöksillä on täytän-
töönpantu aiempaa direktiivipohjaista EU:n 
kemikaalilainsäädäntöä, mikä on vaatinut 
kansallisen täytäntöönpanon. Siirryttäessä di-
rektiiveistä EU-asetuksiin tilanne muuttuu, 
koska CLP-asetukseen sisältyy siirtymäajan 
jälkeen merkintöjä ja pakkaamista koskevat 
säännökset, ja REACH-asetukseen toimin-
nanharjoittajan tiedonantovelvoitteet (käyttö-
turvallisuustiedote ja tietojen toimittaminen 
toimitusketjussa).  
 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö  

Muiden maiden lainsäädäntö 

Ruotsi  
 

Viranomaisvalvonnan rakenne. Ruotsissa 
kemikaaleja ja niiden valvontaa koskeva 
sääntely sisältyy ympäristökaaren (Miljöbal-
ken 808:1998) 14 ja 26 lukuun sekä niiden 
nojalla annettuihin asetuksiin. Ruotsissa ke-
mikaalien valvonnasta vastaavat useat eri vi-
ranomaiset keskus-, alue- sekä paikallishal-
linnon tasolla kemikaalin käyttötarkoitukses-
ta riippuen. Päävastuu kemikaalien käytön 
valvonnasta on keskitetty ympäristöministe-
riön (Miljödepartementet) ohjauksessa ole-
vaan keskushallinnon kemikaalivalvontavi-
rastoon (Kemikalieinspektionen, KEMI). 
KEMI valvoo, että kemikaalituotteiden maa-
hantuojat, valmistajat, jakelijat ja muut toi-
minnanharjoittajat noudattavat kemikaaleja 
koskevia säännöksiä ja määräyksiä ja on 
myös toimivaltainen viranomainen suoritta-
maan tarkastuksia. KEMI tukee lääninhalli-
tuksia ja kunnallisia ympäristön- ja tervey-
densuojelulautakuntia niille kuuluvassa ke-
mikaalivalvonnassa. Lisäksi KEMI tekee yh-
teistyötä muiden valvontaviranomaisten ja 
erityisesti luonnonsuojeluviraston (Natur-
vårdsverket, NVV) kanssa koskien kemikaa-
lien käyttöä. Elinkeinoministeriön (Närings-
departementet) ohjauksessa toimiva työym-
päristövirasto (Arbetsmiljöverket, AV) val-
voo kemikaalien käyttöä työpaikoilla ja suo-
rittaa valvonnassaan tarkastuksia työpaikoil-
la. Lääninhallitusten tehtävä kemikaalival-
vonnassa on valvoa kemikaalien käyttöä toi-
minnassa, joka edellyttää ympäristölupaa ja 

valvoa kemikaalituotteiden käyttöä ja ohjata 
kuntia kemikaalien valvonnassa. Kunnalliset 
ympäristön- ja terveydensuojelulautakunnat 
valvovat paikallisesti, että kemikaalien jäl-
leenmyyjät, käyttäjät, valmistajat ja maahan-
tuojat noudattavat säännöksiä. Lautakunnilla 
on myös toimivalta suorittaa tarkastuksia 
valvonnassaan. Ruotsissa kemikaalivalvon-
nan suurimpana ongelmana pidetään valvon-
nan päällekkäisyyttä ja epämääräisyyttä ja tä-
tä ongelmaa pyritään ratkaisemaan selkeyt-
tämällä valvontaa muuttamalla ympäristö-
kaaren 26 lukua valvonnasta.  

Hallinnolliset pakkokeinot. Ruotsissa val-
vontaviranomaisilla on mahdollisuus antaa 
kieltopäätöksiä ja rajoitusmääräyksiä elin-
keinonharjoittajille. Valvontaviranomaisilla 
on toimivalta eri lakien nojalla kieltää pää-
töksillään kemikaalia sisältävän tuotteen luo-
vuttaminen markkinoille ja määrätä tuotteen 
palautusmenettelystä sekä määrätä tiedotta-
maan kemikaalien aiheuttamasta vaarasta ja 
tekemään kemikaali vaarattomaksi. Viran-
omaiset voivat antaa määräyksiä ja kieltopää-
töksiä myös kiireellisinä, jotta terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvia vakavia haittoja voi-
daan ehkäistä. Ruotsin kemikaalisääntely ei 
sisällä säännöksiä viranomaisten mahdolli-
suuksista määrätä uhkasakkoa. Viranomaisil-
la on mahdollisuus määrätä teettämisuhka ja 
sakko kieltopäätösten ja määräysten tehosta-
miseksi.  

Ruotsissa valvontaviranomaisilla on ympä-
ristökaaren 26 luvun 2 §:n nojalla velvolli-
suus ilmoittaa lain rikkomuksista poliisille tai 
syyttäjäviranomaiselle, jos epäillään rikosta.  

Biosidivalmisteiden käyttäjiltä vaadittava 
pätevyys. Ruotsissa ammattikäyttöön tarkoi-
tettujen tuholaisten torjuntaan käytettävien 
valmisteiden käytön edellytyksenä on viran-
omaisen järjestämän nelipäiväisen kurssin ja 
työharjoittelujakson suorittaminen. Lisäksi 
vaarallisimpia kaasutettavia aineita käyttävi-
en pitää suorittaa erillinen kaasuttajakurssi ja 
käytännön harjoitukset. Molemmat kurssit 
järjestää Socialstyrelsen ja pätevyystodistuk-
set ovat voimassa viisi vuotta. 
 
Tanska 
 

Viranomaisvalvonnan rakenne. Tanskassa 
kemikaaleista ja niiden valvonnasta säännel-
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lään kemikaalilaissa (Bekendtgørelse af lov 
om kemiske stoffer og produkter 878:2010) 
ja sen nojalla annetuissa asetuksissa. Tans-
kassa kemikaalien valvonta on, kuten Ruot-
sissa, pääasiassa keskitetty yhteen valvonta-
viranomaiseen eli kemikaalivalvontaviras-
toon (Kemikalieinspektionen). Kemikaali-
valvontavirasto on osa Tanskan ympäristö-
ministeriön (Miljøministeriet) ympäristöhal-
linnon yksikköä (Miljøstyrelsen, MST). Ke-
mikaalivalvontavirastolla on toimivalta suo-
rittaa tarkastuksia ja sen tehtäviin kuuluu 
kemikaalien maahantuojien, valmistajien, ja-
kelijoiden ja muiden, jotka ovat vastuussa 
kemikaalien saattamisesta markkinoille, oh-
jaaminen ja valvominen. Kemikaalivalvonta-
virasto ohjaa ja valvoo kuntien toimintaa 
kemikaalien valvonnassa. Työministeriön 
(Beskæftigelsesministeriet) ohjauksessa toi-
miva työvalvontavirasto (Arbejdstilsynet) 
valvoo säännösten ja määräysten noudatta-
mista työpaikoilla ja alueelliset työvalvonta-
virastot suorittavat tarkastuksia työpaikoilla. 
Työvalvontavirasto on yhteistyössä ympäris-
töministeriön kanssa kemikaalilainsäädännön 
toimeenpanossa ja se tekee myös yhteistyötä 
paikallisella tasolla kuntien ja muiden val-
vontaviranomaisten kanssa kemikaalivalvon-
nassa. Paikallistasolla kunnanhallitus (Kom-
munalbestyrelsen) ja mahdollisesti muut toi-
mivaltaiset viranomaiset valvovat kemikaali-
lainsäädännön ja määräysten noudattamista. 
Kunnanhallituksella on toimivalta suorittaa 
tarkastuksia.  

Hallinnolliset pakkokeinot. Myös Tanskas-
sa kemikaalien valvontaviranomaisilla on 
valtuudet kieltää ja rajoittaa toimijoita kemi-
kaalituotteiden käytössä ja markkinoille luo-
vuttamisessa ja päättää kemikaalin palautus-
menettelystä. Lisäksi valvontaviranomainen 
voi määrätä kemikaalien aiheuttamasta vaa-
rasta tiedottamisesta ja vaarattomaksi teke-
misestä sekä väliaikaisista toimenpiteistä. 
Kieltojen ja rajoitusten tehosteeksi viran-
omaiselle ei ole lain nojalla annettu mahdol-
lisuutta määrätä uhkasakkoa mutta teettä-
misuhka on yksi viranomaisten käytössä ole-
va hallinnollinen pakkokeino.  

Biosidivalmisteiden käyttäjiltä vaadittava 
pätevyys. Kaikkien ammatikseen jyrsijöiden 
torjuntaa tekevien henkilöiden on suoritetta-
va By- og Landskabsstyrelsenin järjestämä 

neljän päivän kurssi. Lisäksi vaarallisimpia 
kaasutettavia tuholaisten torjuntaan tarkoitet-
tuja aineita käyttävien pitää suorittaa erilli-
nen kaasuttajakurssi ja käytännön harjoituk-
set. Kaasuttajatutkinto suoritetaan Ruotsissa. 
 
Norja  
 

Viranomaisvalvonnan rakenne. Norjassa 
kemikaaleista säännellään ympäristönsuoje-
lulaissa (Lov om vern mot forurensninger og 
om avfall 6:1981) ja laissa tulipalojen, räjäh-
dysten ja vaarallisten aineiden aiheuttamien 
onnettomuuksien ehkäisemisestä sekä pelas-
tustoimen tehtävistä (Lov om vern mot 
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver 
20:2002). Norjan kemikaalien käytön val-
vonta toimii periaatteessa samalla tavalla kun 
Suomessa eli valvonnasta vastaavat useat eri 
viranomaiset. Norjassa on suunniteltu val-
vonnan keskittämistä tulevaisuudessa yhteen 
viranomaiseen, jotta kemikaalien valvonnasta 
tulisi yhtenäisempää ja yhdenmukaisempaa. 
Pyrkimyksenä on valvontaviranomaisten tii-
vis yhteistyö kemikaalien käytön valvonnas-
sa, jotta kemikaaleja koskevan sääntelyn 
noudattamista pystyttäisiin valvomaan ja 
kontrolloimaan parhaalla mahdollisella taval-
la. Myös tarkastusten suorittamisessa pyrit-
täisiin tekemään yhteistyötä. Norjassa kes-
kushallinnon tasolla kemikaalivalvontaviran-
omaisina toimivat työvalvontavirasto (Ar-
beidstilsynet, AT), Öljynvalvontavirasto 
(Petroleumstilsynet, Ptil), ilmasto- ja saastut-
tamisvirasto (Klima- og forurensningsdirek-
toratet, Klif) sekä yhteiskuntaturvallisuuden 
ja valmiuden virasto (Directoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap, DSB). Näistä 
päävastuu on ilmasto- ja saastuttamisvirastol-
la Klif ja työvalvontavirastolla (AT). Klif on 
ympäristöministeriön ohjaukseen kuuluva 
keskusvirasto, joka on vastuussa kemikaali-
lainsäädännön valvonnasta ja ohjauksesta. 
Klif ohjaa ja valvoo läänien ympäristösuoje-
luyksiköitä ja sillä on toimivalta tehdä tarkas-
tuksia. AT toimii työministeriön (Arbeidsde-
partementet) ohjauksessa ja se koordinoi ter-
veyteen, ympäristöön ja turvallisuuteen liit-
tyvää kemikaalisäännösten toimeenpanoa ja 
valvoo säännösten noudattamista työpaikoil-
la. AT:n alueelliset valvontavirastot (re-
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gionale arbeidstilsyn) suorittavat tarkastuksia 
työpaikoilla. Myös muilla keskushallinnon 
valvontaviranomaisilla on toimivalta tehdä 
tarkastuksia omalla valvonta-alueellaan. Alu-
eellisella tasolla läänin (fylkeskommune) 
maaherra (fylkesmannen) on vastuussa ke-
mikaaleja koskevien säännösten ja määräys-
ten noudattamisen valvonnasta. Maaherralla 
on toimivalta suorittaa tarkastuksia ja alueel-
liselta tasolta ohjataan kuntia kemikaalien 
valvonnan toteuttamisessa. Myös kunnat suo-
rittavat tarkastuksia valvoessaan säännösten 
ja määräysten noudattamista. 

Hallinnolliset pakkokeinot. Norjassa val-
vontaviranomaisten mahdollisuuksia antaa 
kielto- ja rajoituspäätöksiä sekä käyttää mui-
ta hallinnollisia pakkokeinoja ei määritellä 
yksityiskohtaisesti kemikaaleja sääntelevässä 
ympäristönsuojelulaissa. Ympäristönsuojelu-
laki kieltää saastuttamisen yleisellä tasolla ja 
velvoittaa saastuttajia toimimaan lain mukai-
sesti. Valvontaviranomaisilla on silti mahdol-
lisuus muiden lakien ja asetusten nojalla kiel-
tää ja rajoittaa toiminnanharjoittajaa kemi-
kaalien maahantuonnissa, myynnissä ja 
muussa käyttämisessä sekä käyttää muita 
hallinnollisia pakkokeinoja, jotta päätöksiä ja 
määräyksiä noudatettaisiin. Viranomaisilla 
on myös mahdollisuus määrätä uhkasakko 
päätösten tehostamiseksi. 

Biosidivalmisteiden käyttäjiltä vaadittava 
pätevyys. Ammatikseen tuholaistorjuntaa te-
kevien henkilöiden on suoritettava Folkehel-
seinstitutetin järjestämä kahden viikon kurs-
si. Lisäksi vaarallisimpia kaasutettavia ainei-
ta käyttävien pitää suorittaa erillinen kaasut-
tajakurssi ja käytännön harjoitukset. Kaasut-
tajatutkinto suoritetaan Ruotsissa. 
 
 
EU:n lainsäädäntö ja Euroopan kemikaalivi-
rasto 

Kemikaalilainsäädäntö on EU:ssa harmoni-
soitua lainsäädäntöä, jota on tarkoitus nou-
dattaa kaikissa EU-maissa samalla tavalla. 
Muualla tässä esityksessä on kuvattu Euroo-
pan unionin kemikaalilainsäädäntöä tarkem-
min.  

Euroopan kemikaalivirasto on perustettu 
REACH-asetuksella asetuksen teknisten, tie-
teellisten ja hallinnollisten näkökohtien huo-

mioimiseksi ja joissain tapauksissa täytän-
töönpanemiseksi sekä näiden toimien yh-
denmukaisuuden varmistamiseksi EU-
tasolla. Euroopan kemikaalivirasto antaa tie-
teellistä ja teknistä neuvontaa sekä toimin-
nanharjoittajille että viranomaisille REACH- 
ja CLP-asetusten soveltamisesta. Euroopan 
kemikaalivirastossa on tällä hetkellä noin 
500 työntekijää, ja EU:n uuden biosidiase-
tuksen toimeenpanon myötä määrä kasvaa 
lähivuosina vielä noin sadalla henkilöllä. Eu-
roopan kemikaalivirastossa on kolme komi-
teaa; riskinarviointikomitea, sosioekonomi-
sen analyysin komitea ja jäsenmaiden komi-
tea sekä valvontafoorumi. Virastolla on myös 
valituslautakunta ja hallintoneuvosto. Vali-
tuslautakuntaa lukuun ottamatta näissä kai-
kissa toimielimissä on nimettynä vähintään 
yksi jäsen Suomesta.  

Euroopan kemikaaliviraston komiteat ja 
valvontafoorumi työskentelevät REACH- ja 
CLP-asetuksen mukaisissa tehtävissä, ja tu-
levaisuudessa myös PIC-asetuksessa ja bio-
sidiasetuksessa säädetyllä tavalla. REACH-
asetuksella on säädetty komiteoiden ja val-
vontafoorumi perustamisesta, tehtävistä ja 
toimivallasta. EU:n CLP-asetuksella ja biosi-
diasetuksella tehtäviä on täydennetty ja lisät-
ty. Komiteat ja valvontafoorumi ovat osa Eu-
roopan kemikaaliviraston toimintaa, jossa 
suomalainen jäsen on sidottu REACH-
asetuksessa ja komiteoiden työjärjestyksissä 
säänneltyihin toimintatapoihin. Komiteoiden 
ja valvontafoorumin jäsenet antavat ilmoi-
tuksen etunäkökohdistaan, joiden voidaan 
katsoa heikentävän heidän riippumattomuut-
taan. Riskinarviointikomitean, sosioekono-
misen arvioinnin komitean ja valvontafoo-
rumin osalta REACH-asetus erikseen kieltää 
jäsenmaata antamasta näiden komiteoiden jä-
senille tai tieteellisille tai teknisille neuvon-
antajille ja asiantuntijoille ohjeita, jotka ovat 
ristiriidassa näiden henkilöiden tehtävien 
kanssa tai kemikaaliviraston tehtävien, vas-
tuualueiden tai riippumattomuuden kanssa. 
Sen sijaan jäsenvaltion on asetuksen mukaan 
tuettava komiteoiden ja valvontafoorumin jä-
seniä käytettävissään olevilla tieteellisillä ja 
teknisillä resursseilla. Lisäksi kunkin jäsen-
maan toimivaltaisten viranomaisten on autet-
tava komiteoita ja valvontafoorumia sekä 
niiden työryhmiä.  
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Komiteoiden ja valvontafoorumin osalta 
todetaan REACH-asetuksen artikloissa 85.5 
ja 86.2, että komiteaan ja valvontafoorumiin 
nimitettyjen jäsenten on huolehdittava siitä, 
että kemikaaliviraston ja valvontafoorumin 
tehtävät ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten toiminta koordinoidaan asian-
mukaisesti.  

Suomessa Euroopan kemikaaliviraston 
komiteatyöhön nimetyt henkilöt ovat nykyi-
sin kaikki Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
virkamiehiä. Hallintoneuvostossa on jäsene-
nä ministeriön (ympäristöministeriö tai sosi-
aali- ja terveysministeriö) edustaja. 

REACH- ja CLP-asetuksen sekä PIC-ase-
tuksen liitteitä muutetaan komitologiamenet-
telyssä, jossa REACH-asetuksella perustettu 
niin sanottu REACH-komitea käsittelee ko-
mission ehdotukset liitteiden muutoksiksi. 
REACH-komiteassa puheenjohtajana toimii 
komission edustaja, ja jäsenmaat tuovat esiin 
omat näkemyksensä. REACH-komiteassa 
voidaan tuoda esille poliittisesti Suomen 
kannalta tärkeitä asioita EU-lainsäädännön 
soveltamisessa. REACH-komiteaan myös 
siirretään eräitä Euroopan kemikaaliviraston 
komiteoiden käsittelyssä ratkaisemattomaksi 
jääviä asioita, kuten asiakirja-arvioinnin pe-
rusteella tehtävä päätös tilanteessa, jossa jä-
senvaltioiden komitea ei pääse yksimielisyy-
teen. REACH-komitean kokouksiin osallis-
tuu pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysminis-
teriön tai ympäristöministeriön edustaja. 
 
 
Kemikaalineuvottelukunta 

Kemikaalineuvottelukunta on sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisena toimiva neuvotte-
lukunta, joka on toiminut yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1970 lähtien, aiemmin nimellä 
myrkkyasiain neuvottelukunta. Kemikaali-
neuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki 
kemikaalivalvonnan kannalta keskeiset vi-
ranomaiset sekä kaupan, teollisuuden, työn-
tekijöiden, tutkimuslaitosten ja eräiden kan-
salaisjärjestöjen edustajat. Kemikaalineuvot-
telukunnassa ja sen kolmessa jaostossa käsi-
tellään Euroopan unionin kemikaalilainsää-
dännön kehittämiseen ja toimeenpanoon liit-
tyviä asioita sekä jaetaan tietoa muista ajan-
kohtaisista, kemikaaliriskien hallintaa koske-

vista asioista. Neuvottelukunta myös ylläpi-
tää verkkosivuja, joilla on ajantasaiset tiedot 
Suomessa voimassa olevista kemikaaleja 
(tuotteina) koskevista säädöksistä sekä Eu-
roopan unionin kemikaalisäädöksistä. Verk-
kosivuilta on myös saatavilla kemikaalineu-
vottelukunnan julkaisemaa tiedotus- ja kou-
lutusmateriaalia. 
 
 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Toiminnanharjoittajia koskevat velvoitteet 

Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön 
uudistuessa on tarpeen pohtia kansallisen 
kemikaalilain säännösten tarpeellisuus ja tar-
koituksenmukaisuus kokonaan uudelleen. 
Toiminnanharjoittajia koskevat velvoitteet 
tulevat lähes kokonaan suoraan sovellettavis-
ta EU-asetuksista. EU:n kemikaalisääntely 
on erittäin vaativa kokonaisuus, joka edellyt-
tää erityisesti kemikaaleja markkinoille saat-
tavilta yrityksiltä huomattavan panostuksen 
lainsäädännön velvoitteiden omaksumiseen 
ja noudattamiseen. REACH-asetuksen rekis-
teröintivelvoite koskee erityisesti kemiallisia 
aineita valmistavia ja EU-alueelle maahan-
tuovia yrityksiä. REACH-asetuksen rajoitus- 
ja lupamenettelyt koskevat mitä tahansa toi-
minnanharjoittajaa, joka valmistaa, käyttää 
tai saattaa markkinoille mainittujen menette-
lyjen kohteena olevia aineita. Myös CLP-
asetuksen luokitus-, merkintä- ja pakkaamis-
velvoitteet koskevat kaikkia toiminnanhar-
joittajia, jotka saattavat markkinoille vaaral-
liseksi luokiteltavia kemikaaleja. Mikäli ke-
mikaali täyttää kyseisten EU-säädösten mu-
kaiset velvoitteet, sen markkinoille saatta-
mista ei EU-asetusten vapaan liikkuvuuden 
säännösten mukaisesti saa kansallisesti kiel-
tää tai rajoittaa. Asetuksissa on kuitenkin 
suojalausekkeet, joiden nojalla jäsenvaltio 
voi väliaikaisesti antaa kansallisia kieltoja tai 
rajoituksia, mikäli katsoo kemikaalin aiheut-
tavan riskiä terveydelle tai ympäristölle, 
vaikka se täyttäisikin EU-sääntelyn velvoit-
teet. Tällöin jäsenvaltion on toimittava ase-
tuksissa säädetyllä tavalla ja ilmoitettava 
komissiolle suojalausekkeen käytöstä. Ko-
missio voi hyväksyä tai hylätä jäsenvaltion 
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antaman kiellon tai rajoituksen. Hyväksyes-
sään jäsenvaltion väliaikaisen toimenpiteen, 
komissio samalla asettaa kyseiselle jäsenval-
tiolle määräajan, jonka kuluessa jäsenvaltion 
on tehtävä EU-asetukseen perusteltu muutos-
ehdotus, mikäli kemikaalin aiheuttaman ris-
kinhallinnan katsotaan edellyttävän toimia 
EU:n laajuisesti.  

Kokonaisuudessaan Euroopan unionin ke-
mikaalisääntely on hyvin laajaa ja kattavaa, 
ja sen tarkoituksena on terveyden ja ympäris-
tön suojelu sekä kemikaalien vapaa liikku-
vuus EU-alueella. Pääosin EU-asetuksilla 
harmonisoidun EU-sääntelyn suoran sovel-
lettavuuden ja vapaan liikkuvuuden periaat-
teen vuoksi ei voida säännellä kansallisesti 
harmonisoituihin EU-asetuksiin nähden 
”ylimääräisiä” säännöksiä. Työntekijöiden, 
terveyden ja ympäristön suojelemiseksi voi-
daan kuitenkin antaa kansallisia säännöksiä 
REACH-asetuksen 128 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Uuden kemikaalilain sovelta-
misala tulisi siksi rajata vain EU:n kemikaa-
lisääntelyn kansalliseen toimeenpanoon ja 
niihin kansallisiin lisävelvoitteisiin, joiden 
katsotaan olevan Suomessa välttämättömiä. 
Mikäli havaitaan puutteita kemikaalilainsää-
dännön tuomassa suojelun tasossa, tulisi 
myös suomalaisten pyrkiä vaikuttamaan en-
sisijaisesti EU-lainsäädännön kehittämiseen. 
EU:n POP-asetus, PIC-asetus ja elohopean 
vientikieltoasetus on annettu EU:n perusta-
missopimuksen ympäristönsuojelua koske-
van artiklan nojalla, jolloin jäsenmailla on 
mahdollisuus säätää vähimmäisvaatimuksia 
tiukempia säädöksiä.  

Kansallinen, osittain EU-asetusten lisäksi 
sovellettava kemikaaleja koskeva velvoite on 
nykyisin velvollisuus toimittaa Suomessa 
markkinoille tai käyttöön saatettavia vaaralli-
sia kemikaaleja koskevat tiedot Turvallisuus- 
ja kemikaaliviraston kemikaalituoterekiste-
riin (niin sanottu kemikaali-ilmoitus). Vel-
voite perustuu osittain EU:n CLP-asetuksen 
säännökseen seoksen koostumustietojen il-
moittamisesta, mutta kansallisesti tiedot edel-
lytetään myös aineista. Velvoite koskee toi-
minnanharjoittajaa, joka vastaa vaarallisen 
kemikaalin tai vaarallista ainetta sisältävän 
seoksen ensimmäisestä markkinoille tai käyt-
töön saattamisesta Suomessa. Tiedot perus-
tuvat käyttöturvallisuustiedotteeseen, joka 

toiminnanharjoittajan on kyseisistä kemikaa-
leista joka tapauksessa tehtävä REACH-
asetuksen 31 artiklan mukaisesti. Lisäksi 
toimitetaan tiedot kemikaalin vuosittaisesta 
valmistus- ja maahantuontimäärästä. Tämä 
velvoite on tarpeen säilyttää EU-sääntelyn li-
sänä, jotta Suomen markkinoilla ja Suomessa 
käytössä olevien vaarallisten kemikaalien 
tiedot ovat viranomaisten käytössä. Nykyisen 
kemikaalilain nojalla on myös tehtävä varoi-
tusmerkinnät sekä markkinoille (esimerkiksi 
myyntiä varten) että käyttöön (esimerkiksi 
yrityksen sisällä valmistetun kemikaalin 
käyttö edelleen toisen kemikaalin valmistusta 
varten) saatettavaan kemikaaliin. EU:n uu-
dessa CLP-asetuksessa säädetään pelkästään 
markkinoille saatettavien vaarallisten kemi-
kaalien merkinnöistä.  

Kemikaalilain yleisten velvollisuuksien 
merkitys ei enää EU-asetusten aikana ole 
sama kuin aikaisemmin ennen Suomen EU-
jäsenyyttä. Yleisten velvoitteiden kirjaami-
nen velvoittavina EU-sääntelyn toimeenpa-
noa koskevaan kansalliseen lakiin voisi se-
koittaa lain soveltamisalan suhdetta muihin 
kemikaaleja koskeviin säädöksiin.  

Metanoli aiheuttaa Suomessa edelleen usei-
ta, joinakin vuosina jopa useita kymmeniä 
kuolemaan johtavia myrkytystapauksia, kun 
metanolipitoisia lasinpesunesteitä juodaan 
alkoholin korvikkeena. Suomessa on pyritty 
ehkäisemään näitä myrkytyksiä vuonna 2011 
voimaan tulleella vaatimuksella myrkyllisten 
kemikaalien säilyttämisestä lukitussa tilassa 
vähittäismyynnissä. On kuitenkin tarpeen 
edelleen kehittää sääntelyä siten, että me-
tanolimyrkytykset saataisiin Suomessa lop-
pumaan. EU:n komissio on kuitenkin lausun-
nossaan edellyttänyt, ettei vähittäismyynnistä 
voi säätää siltä osin, kuin aineelle on jo an-
nettu REACH-asetuksen liitteen XVII mu-
kainen rajoitus. 
 
 
Kemikaalilain mukainen valvonta 

Uusien EU-asetusten tullessa kokonaan so-
vellettaviksi on kemikaalilainsäädännön val-
vontaan alettu kiinnittää entistä enemmän 
huomiota. Puutteellisen valvonnan on pelätty 
synnyttävän harmaita kemikaalimarkkinoita, 
joilla uuden ja vaativan EU-sääntelyn vel-
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voitteita ei edes yritetä noudattaa. Tehokkaan 
valvonnan avulla voidaan edistää uuden lain-
säädännön velvoitteiden tuntemusta ja nou-
dattamista, ja sitä kautta terveyden ja ympä-
ristön suojelun tason parantumista.  

Nykyisen kemikaalilain mukaisesti valvon-
ta on hajautettu monelle eri taholle, ja val-
vontatehtävät ovat osittain päällekkäiset. 
Kunnissa kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtäviä hoitavalla henkilöllä on käytännössä 
useita muitakin tehtäviä kuin pelkkää kemi-
kaalivalvontaa. Helsingissä on maan parhaat 
kunnallisen kemikaalivalvonnan resurssit, 
mutta siitä huolimatta Helsingin kaupungin-
hallitus on vuonna 2011 tehnyt sosiaali- ja 
terveysministeriölle esityksen, että ministeriö 
selvittäisi mahdollisuuksia siirtää kunnalli-
nen kemikaalien markkinavalvonta kunnilta 
valtion viranomaiselle.  

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuu-
alueella on erittäin laaja toimialue. Työsuoje-
luviranomaisen vastuulla on Suomessa laajin 
tehtäväkokonaisuus kemikaalivalvonnassa, 
koska työsuojeluviranomainen vastaa sekä 
markkinavalvonnasta että olosuhdevalvon-
nasta. Käytännössä muutamaa erillistä val-
vontahanketta lukuun ottamatta aluehallinto-
viraston työsuojelun vastuualueet tekevät 
kemikaalilain mukaista markkinavalvontaa 
lähinnä muun työsuojeluvalvonnan yhteydes-
sä. 

Valvontaviranomaisia on paljon ja toimi-
valtojen rajat ovat osin epäselvät. Ottaen 
huomioon EU:n uuden kemikaalilainsäädän-
nön huomattavan haastavuuden erityisesti 
kemikaalien markkinoille saattamista koske-
vien velvoitteiden osalta, on erittäin hankalaa 
toimia tehokkaasti valvonnassa, ellei valvon-
tatyötä tekevällä henkilöllä ole mahdollisuut-
ta perehtyä asiaan täysipäiväisesti ja seurata 
EU:n kemikaalilainsäädännön kehittymistä ja 
eri säännösten tarkoituksesta tehtyjä tulkinto-
ja päätoimisesti.  

Euroopan unionin kemikaalilainsäädännös-
sä maahantuonnilla tarkoitetaan Euroopan 
unionin ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden 
tuontia EU-alueelle. Kuluttajaturvallisuus-
laissa (920/2011), joka on tullut voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2012, tullille sääde-
tään mahdollisuus valvoa Euroopan unionin 
jäsenmaista tulevia kulutustavaroita tietyin 
edellytyksin. Nykyisessä kemikaalilaissa tul-

lille ei ole säädetty vastaavaa toimivaltaa si-
sämarkkinoiden valvomiseksi kulutustava-
roiden kemiallisten ominaisuuksien osalta. 
 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Tavoitteena on, että uusi kemikaalilaki si-
sältäisi yksiselitteiset ja selkeät säännökset 
lain soveltamisalasta, eri viranomaisten teh-
tävistä, hallinnollisista keinoista, rangaistuk-
sista sekä perustuslain edellyttämistä lain-
tasoisista aineellisista säännöksistä sekä ase-
tuksenantovaltuuksista.  
 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Kemikaalilain valmistelussa on valvonnan 
osalta selvitetty mahdollisuudet siirtää mark-
kinavalvontaa koskevat tehtävät kunnalta 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Toinen 
vaihtoehto olisi ollut säilyttää valvonta kun-
nallisena, ja kehittää keskusviranomaisen oh-
jaus- ja valvontatehtävää vielä nykyistä oh-
jaavammaksi ja käytännönläheisemmäksi. 
Tällöin kunnallista valvontaa olisi voitu to-
teuttaa hankeluonteisena, eli keskusviran-
omaisen aloitteesta ja aluehallintoviraston 
ohjauksessa tehtävinä yksittäisinä hankkeina. 
Tätä ei kuitenkaan ole nähty tarkoituksen-
mukaiseksi, koska on resurssien käytön kan-
nalta tehokkaampaa keskittää keskusviran-
omaisen resurssit suoraan itse valvontatehtä-
vään kuin valvonnan hallinnointiin.  

Kemikaalilain soveltamisalan osalta on kä-
sitelty sitä, tulisiko kemikaalilain olla hyvin 
laaja ja kattaa kaikki kemikaaleihin liittyvät 
tilanteet ja ongelmat, tai tulisiko sen olla 
tarkkarajainen ja soveltamisalaltaan selkeä. 
Erityisesti kemikaalilain ja kuluttajaturvalli-
suuslain välistä suhdetta on tarkasteltu siltä 
osin, tulisiko kuluttajatuotteisiin sisältyviä 
kemikaaliasioita sisällyttää kemikaalilain so-
veltamisalaan. Tällöin olisi tullut kyseeseen 
lähinnä kuluttajaturvallisuuslaissa jo säännel-
tyjen, kuluttajatuotteita koskevien tiedotus- 
ja riskienhallintamenettelyjen kirjaaminen 
sellaisenaan kuluttajaturvallisuuslain lisäksi 
päällekkäisenä sääntelynä myös kemikaalila-
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kiin. Sekä kuluttajaturvallisuuslain että ke-
mikaalilain säännösten valvonnasta vastaa 
markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuu-
den osalta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. 
Esityksessä ehdotetaan, että kemikaalilain 
soveltamisala rajataan Euroopan unionin ke-
mikaalilainsäädännön kansalliseen täytän-
töönpanoon ja eräisiin kansallisiin lisävel-
voitteisiin. Siltä osin kuin kemikaalilainsää-
däntö ei sisällä säännöksiä, sovellettaisiin mi-
tä kuluttajaturvallisuuden osalta kuluttajatur-
vallisuuslaissa, työsuojelun osalta työturval-
lisuuslaissa (738/2002) ja ympäristönsuoje-
lun osalta ympäristönsuojelulaissa sekä muu-
alla lainsäädännössä säädetään. Tällä katso-
taan saavutettavan sekä lainsäädännöllinen 
selkeys että riittävä turvallisuustaso. Sovel-
tamisalaa koskevaa rajausta on käsitelty 
myös tämän esityksen 2 §:n yksityiskohtai-
sissa perusteluissa. 

Biosidisääntelyn osalta on käsitelty vaihto-
ehtoisena mallina myös biosididirektiivin ja 
biosidiasetuksen kansallisen täytäntöönpanon 
säätämistä erillisessä laissa biosidivalmisteis-
ta. Tällöin olisi kuitenkin säädetty kemikaali-
lain kanssa päällekkäistä sääntelyä valvon-
nan, viranomaisten keinojen ja velvollisuuk-
sien sekä biosidivalmisteiden etikettien kieli-
vaatimusten ja toimintaa ohjaavien yleisten 
periaatteiden osalta. Biosidisääntely on täten 
tarkoituksenmukaista säilyttää osana kemi-
kaalilakia.  
 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

Kemikaalilaki 

Kemikaalilain soveltamisala rajattaisiin 
koskemaan laissa määritellyn Euroopan 
unionin kemikaalilainsäädännön kansallista 
täytäntöönpanoa sekä kansallisia kemikaali-
riskien hallinnan edellyttämiä velvoitteita. 

Uudella kemikaalilailla säädettäisiin erityi-
sesti Euroopan unionin kemikaalilainsäädän-
nön täytäntöönpanosta Suomessa. Kemikaali-
lain soveltamisalaan kuuluisivat seuraavat 
EU-säädökset: REACH-asetus, CLP-asetus, 
biosidiasetus ja biosididirektiivi, pesuaine-
asetus, PIC-asetus, POP-asetus sekä elohope-
an vientikieltoasetus. Lailla säädettäisiin val-
vontaviranomaisten tehtävistä mainittujen 
säädösten valvonnassa.  

Lisäksi lailla säädettäisiin mainittujen EU-
säädösten toimivaltaisista viranomaisista, 
REACH-, CLP- ja biosidiasetuksen neuvon-
tapalvelusta, eräiden biosidivalmisteiden 
käyttäjiltä edellytettävistä toiminnanharjoitta-
jan pätevyysvaatimuksista, asiakirjojen toi-
mittamisesta biosidivalmisteesta, käyttötur-
vallisuustiedotteen kielivaatimuksista sekä 
markkinoinnista. Lisäksi lain siirtymäsään-
nöksissä säädettäisiin eräistä vaarallisten 
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja mer-
kintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallin-
nollisten määräysten lähentämisestä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 1999/45/EY, jäljempänä seosdirektiivin, 
mukaisista velvoitteista, joita voidaan sovel-
taa siihen asti, kunnes CLP-asetusta aletaan 
täysimääräisesti soveltaa 1 päivänä kesäkuuta 
2015. 

Luvussa 5 käsiteltäisiin kansallisia menet-
telyitä, joita sovelletaan biosidiasetuksen siir-
tymäaikana. Sekä biosididirektiivi että biosi-
diasetus antavat jäsenmaille mahdollisuuden 
jatkaa ennen biosididirektiivin soveltamista 
voimassa olleita kansallisia hyväksymisme-
nettelyjään. Suomessa tällaisia menettelyjä 
on säädetty suojauskemikaaleille (puunsuoja-
aineet, limantorjuntakemikaalit), kiinnitty-
misenesto- eli antifouling-aineille ja biosidi-
sille torjunta-aineille (jyrsijämyrkyt, eräät 
hyönteismyrkyt ja karkotteet). Menettelyjä 
voidaan jatkaa niiden valmisteiden osalta, 
jotka sisältävät vain niin sanottuja vanhoja 
tehoaineita, kahden vuoden ajan kyseisen 
biosidivalmisteen sisältämän viimeisen hy-
väksyttävän tehoaineen hyväksymispäivästä. 
Biosidiasetuksen mukaan siirtymäaika kestää 
14 päivään toukokuuta 2014 saakka, mutta 
sitä voidaan tarvittaessa jatkaa. Tämän hetki-
sen arvion mukaan siirtymäaikaa tultaneen 
jatkamaan jopa vuoteen 2025 saakka, jotta 
niin sanottujen vanhojen tehoaineiden arvi-
ointiohjelma saadaan valmiiksi. Tässä luvus-
sa olisi lisäksi tarpeen määritellä erikseen 
biosidivalmiste, koska kansallisia hyväksy-
mismenettelyjä sovelletaan vain osaan biosi-
divalmisteita. Luku 5 voidaan kokonaisuu-
dessaan kumota siirtymäajan päätyttyä. 

Luvussa 6 säädettäisiin biosidiasetuksen 
soveltamisen lisäksi kansallisista velvoitteis-
ta, joita sovellettaisiin biosidiasetuksen toi-
meenpanoon, luvussa 5 tarkoitettuihin kan-
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sallisiin menettelyihin ja siirtymäsäännöksen 
tarkoittamiin menettelyihin. 

Lailla säädettäisiin kemikaalihaittojen eh-
käisemiseksi myös Turvallisuus- ja kemikaa-
liviraston rekistereistä, toiminnanharjoittajan 
toimintaa ohjaavista yleisistä periaatteista, 
kemikaalitietojen toimittamisesta, sekä vähit-
täismyyntiä koskevista olosuhdevaatimuksis-
ta.  

Uuteen kemikaalilakiin ei enää nykyisestä 
laista poiketen esitettäisi yleisiä velvollisuuk-
sia vahvasti velvoittavina säännöksinä, vaan 
yleisinä, toimintaa ohjaavina ja huolehtimis-
ta, selvilläoloa ja vähemmän vaarallisen ke-
mikaalin valintaa koskevina periaatteina. Eu-
roopan unionin kemikaalilainsäädännössä 
annetaan kemikaalien valmistusta, markki-
noille saattamista ja käyttöä koskevat yksi-
tyiskohtaiset säännökset. Kansallisesti EU-
sääntelystä voitaisiin poiketa käyttämällä 
EU-asetusten suojalausekkeita, mikäli kan-
sallisesti todettaisiin kemikaalin aiheuttavan 
sellaista riskiä, jota ei voida hyväksyä, vaik-
ka tuote olisi laillisesti saatettu EU:n markki-
noille. Kumottavan vuoden 1989 kemikaali-
lain selvilläolovelvollisuutta sekä päällystä ja 
tiedonantovelvollisuutta koskevien pykälien 
nojalla annetut alemmanasteiset säädökset 
jäisivät ehdotettavan uuden kemikaalilain 
siirtymäsäännösten nojalla kuitenkin voi-
maan CLP-asetuksen siirtymäajanloppuun 
asti, eli 1 päivään kesäkuuta 2015 saakka. 

Kemikaalilain mukainen markkinavalvonta 
keskitettäisiin Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastoon. Uusi Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto on vahva organisaatio, jolla on osaa-
mista huolehtia koko maan kattavalla tasolla 
kemikaalien markkinavalvontaa koskevista 
asioista. Suuri osa kemikaaleista tulee mark-
kinoille isojen toimijoiden, keskusliikkeiden 
tai maahantuojien kautta, ja siten yhdessä 
paikassa valmistajan tai maahantuojan luona 
suoritettu valvontatoimenpide auttaa poista-
maan koko maan markkinoilta lainsäädännön 
vastaisia kemikaaleja. Valvonnan keskittä-
minen tehostaa säännöstenvastaisuuksiin 
puuttumista yhtenäisellä tavalla ja yhdellä 
kertaa koko maan kattavasti. 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen 
tekemän valvonnan tehokkuuden ja tasapuo-
lisuuden kasvattaminen edellyttäisi merkittä-
vää lisäpanostusta keskushallintotasolta tule-

vaan ohjaukseen ja valvontahankkeiden or-
ganisointiin. Ei kuitenkaan ole tarkoituksen-
mukaista käyttää keskushallinnon voimava-
roja valvonnan hallinnointiin, vaan resurssit 
tulisi kohdentaa itse valvontaan. Kunnan ke-
mikaalivalvontaviranomaisen tehtävä tulisi 
siksi poistaa kokonaan ja siirtää Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle. Samalla poistui-
si tarve ylläpitää aluehallintoviraston Perus-
palvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella 
kemikaalivalvonnan osaamista. Uuteen ke-
mikaalilakiin ei siten esitetä enää tehtäviä 
kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. 
Muutos tarkoittaa samalla sitä, että tervey-
denhuoltolain 21 §:stä poistetaan viittaus 
kemikaalilakiin, ja ympäristöterveydenhuol-
lon yhteisestä valtakunnallisesta valvontaoh-
jelmasta poistetaan kemikaalilakia koskeva 
osuus.  

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuu-
alueen tehtävistä työntekijän suojeluun liitty-
vä olosuhdevalvonta on ratkaisevan tärkeässä 
roolissa kemikaaleista aiheutuvien terveys-
haittojen ehkäisemiseksi, eikä tätä tehtävää 
nykyisten organisaatioiden puitteissa voi hoi-
taa muu taho kuin aluehallintoviraston työ-
suojelun vastuualue. Sen sijaan EU:n uuden 
kemikaalilainsäädännön mukainen markki-
navalvonta ja siihen liittyvien päätösten te-
keminen edellyttävät onnistuakseen päätoi-
mista, vain kemikaalien markkinavalvontaan 
keskittyvää toimijaa. Siksi aluehallintoviras-
ton työsuojelun vastuualueen valvontatehtävä 
tulisi kohdentaa vain kemikaalien käytön 
olosuhteita ja kemikaaleista aiheutuvien ter-
veyshaittojen ehkäisemistä koskevien työn-
antajan velvoitteiden noudattamiseen. Mikäli 
työsuojelutarkastaja havaitsisi selkeitä rik-
komuksia markkinavalvonta-asioissa, olisi 
niistä mahdollista tehdä ilmoitus Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle, joka ryhtyisi 
toimiin puutteiden tai laiminlyöntien korjaa-
miseksi. Työsuojelutarkastajalla olisi kuiten-
kin mahdollisuus kieltää tuotteiden markki-
noille saattaminen väliaikaisesti.  

ELY-keskusten ja kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisten tehtäviä tarkennettaisiin si-
ten, että niistä säädettäisiin nykyistä yksityis-
kohtaisemmin. Tehtävä säilyisi nykyisenkal-
taisena, kemikaalien käyttöön ja käytön olo-
suhteisiin ympäristönsuojelun näkökulmasta 
keskittyvänä valvontana. 

HE 38/2013 vp 



 
 

 

21

Tulli valvoisi EU:n ulkopuolelta tulevia 
kemikaaleja tai kemikaaleja sisältäviä esinei-
tä taikka biosidivalmisteita. Lisäksi Tulli 
valvoisi EU:n sisämarkkinoiden osalta maa-
hantuonnin yhteydessä niitä kemikaaleja 
taikka kemikaaleja sisältäviä esineitä, joiden 
maahantuontia on rajoitettu tai maahantuonti 
on kielletty REACH-asetuksen liitteen XVII 
nojalla sekä tämän lain ja biosidiasetuksen 
mukaisten biosidivalmisteen hyväksymistä ja 
käsiteltyjen materiaalien tuontia koskevien 
velvoitteiden noudattamista. 

Suomen ympäristökeskus valvoisi edelleen 
POP-asetuksen, PIC-asetuksen ja Rotterda-
min yleissopimuksen velvoitteiden noudat-
tamista, ellei valvontatehtävää laissa erikseen 
säädetä muiden valvontaviranomaisten tehtä-
väksi. 

Lisäksi lailla säädettäisiin viranomaisten 
kielto- ja rajoitusmenettelyistä, valvontakei-
noista, muutoksenhausta, salassapitosään-
nöksistä, rangaistuksista sekä lain siirtymä-
säännöksistä. Siirtymäsäännös on tarpeen 
eräiden EU:n kemikaalilainsäädännön ja kan-
sallisten menettelyiden rinnakkaisen toi-
meenpanon ajan.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousar-
vioehdotukseen. Vuoden 2014 alusta Turval-
lisuus- ja kemikaalivirastoon esitetään lisä-
resursseja uudessa kemikaalilaissa säädetty-
jen valvontatehtävien toimeenpanoon. 

Uuden kemikaalilain on tarkoitus tulla 
voimaan samaan aikaan kuin EU:n uutta bio-
sidiasetusta aletaan soveltaa, 1 päivänä syys-
kuuta 2013.  
 
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 
1 §:n muuttamisesta 

Esitysehdotuksella ehdotetaan rikoslain 44 
ja 48 luvun terveys- ja ympäristörikosten 
tunnusmerkistöjä koskeviin säännöksiin si-
sällytettäväksi viittaukset uuteen EU:n biosi-
diasetukseen ja PIC-asetukseen sekä kemi-
kaaliturvallisuuslakiin.  
 
Laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttami-
sesta 

Terveydenhuoltolakia esitetään muutetta-
vaksi siten, että ympäristöterveydenhuoltoa 
koskevasta 21 §:stä poistettaisiin viite kemi-

kaalilakiin. Muutoksen myötä kemikaalien 
markkinavalvonta ei enää kuuluisi kunnan 
ympäristöterveydenhuollon tehtäviin eikä 
kunta enää tuottaisi vastaavia palveluita.  
 
Laki terveydensuojelulain 3 ja 21 §:n muut-
tamisesta 

Terveydensuojelulakia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että terveydensuojelulain 
(763/1994) 21 §:n 2 momenttiin lisättäisiin 
viittaus talousveden desinfiointiaineiden hy-
väksymiseen EU:n biosidiasetuksen mukai-
sesti.  
 
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 
4 luvun muuttamisesta 

Lakia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta esitetään muu-
tettavaksi työsuojeluviranomaiselle kuulu-
vien markkinavalvontatehtävien osalta. Eh-
dotetun kemikaalilain mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriön markkinavalvontatehtävät 
siirtyvät kemikaalien osalta Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston tehtäväksi. Ministeriön 
toimivaltaan jäisi voimassa olevan lain 
2 §:ssä tarkoitetun tuotteen turvallisuuden 
valvonnassa vain kone, työväline, henkilön-
suojain tai muu tekninen laite. Työsuojelu-
tarkastajalle jäisi teknisen laitteen lisäksi eh-
dotetun kemikaalilain 10 §:n mukaan oikeus 
kieltää myös kemikaalin tai kemikaalia sisäl-
tävän laitteen tai esineen edelleen luovutus. 
Lopullisen päätöksen tältä osin tekisi minis-
teriön sijasta Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
to. Menettely vastaa muutoin nykyistä me-
nettelyä. Tästä ehdotetaan säädettäväksi lain 
18 §:n 5 momentissa. Työsuojeluviranomai-
sen muusta velvollisuudesta ilmoittaa val-
vontaviranomaiselle tuotteen turvallisuudessa 
havaitsemastaan epäkohdasta tai puutteelli-
suudesta säädetään voimassa olevan lain 
49 §:ssä. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Kemikaalien markkinavalvonta esitetään 
keskitettäväksi Turvallisuus- ja kemikaalivi-
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rastoon. Valvontaa varten tarvittaisiin lisää 
resursseja, koska Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston olisi kyettävä hoitamaan kemikaali-
valvontaa koko Suomen alueella. Nykyisin 
näitä tehtäviä hoidetaan osittain myös alue-
hallinnossa ja kunnissa. 
 
Siirrettäviin tehtäviin nykyisin käytettävät re-
surssit 

Tarkkaa arviota kuntien kemikaalivalvon-
taan käyttämistä resursseista on vaikea tehdä. 
Aluehallintovirastoilta saatujen tietojen mu-
kaan vuonna 2010 kunnat käyttivät markki-
navalvontaan ainakin viisi henkilötyövuotta 
(5 htv). Tämä arvio voi olla alimitoitettu, 
koska kaikkia hajanaisia tehtäviä ei välttä-
mättä ole raportoitu. Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston arvion mukaan kuntien kemi-
kaalivalvontaviranomaisten lukumäärästä se-
kä toisaalta koulutukseen osallistuvien kun-
taviranomaisten määrästä voidaan kemikaali-
en markkinavalvonnassa arvioida olevan 
kunnissa käytössä vähintään 10 henkilötyö-
vuotta (10 htv). Ympäristöterveydenhuollon 
viranomaistietojärjestelmästä saadaan kun-
nan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtäviin 
käytettävän resurssin kokonaismääräksi arvio 
12,25 henkilötyövuotta (12,25 htv). Suomen 
Kuntaliiton tekemän julkaisun Ympäristöter-
veydenhuollon kustannukset ja maksullisuus 
(2012) mukaan kunnissa käytetään kemikaa-
lilain mukaiseen markkinavalvontaan arviol-
ta 1–2 miljoonaa euroa vuodessa.  

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuu-
alueella tehtävään markkinavalvontaan käy-
tetään Suomessa sosiaali- ja terveysministe-
riön työsuojeluosaston arvion mukaan 0,5–1 
henkilötyövuotta. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa käyte-
tään nykyisin kemikaalilain mukaisiin mark-
kinavalvontatehtäviin noin neljä henkilötyö-
vuotta (4 htv). REACH- ja CLP-asetusten 
mukaisen neuvontapalvelun ylläpitoon käyte-
tään noin kolme henkilötyövuotta (3 htv). Jos 
kaikki markkinavalvontaa koskevat tehtävät 
keskitetään tämän esityksen mukaisesti kun-
nalta ja aluehallintoviraston työsuojelun vas-
tuualueelta Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
toon, virasto tarvitsisi työhön lisää henkilö-
resursseja.  
 

Siirron aiheuttamat lisäresurssitarpeet ja pe-
rustelut 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tarvit-
taisiin viraston oman arvion mukaan viiden 
henkilötyövuoden (5 htv) lisäresurssi kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaiselta siirrettävi-
en, ja kolmen henkilötyövuoden (3 htv) lisä-
resurssi aluehallintovirastolta siirrettävien 
tehtävien hoitamiseen. Lisäksi EU:n uusi 
biosidiasetus aiheuttaa Turvallisuus- ja ke-
mikaaliviraston arvion mukaan kahden hen-
kilötyövuoden (2 htv) lisäresurssitarpeen 
(neuvontapalvelu + esineiden sisällyttäminen 
säädöksen piiriin ja tästä aiheutuva sovelta-
misalan laajennus). Turvallisuus- ja kemikaa-
liviraston oman arvion mukaan lisäresurssi-
tarve on siten yhteensä 10 henkilötyövuotta. 

Ottaen huomioon valtiontalouden säästöta-
voitteet, hallitus esittää Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirastolle yhteensä 5 henkilötyövuo-
den lisäystä. Kunnissa siirtyvään tehtävään 
käytettävänä henkilötyövuosimääränä käyte-
tään kuntien ja Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston työmäärän arvioiden keskiarvoa 7,5 
henkilötyövuotta. Siirto aiheuttaisi vaikutuk-
sia vuoden 2014 budjettiin ja valtiontalouden 
kehyksiin. 

Riittävien resurssien turvaaminen kemikaa-
lilainsäädännön valvontaan ja muuhun toi-
meenpanoon on erittäin tärkeää terveyden ja 
ympäristön suojelun kannalta. EU:ssa on 
voimassa kokonaan uusi kemikaalilainsää-
däntö, jolla pyritään ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelun korkeaan tasoon, ja sa-
malla edistämään eurooppalaista kilpailuky-
kyä ja innovaatioita. Kokonaan uudistuneen 
lainsäädännön velvoitteet aiheuttavat yrityk-
sille merkittävää hallinnollista taakkaa. Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämä 
maksuton neuvontapalvelu sekä toimiva vi-
ranomaisvalvonta ovat avainasemassa, kun 
valtion käytössä olevin keinoin varmistetaan 
lainsäädännön tavoitteiden toteutuminen.  

Kemikaalivalvonta on nykyisin lähtökoh-
taisesti aliresursoitua, eikä valvontaa voida 
tehdä tehokkaasti. Keskittämällä valvontateh-
tävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon val-
vonnan tehokkuutta voidaan tehostaa ja edis-
tää merkittävästi jo 5 henkilötyövuoden lisä-
yksellä. Koska kemikaalilainsäädäntö on 
teknisesti monimutkaista ja muuttuu jatku-
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vasti, voidaan kokopäivätoimisesti kemikaa-
lilainsäädäntöön ja sen valvontaan keskitty-
vän viranhaltijan työpanoksen arvioida ole-
van suurempi kuin sellaisen viranhaltijan, 
jonka tehtäviin kuuluu useiden muidenkin 
lakien valvontaa.  

Biosidiasetuksen mukaisiin kokonaan uu-
siin tehtäviin eli neuvontapalvelun järjestä-
miseen ja ylläpitoon, ja biosidivalmisteilla 
käsiteltyjen esineiden valvontaan tarvittaisiin 
lisäresursseja yhteensä kahden henkilötyö-
vuoden (2 htv) verran. Nykyisessä talousti-
lanteessa lisäresursseja ei voida esittää, mutta 
asiaa on tarkasteltava uudestaan kun biosi-
diasetuksen soveltaminen on alkanut. Suo-
messa valtaosa biosidivalmisteita markkinoi-
vista toiminnanharjoittajista on pieniä ja kes-
kisuuria yrityksiä, joille hyväksymisvelvoit-
teet ovat uusia. Näiden yritysten toiminta-
edellytysten parantamiseksi maksuton neu-
vontapalvelu katsotaan välttämättömäksi. 
Biosideilla käsiteltyjen esineiden valvonta on 
kokonaan uusi ja erityisen haasteellinen teh-
tävä, johon liittyvän työn käynnistäminen ja 
tehokas toteutus edellyttäisi lisäresursseja. 
Kumottavan vuoden 1989 kemikaalilain mu-
kaiset menettelyt jatkuvat vielä vähintään 
kymmenen vuoden ajan, joten niistä vapau-
tuvat henkilöresurssit eivät ratkaise biosi-
diasetuksen toimeenpanosta aiheutuvaa hen-
kilöresurssitarvetta.  

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuu-
alueen valvontatehtävä esitetään kohdennet-
tavaksi vain kemikaalien käytön olosuhteita 
ja työnantajan velvoitteita kemikaaleista ai-
heutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi 
koskevien velvoitteiden noudattamiseen. 
Työsuojelun vastuualueen markkinavalvonta-
tehtävä esitetään siirrettäväksi Turvallisuus- 
ja kemikaalivirastoon. Työsuojelutarkastajal-
la säilyisi kuitenkin mahdollisuus kieltää työ-
suojelun valvontalain nojalla merkittävän 
riskin aiheuttavien tuotteiden markkinoille 
saattaminen väliaikaisesti. Aluehallintoviras-
ton työsuojelun vastuualueen tehtäviin kuu-
luu nykyisin valvoa sekä kemikaalien mark-
kinoille saattamista että kemikaalien käyttöä. 
Kemikaalien markkinoille saattamisen val-
vontaan käytettävä resurssi on työsuojelun 
vastuualueella ollut noin 0,5—1 henkilötyö-
vuotta. Säännösten selkeyttäminen ja tarpeet-
toman päällekkäisen toimivallan poistaminen 

uudesta kemikaalilaista voi kuitenkin käy-
tännössä lisätä työsuojeluviranomaisen osal-
listumista kemikaaliturvallisuuden kokonais-
valvontaan, ja siten jopa lisätä henkilöresurs-
sien tarvetta. 

Siirrettäviksi esitettävät resurssit momen-
teittain: kuntien valtionosuusmomentilta 
28.90.30 siirrettäisiin 375 000 euroa työ- ja 
elinkeinoministeriön pääluokkaan Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston toimintamenoihin 
(mom. 32.40.05). Lisäksi määrärahaa siirret-
täisiin aluehallintovirastojen työsuojelun vas-
tuualueilta (mom. 33.70.01) 40 000 euroa.  

Tullille on uudella kemikaalilailla toi-
meenpantavissa EU-asetuksissa säädetty 
useita uusia vastuita. Kemikaalilailla toi-
meenpantava biosidiasetus edellyttää, että 
kulutustavaroissa ei saa käyttää sellaisia bio-
sideja, joita ei ole hyväksytty EU:ssa. Val-
vonta siis kiristyy kulutustavaroiden sisältä-
mien biosidien osalta. Tämä lisää Tullin val-
vontatehtäviä, sillä myös Tulli on kulutusta-
varoiden turvallisuuden valvonnassa valvon-
taviranomainen. Lisäksi kemikaalilailla sää-
detään Tullille velvoitteita biosidien lisäksi 
muun muassa muiden kemikaalien ja niitä si-
sältävien esineiden sisämarkkinavalvonnassa. 
Myös biosidien kansallisten hyväksymisten 
valvonta tulee lisäämään Tullin tehtäviä. 

Tullin lisääntyneet velvollisuudet kemikaa-
lien valvonnassa edellyttävät riittäviä resurs-
seja sekä tietojenvaihdon että valvonnan to-
teuttamiseksi ja tiiviin yhteistyön luomiseksi 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja muiden 
kemikaalilain valvontaviranomaisten kesken. 
Riittävät resurssit ovat tehokkaan valvonnan 
edellytys, jotta kemikaalien ja niitä sisältävi-
en esineiden vapaata liikkuvuutta ei estettäisi 
tarpeettomasti. Uusien tehtävien hoitaminen 
edellyttää lisäresursointia, joka mahdollistaa 
Tullin tehtävien asiamukaisen hoitamisen. 
 
Kuntataloudelliset vaikutukset 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtäviin käytetään koko maassa arviolta 5—
10 henkilötyövuotta. Ehdotettavaan uuteen 
kemikaalilakiin ei enää sisällytettäisi kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävää 
lainkaan, vaan kunnan kemikaalivalvontavi-
ranomaisen nykyiset tehtävät siirrettäisiin 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Siirto 
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toteutettaisiin siirtämällä kuntien valtion-
osuuksista 375 000 euroa Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastoon. Samalla poistuisi tarve 
ylläpitää kuntia ohjaavan aluehallintoviraston 
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuu-
alueella kemikaalivalvonnan osaamista. Tä-
mä säästyvä, vaikkakin melko pieni resurssi 
voitaisiin käyttää kuntalaisten terveyttä pa-
remmin palvelevien valvontatehtävien oh-
jaamiseen.  
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

REACH-asetuksen 121 artiklan mukaan jä-
senvaltioiden on asetettava asetuksen toimi-
valtaisten viranomaisten käyttöön riittävät re-
surssit, jotta nämä voivat niiden ja muiden 
käytettävissä olevien resurssien avulla suorit-
taa REACH-asetuksen mukaiset tehtävänsä 
oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Tehtävien 
suorittaminen edellyttää toimivaltaisten vi-
ranomaisten lisäresursointia asetuksen toi-
meenpanon edetessä. Kaikkien jäsenmaiden 
on sitouduttava työhön ja varattava riittävät 
resurssit, jotta REACH-asetuksen tavoite ter-
veyden ja ympäristönsuojelun korkeasta ta-
sosta, kemikaalien turvallisesta käsittelystä ja 
kemikaalien vapaasta liikkuvuudesta EU-
alueella voidaan käytännössä saavuttaa. 

Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön 
täytäntöönpanon onnistumisen edellytyksenä 
on myös se, että jäsenvaltiot huolehtivat vel-
voitteiden noudattamisen valvonnasta. Ke-
mikaalien valmistajien ja maahantuojien toi-
mintaan kohdistuvaan valvontaan liittyy kan-
sallisten intressien (kemikaaleista kuluttajille 
ja työntekijöille aiheutuvien terveyshaittojen 
sekä ympäristöhaittojen ehkäiseminen Suo-
messa) lisäksi velvoite huolehtia omalta osal-
tamme, että EU:n sisämarkkinoille ei pääse 
vaatimusten vastaisia kemikaaleja sen seura-
uksena, että Suomessa toiminnanharjoittajien 
toimintaa ei valvota riittävän tehokkaasti.  

Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön 
noudattamisen valvonta Suomessa ja sen 
johdosta tehtävät päätökset voivat heijastua 
myös EU:n sisämarkkinoilla ja estää kemi-
kaalien ja niitä sisältävien esineiden vapaan 
liikkumisen. Valvontapäätökset on tehtävä 
siten, että ne rajoittavat kemikaalien tai niitä 
sisältävien esineiden vapaata liikkuvuutta 

vain silloin, kun viranomaiset ovat todenneet, 
että lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Kemi-
kaalilain vastaisen toiminnan lopettamiseksi 
käytettyjen keinojen tulee olla oikeasuhteisia, 
tehokkaita ja varoittavia havaittuun laimin-
lyöntiin tai rikkomukseen nähden.  

Valvontaviranomaisten määrän vähentämi-
nen keskittämällä markkinavalvontatehtävien 
hoitaminen Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
toiin selkeyttäisi kemikaalivalvontaa nykyti-
lanteesta. Nykyisten valvontaviranomaisten 
määrä vähenee, kun kunnilta poistuu kemi-
kaalien markkinavalvontatehtävät. Tällöin 
myös aluehallintoviraston Peruspalvelut, oi-
keusturva ja luvat -vastuualueen kuntien oh-
jausvastuu poistuisi kemikaalilain osalta.  

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuu-
alueen tehtävä kemikaalivalvonnassa keskit-
tyisi jatkossa kemikaalien käytön olosuhtei-
den valvontaan työpaikoilla työssä, jossa 
työnantaja on velvollinen noudattamaan työ-
turvallisuuslakia. Aluehallintoviraston työ-
suojelun vastuualuetta ohjaa sosiaali- ja ter-
veysministeriön työsuojeluosasto.  
 
4.3 Terveys- ja ympäristövaikutukset 

Valvonnan selkeys ja tehokkuus ovat yri-
tysten toiminnan lisäksi avainasemassa Eu-
roopan unionin uuden kemikaalilainsäädän-
nön toimeenpanossa. Tehokas, osaava ja en-
nakoiva valvonta edistää uuden lainsäädän-
nön tavoitteiden, eli terveyden ja ympäristön 
suojelun korkean tason varmistamista.  
 
4.4 Vaikutukset yrityksiin 

Euroopan unionin uuden kemikaalilainsää-
dännön noudattaminen on yrityksille haas-
teellista ja edellyttää panostusta ja perehty-
mistä muuttuneen lainsäädännön vaatimuk-
siin. Lainsäädännön toimeenpanon valvonta 
on avainasemassa arvioitaessa toimeenpanon 
ja uuden EU-sääntelyn tavoitteiden toteutu-
mista. Viranomaisten valvontaroolien ja teh-
tävien selkeytyessä toiminnanharjoittajilla on 
paremmat mahdollisuudet selvittää valvon-
taan ja lainsäädännön toimeenpanoon liitty-
viä asioita viranomaisen kanssa.  

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen 
tekemä valvonta on ollut maksullista. Mark-
kinavalvonnan siirtyessä Turvallisuus- ja 
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kemikaalivirastolle markkinavalvonnasta tu-
lee toiminnanharjoittajille maksutonta. 

Kansallisten, Euroopan unionin kemikaali-
lainsäädännön lisäksi noudatettavien lisävel-
voitteiden kirjaaminen kemikaalilakiin mah-
dollisimman yksiselitteisesti edistää näiden 
velvoitteiden noudattamista.  

Biosidiasetus velvoittaa jäsenmaita peri-
mään kustannuksia vastaavat maksut biosidi-
tehoaineiden ja -valmisteiden arviointi- ja 
hyväksymismenettelyistä. Vastaava vaatimus 
on ollut jo biosididirektiivissä. Suomessa 
maksuista säädetään työ- ja elinkeinoministe-
riön asetuksella Turvallisuus ja kemikaalivi-
raston maksullisista suoritteista. Biosidiase-
tuksen mukaisesti myös Euroopan kemikaa-
livirasto ECHA perii maksut omista suorit-
teistaan. Tämä nostaa yritykselle arviointi- ja 
hakumenettelyistä aiheutuvia kustannuksia 
merkittävästi. 

Eräiden biosidivalmisteiden käyttöä koske-
va koulutus ja tutkinto (pätevyysvaatimus) 
olisivat uusia vaatimuksia, josta aiheutuu yri-
tyksille kustannuksia. Ne aiheutuisivat noin 
viikon mittaiseen vapaaehtoiseen koulutuk-
seen osallistumisesta, pakolliseen tutkintoon 
osallistumisesta, rekisteröintimaksuista sekä 
työajan menetyksestä. Kurssi nykymuodos-
saan maksaa noin 500 euroa ja Turvallisuus- 
ja kemikaaliviraston rekisteröintimaksut vas-
taavissa kylmäalan ilmoituksissa ovat 70—
190 euroa. Ammattimaista tuholaistorjuntaa 
tekee Suomessa arviolta 40—50 yritystä. 
Suurin osa yrityksistä on pieniä, muutaman 
työntekijän yrityksiä.  

Erityistutkinnon suorittaminen tiettyjen 
valmisteiden käytön edellytyksenä on jo osa 
nykyistä kemikaalilainsäädäntöä. Erityistut-
kintoa edellyttäviä biosidivalmisteita käyttäi-
si Suomessa arviolta alle 20 henkilöä. Eri-
tyistutkinnon edellyttämä koulutusta ei Suo-
messa toistaiseksi järjestetä, vaan valmistei-
den käytön edellytyksenä on kyseisen biosi-
divalmisteen valmistajan tai muun Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston hyväksymän tahon 
järjestämään koulutukseen osallistuminen ja 
sen suorittaminen hyväksytysti. 

Tuholaistorjujan pätevyyden osoittamisesta 
ja yritysten rekisteröinnistä olisi hyötyä yri-
tyksille. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden 
auditointien yhteydessä tuholaistorjuntayri-
tykset tarvitsisivat sertifikaatteja siitä, että ne 

ovat hyväksyttyjä ammattilaisia. Tällä het-
kellä tuollaisia sertifikaatteja ei voida antaa, 
koska yritykset eivät ole viranomaisen kont-
rollissa. 
 
 
5  Esityksen valmiste lu 

5.1 Kemikaalilain kokonaisuudistusta 
valmisteleva työryhmä 

Esitystä on valmisteltu työryhmässä, jossa 
on ollut edustettuna sosiaali- ja terveysminis-
teriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeino-
ministeriö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 
aluehallintovirastot, aluehallintovirastojen 
työsuojelun vastuualue, elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukset sekä tullilaitos.  

Työryhmän työstä on tiedotettu kemikaali-
neuvottelukunnassa ja työturvallisuussään-
nöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa. 
Kunnille työstä on tiedotettu aluehallintovi-
rastojen kautta.  
 
5.2 Sidosryhmäkysely 

Hankkeen taustaksi on vuodenvaihteessa 
2010—2011 toteutettu sidosryhmäkysely, 
jolla on kartoitettu kemikaalivalvonnan eri 
toimijoiden näkemyksiä valvonnan toimi-
vuudesta ja kehittämistarpeista. Kyselyn pe-
rusteella sekä viranomaisten että yritysten 
näkökulmasta kemikaalivalvontaa tulisi kes-
kittää nykyisestä monille eri tahoille hajaute-
tusta viranomaismallista, ja valvontaviran-
omaisten roolien ja keskinäisen koordinoin-
nin tulisi olla selvempää. Valvonnan tulisi ol-
la tehokasta, keskitettyä sekä osaavaa. Yri-
tysten näkökulmasta valvonnan toimivuus 
olisi tarpeen, jotta Suomeen ei uuden haasta-
van kemikaalilainsäädännön noudattamisesta 
aiheutuvien vaikeuksien vuoksi syntyisi har-
maita kemikaalimarkkinoita, joilla lainsää-
dännön velvoitteita ei edes yritetä noudattaa. 
 
5.3 Lausunnot 

Lausunnot on pyydetty seuraavilta tahoilta: 
sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojelu-
viranomainen, työ- ja elinkeinoministeriö, 
puolustusministeriö, oikeusministeriö, ulko-
asiainministeriö, sisäasiainministeriö, ympä-
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ristöministeriö, maa- ja metsätalousministe-
riö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuu-
riministeriö, Suomen ympäristökeskus, Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto, Elintarvike-
turvallisuusvirasto, Sosiaali- ja terveyden-
huollon lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Tullihalli-
tus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työ-
terveyslaitos, Opetushallitus, Liikenteen tur-
vallisuusvirasto, Kuluttajavirasto, aluehallin-
tovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset, Helsingin kaupunki, Mikkelin 
kaupunki, Kuopion kaupunki, Tampereen 
kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupun-
ki, Oulun kaupunki, Haapaveden kaupunki/ 
Ympäristöpalvelut Helmi, Pihtiputaan ja Vii-
tasaaren yhteiset kuntapalvelut/Wiitaunioni, 
Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Ammattiliit-
tojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry, 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Valti-
on työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmark-
kinalaitos, Elinkeinoelämän keskusliitto, 
Kemianteollisuus ry., Suomen Yrittäjät ry, 
Öljyalan Keskusliitto, Kaupan Liitto, Päivit-
täistavarakauppa ry PTY, Teknisen Kaupan 
ja Palveluiden yhdistys ry., Maaseudun työn-
antajaliitto, Suomen Apteekkariliitto, TEAM 
Teollisuusalojen Ammattiliitto ry, Ympäris-
tö- ja terveysalan tekniset ry, Eläinlääkärihy-
gieenikkojen yhdistys ry, Suomen Luonnon-
suojeluliitto ry, Kasvinsuojeluseuran asunto- 
ja elintarvikehygienian jaosto sekä Koulutus-
keskus Salpaus. 

Lausunnonantajat, jotka ovat ottaneet kan-
taa kemikaalien markkinavalvontatehtävien 
keskittämiseen Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastoon, ovat kannattaneet keskittämistä. 
Monet lausunnonantajat ovat kuitenkin esit-
täneet huolensa siitä, kuinka virastolle turva-
taan riittävät resurssit koko maan kattavaan, 
osaavaan ja vaikuttavaan valvontaan. Useat 
tahot ovat myös ottaneet kantaa työ- ja elin-
keinoministeriön edustajan työryhmän työ-
hön jättämään eriävään mielipiteeseen kemi-
kaalilain soveltamisalan suhteesta kuluttaja-
turvallisuuslakiin. Edustaja katsoi, että lain 
soveltamisalaa tulisi muuttaa toisenlaiseksi. 
Muu työryhmä katsoi yksimielisesti, että 
lainsäädännöllinen selkeys ja riittävä turvalli-
suustaso saavutetaan nimenomaan esitys-
luonnoksessa esitetyllä tavalla. Esitysluon-
noksessa olevaa lähestymistapaa tukevat, ja 

samalla työ- ja elinkeinoministeriön eriävää 
mielipidettä vastustavat Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK, Kemianteollisuus ry, Metsä-
teollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja Öljy- 
ja kaasualan keskusliitto. Kemianteollisuus 
ry vastustaa jyrkästi eriävässä mielipiteessä 
työ- ja elinkeinoministeriön ehdotusta, koska 
se muuttaisi sekä kemikaalilain että kulutus-
tarvikkeiden valvonnan soveltamisalat erilai-
siksi kuin muissa EU:n jäsenmaissa. Järjes-
tön mukaan kuluttajaturvallisuuden taso las-
kisi, kun nykyisin kuluttajaturvallisuuslaissa 
säädettyjen haitan ja vaaran kriteerien sovel-
taminen jäisi epäselväksi. Työ- ja elinkeino-
ministeriö kannattaa edustajansa jättämää 
eriävää mielipidettä.  

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liiken-
teen turvallisuusvirasto kiinnittävät huomiota 
siihen, että lain valvonnassa saatujen tietojen 
luovuttaminen tulisi sallia Liikenteen turval-
lisuusviraston lisäksi kaikille muillekin vaa-
rallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 
6 §:ssä tarkoitetuille valvontaviranomaisille. 
Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että 
kemikaalien vähittäismyyntiä koskevassa 
pykälässä myynti rajattaisiin vain apteekeille 
myös sellaisten kemikaalien osalta, joita voi-
daan käyttää laittomana kasvunedistäjänä 
eläintuotannossa. Lisäksi ministeriö esittää, 
että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kuksen rooli eräiden biosidivalmisteiden käy-
töstä mahdollisesti aiheutuvien jäämien 
enimmäismäärien arvioinnissa huomioitaisiin 
annettavassa valtioneuvoston asetuksessa. 

Oikeusministeriö kiinnittää lausunnossaan 
huomiota markkinoinnin käsitteeseen, joka 
sisältää mainostamisen. Ministeriö esittää 
tarkennuksia muun muassa viranomaisrekis-
tereitä, muutoksenhakua ja rangaistussään-
nöksiä koskeviin pykäliin ja niiden peruste-
luihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää, 
että käsitteet koulutuksen järjestäjä ja tutkin-
non järjestäjä korvataan muilla käsitteillä, 
koska nämä käsitteet ovat ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa jo määriteltyjä 
käsitteitä. Näin erotettaisiin selkeästi, etteivät 
tuholaistorjujan koulutus ja tutkinto ole ope-
tushallinnon alaisia. OKM huomauttaa, että 
tutkinto voisi olla ammatillisesta aikuiskou-
lutuksesta annetussa laissa tarkoitettu näyttö-
tutkinto. Puolustusministeriö esittää kemi-
kaalilakiin kokonaan uutta lukua Euroopan 
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unionin kemikaalilainsäädännön soveltami-
nen puolustushallinnossa. Lukuun siirrettäi-
siin nykyisen maanpuolustusta koskevista 
poikkeuksista kemikaalilainsäädännön sovel-
tamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen 
(996/2010) sisältö, ja kyseinen asetus kumot-
taisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö yhtyy mi-
nisteriönsä edustajan työryhmäraporttiin esit-
tämään eriävään mielipiteeseen kemikaalilain 
soveltamisalasta ja katsoo, että kemikaalilain 
soveltamisalan tulisi olla EU-sääntelyä laa-
jempi. Ministeriö esittää lakiesityksen talou-
dellisia vaikutuksia koskevia perusteluja täy-
dennettäväksi ja toteaa, että jollei riittäviä li-
säresursseja kyetä turvaamaan Turvallisuus- 
ja kemikaalivirastolle, tulee pidättäytyä an-
tamasta virastolle uusia tehtäviä. Lisäksi työ- 
ja elinkeinoministeriö esittää yksityiskohtai-
siin perusteluihin lisättäväksi, että Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolla olisi toimivalta 
ohjeiden antamiseen omalla toimialallaan. 
Työsuojeluhallinnolla ei ole huomauttamista 
säädöksiin sinänsä. Työsuojeluhallinto to-
teaa, että säädösten muotoilussa ja HE:n pe-
rusteluissa tulee ottaa huomioon muut lau-
sunnot.  

Ympäristöministeriö toteaa, että se pitää 
toiminnanharjoittajille asetettujen yleisten 
velvollisuuksien sisältöä tärkeänä. Ministeriö 
tukee ratkaisua keskittää kemikaalien mark-
kinavalvonta Tukesille ja pitää tärkeänä, että 
resurssit tehtävään sekä biosidiasetuksesta 
aiheutuvien uusien tehtävien hoitoon turva-
taan. Valtiovarainministeriö pitää myönteise-
nä esityksen tavoitetta selkeyttää lain sovel-
tamisalaa ja eri viranomaisten valvontaan 
liittyviä tehtäviä ja toteaa, että muutokset sal-
livat valvontaa suorittavien viranomaisten re-
surssien paremman kohdentamisen sekä val-
vontaa tekevien virkamiesten osaamisen ke-
hittämisen. Ministeriö esittää tarkennettavak-
si, kuinka kunnissa ja aluehallinnossa hoidet-
tavien tehtävien lakkauttaminen tulisi vaikut-
tamaan kuntien valtionosuuksiin ja kuinka 
tämä vastaavasti otettaisiin huomioon Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston resursseissa. 
Lisäksi ministeriö kiinnittää huomiota Tullil-
le biosidiasetuksesta aiheutuvien uusien teh-
tävien resurssivaikutusten arviointitarpeeseen 
esityksen perusteluissa.  

Tullihallitus toteaa, että virka-apua ei voi 
antaa, ellei viranomaisella ole toimivaltaa 

nimenomaisessa valvontatilanteessa, ja siksi 
viranomaisten keskinäiset vastuut tulisi rajata 
säätämällä ensisijaisesta ja toissijaisesta vas-
tuusta kussakin tehtävässä. Tullihallitus kiin-
nittää biosidien osalta huomiota käsitteiden 
”asettaminen saataville markkinoilla” ja 
”markkinoille saattaminen” käyttöön. Käsit-
teiden käytön tulee olla vastata biosidiasetus-
ta. Tullin valvontatehtävän kannalta tulee 
selvittää, onko tarkoitus valvoa vain liike-
toiminnan yhteydessä tapahtuvaa markkinoil-
le saattamista vai kohdistuuko valvonta myös 
yksityishenkilöihin. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, et-
tä lakiesitys selkeyttää viranomaisten työnja-
koa ja toimivaltuuksia. Tehtävien keskittä-
minen tehostaa viranomaistoimintaa, paran-
taa toiminnan vaikuttavuutta, vähentää tehtä-
vistä aiheutuvia kustannuksia ja on asiakkai-
den kannalta selkeämpi. Virasto pitää välttä-
mättömänä, että uusien tehtävien hoitamiseen 
tarvittavat talous- ja henkilöresurssit varmis-
tetaan.  

Elintarviketurvallisuusvirasto toteaa, että 
lainsäädännöllinen selkeys saavutetaan ra-
jaamalla kemikaalilain soveltamisala EU:n 
kemikaalilainsäädäntöön ja eräisiin kansalli-
siin lisävelvoitteisiin, ja kuluttajaturvallisuus-
lain, työturvallisuuslain ja ympäristönsuoje-
lulain soveltamiseen muilta osin.  

Suomen ympäristökeskus esittää tarken-
nuksia PIC- ja POP-asetusta koskeviin perus-
teluihin ja toteaa, ettei keskus enää kannata 
esitetyssä ympäristönsuojelulain muutokses-
sa olevaa otsonikerrosta heikentäviä aineita 
koskevan valvontatehtävän siirtoa Suomen 
ympäristökeskuksesta Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastoon. Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirasto esittää lausunnossaan esi-
tyksen perusteluja täydennettäväksi lakimuu-
toksen vaikutuksilla ympäristöterveyden-
huollon yhteisen valtakunnallisen valvonta-
ohjelman laatimiseen. 

Aluehallintovirastojen Peruspalvelut, luvat 
ja oikeusturva -vastuualueiden lausunnoissa 
tuodaan esille tuki kemikaalien markkinaval-
vontatehtävien poistamiseen kunnilta. Etelä-
Suomen aluehallintovirasto korostaa tuho-
laistorjuntaan liittyvien tutkintojen tarpeelli-
suutta. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus esittää lausunnossaan niin sa-
notun tuote-VOC-asetuksen (837/2005) val-
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vonnan siirtämistä ympäristöviranomaisilta 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja pitää 
lakiin esitettyjä yleisiä periaatteita ja luokit-
telemattoman kemikaalin pakkausvaatimusta 
ympäristövalvonnan kannalta tarpeellisina. 
Keskus esittää lisäksi lain salassapitosään-
nösten tarkistamista siten, että toiminnanhar-
joittajan kemikaaleja koskeva ympäristötieto 
ei olisi salassa pidettävää.  

Suomen Kuntaliitto ry:n mielestä esitys yk-
sinkertaistaa moniportaista valvontaa ja hal-
lintoa sekä parantaa valvontaviranomaisten 
asiantuntemusta. Liiton mielestä kuntien ym-
päristönsuojeluviranomaisten kemikaalival-
vonnan kehittämiseksi ja varmistamiseksi tu-
lisi syventää viranomaisten yhteistyötä. Li-
säksi tulisi lisätä mahdollisuutta käyttää eri 
virastojen asiantuntijoita valvontatehtävissä.  

Helsingin kaupunki toteaa, että elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle esitetty 
valvontatehtävä on vastaava kuin mitä kemi-
kaaliturvallisuuslaissa on annettu Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle. Tästä mahdolli-
sesti aiheutuvien ristiriitaisuuksien estämi-
seksi olisi tarpeen antaa yksityiskohtainen 
valvontaohje kemikaalilain mukaiseen val-
vontaan. Kaupunki huomauttaa, ettei esityk-
sen voimaantulo- ja siirtymäsäännöksissä ole 
mainintaa, miten vireillä olevien valvonta-
asioiden kanssa menetellään uuden lain tul-
lessa voimaan. Helsingin kaupunki toteaa, et-
tä kemikaalilain soveltamisalan selkeys edis-
tää lain käyttöä kemikaaleista aiheutuvien 
haittojen ehkäisemisessä ja valvonnassa. Ou-
lun kaupunki kannattaa kemikaalilain mark-
kinavalvonnan siirtämistä pois kunnilta, mut-
ta muistuttaa, että kemikaalien valmistusta ja 
maahantuontia sekä markkinointia harjoite-
taan koko maassa ja Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston tulee huolehtia myös Pohjois-
Suomen markkinavalvonnasta. Turun kau-
punki toteaa, että kunnan tekemässä valvon-
nassa merkittävä osa työpanoksesta kuluu 
lainsäädäntöön perehtymiseen ja lainsäädän-
nön muutosten seurantaan. Turun kaupunki 
myös toteaa, että elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen ja kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen tehtävää koskeva kohta laki-
tekstissä on lainkäyttäjälle vaikeasti avautu-
va. Vantaan kaupunki kannattaa biosidival-
misteiden käyttöön liittyvää koulutusta ja 

tutkintoa, mikä parantaa nykyistä tilannetta 
mm. asuinhuoneistojen tuholaistorjunnan 
kannalta. Kaupunki huomauttaa, että nykyi-
sen valvontasuunnitelman mukaisten tavoit-
teiden perusteella esityksessä esitettyjä val-
vonnan lisähenkilötarpeita voidaan pitää ali-
mitoitettuina. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteaa, et-
tä kemikaalilainsäädännön uudistuksen yh-
teydessä tulisi taata sektoritutkimuslaitosten 
tiedon saanti tarvittaessa myös luottamuksel-
lisiksi luokitelluista tiedoista asiantuntijatoi-
mintaan viranomaisten kanssa. Työterveys-
laitos pitää tärkeänä, että Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle ja työsuojeluviranomai-
selle taataan riittävät resurssit, ja huolehdi-
taan työsuojeluviranomaisen kemikaalilain 
vaatimuksiin liittyvästä osaamisesta. 

Ammattiliitto PRO toteaa, että lainsäädän-
nön selkeyttäminen on tärkeä tavoite ja esit-
tää, että sekä käyttöturvallisuustiedote että 
myös kemikaalin käsittelyn varsinaiset työ-
ohjeet edellytettäisiin toimitettavaksi käyttä-
jälle suomeksi ja ruotsiksi. Liitto pitää myös 
tärkeänä, että viranomaiset tiedottavat laki-
muutoksista näkyvästi ja että Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle taataan riittävät osaamis- 
ja valvontaresurssit. Suomen ammattiliittojen 
keskusjärjestö SAK korostaa riittävän osaa-
misen merkitystä työsuojeluviranomaisen te-
kemässä valvonnassa ja toteaa, että työsuoje-
luviranomaisen olosuhdevalvonnassaan ha-
vaitsemia muita valvonnan kannalta tärkeitä 
seikkoja ja niihin puuttumista varten on tär-
keää olla käytettävissä selkeä ohjeistus. 
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry to-
teaa lausunnossaan, että työsuojelun valvon-
taviranomaiset muodostavat kattavan verkos-
ton, joka tavoittaa eri yritykset. Liitto pitää 
tärkeänä, että vaikka työsuojeluviranomaisen 
tehtäviin ei enää kuulu markkinavalvontavas-
tuuta, on mahdollista toimia, jos työsuojelu-
tarkastuksella havaitaan puutteita tuotteissa. 
TEAM myös korostaa lausunnossaan selkeän 
ohjeistuksen tarvetta valvonnassa, jotta val-
vonta on kattavaa. TEAM edellyttää työsuo-
jelun valvontaviranomaisten niin määrällis-
ten kuin laadullistenkin resurssien kehittä-
mistä. Liitto tähdentää, että valvontaa ei voi 
toteuttaa etätyönä vaan tarvitaan kohteessa 
tapahtuvaa fyysistä tarkastustoimintaa. Toi-
mihenkilökeskusjärjestö STTK viittaa lau-
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sunnossaan Ammattiliitto PRO:lta saamaansa 
lausumaan.  

Kaupan Liitto pitää hyvänä kemikaalival-
vontatehtävien keskittämistä, ja esittää, että 
yritysten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi li-
säksi PIC- ja POP-asetusten valvonta siirre-
tään Suomen ympäristökeskuksesta Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle. Tätä siirtoa tu-
kevat myös Teknisen Kaupan ja Palveluiden 
Yhdistys ry sekä Päivittäistavarakauppa ry 
PTY, jotka esittävät, että käyttöturvallisuus-
tiedotteen kielivaatimusta koskeva pykälä on 
epäselvä, ja että on tärkeää, että Turvallisuus- 
ja kemikaalivirastolla on mahdollisuus antaa 
poikkeuksia myrkyllisten kemikaalien ja me-
tanoliseosten vähittäismyyntikiellosta. Tek-
nisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry 
huomauttaa myös, ettei perusteluiden talou-
dellisia vaikutuksia koskevassa osiossa ole 
viitattu muihin kuin biosidien käyttäjätutkin-
nosta aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat 
vähäisiä verrattuina muihin yrityksille biosi-
dimenettelyistä aiheutuviin kustannuksiin. 
Lisäksi yhdistys toteaa, ettei voida puhua tu-
holaistorjujan tutkinnosta, jos sen sisältöä ei 
ole erikseen määritelty.  

Apteekkariliitto pitää tärkeänä Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle esitettyä mahdol-
lisuutta myöntää poikkeuksia kemikaalien 
luovuttamiseen vähittäismyynnistä, koska 
tässä vaiheessa on vaikea hahmottaa, mihin 
myrkyllisten kemikaalien vähittäismyynnin 
rajaaminen apteekkeihin käytännössä vaikut-
taa. Kemianteollisuus ry pitää ehdotuksen ta-
voitteita hyvinä ja kannatettavina, mutta esit-
tää, että PIC- ja POP-asetusten valvontaa 
koskevat asiat siirrettäisiin Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastoon. Tätä ehdottavat myös 
Teknologiateollisuus ry, Elinkeinoelämän 
keskusliitto ja Metsäteollisuus ry. Kemiante-
ollisuus ry esittää, että olosuhdevalvontaa 
koskevat säännökset voitaisiin kokonaisuu-
dessaan siirtää pois kemikaalilaista, ja toteaa 
toimintaa ohjaavia periaatteita sekä luokitte-
lemattoman kemikaalin pakkaamista koske-
vien pykälien olevan epäselviä. Kemianteol-
lisuus ry toteaa, että koska mahdollisia tuho-
laistorjujan koulutuksen tai tutkinnon järjes-
täviä tahoja ei Suomessa juuri ole, lakiin tuli-
si lisätä poikkeusjärjestelyjen mahdollisuus, 
jos tällaisia tahoja ei jatkossakaan olisi. Kou-
lutettavia henkilöitä ja tutkinnon suorittaja on 

Suomessa vähän, joten Kemianteollisuus ry 
epäilee, ettei koulutuksen järjestäminen olisi 
taloudellisesti järkevää. Kemianteollisuus ry 
myös viittaa, että Norja ja Tanska järjestävät 
koulutuksen Ruotsissa. Lisäksi Kemianteolli-
suus ry pitää luokittelemattoman kemikaalin 
pakkaamisvaatimusta kohtuuttomana ja tar-
peettomana. Elinkeinoelämän keskusliitto ja 
Teknologiateollisuus ry viittaavat lausun-
noissaan Kemianteollisuus ry:n lausuntoihin 
ja korostavat erityisesti luokittelemattoman 
kemikaalin pakkaamisvaatimuksen kohtuut-
tomuutta käytännössä. Myös Metsäteollisuus 
ry toteaa, että luokittelemattoman kemikaalin 
pakkaamista koskeva pykälä johtaisi erikoi-
siin tilanteisiin sen ehdottomuuden ja tulkin-
nanvaraisuuden takia, ja heikentäisi kotimai-
sen teollisuuden kilpailukykyä suhteessa 
keskeisiin kilpailijamaihin. Öljy- ja kaasu-
alan keskusliitto toteaa lausunnossaan, että se 
on pitkään suhtautunut kriittisesti metanolipi-
toisten tuulilasinpesunesteiden vähittäis-
myyntiin huoltoasemilta, eikä sillä ole huo-
mautettavaa esitettyyn metanolin rajoittamis-
ta koskevaan pykäläehdotukseen. Liitto myös 
toteaa, että kemikaalien vähittäismyyntiase-
tuksen (573/2011) säännöksiä pakkaamatto-
man kemikaalin luovuttamisesta ei tule tiu-
kentaa. 

Lausunnoissa esitetyt huomiot on mahdol-
lisuuksien mukaan otettu huomioon esityksen 
viimeistelyssä.  

Lisäksi esitysehdotus on käsitelty kunnal-
listalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa 
13 päivänä marraskuuta 2012. 
 
6  Suhde muihin es i tyksi in  

Ympäristöministeriössä on valmisteilla 
ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus. 
Uudistuksessa on tarkoitus määritellä toi-
minnanharjoittajan yleiset velvollisuudet. 
Korkein hallinto-oikeus on tapauskäytännös-
sään perustellut päätöstään viittaamalla ke-
mikaalilain toiminnanharjoittajan velvolli-
suuksiin. Ehdotettavan kemikaalilain 19 §:n 
mukaan toiminnassa, jossa käytetään kemi-
kaaleja, olisi otettava huomioon eräitä huo-
lehtimisperiaatteita, joiden tarkoituksena olisi 
ehkäistä kemikaalien aiheuttamia vaaroja ja 
haittoja. Kun nämä velvollisuudet määritel-
lään ympäristönsuojelulakiin sen kokonais-
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uudistustyössä, tulisi siinä yhteydessä selvit-
tää, tarvitaanko vastaavia määrityksiä enää 

ehdotettavassa kemikaalilaissa. 

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Kemikaalilaki 

1 luku  Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Kemikaalilain tarkoi-
tuksena olisi terveyden ja ympäristön suojelu 
kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoil-
ta. Keinoina suojelussa olisivat sovelta-
misalaa koskevassa 6 §:ssä tarkoitetuissa 
säädöksissä määritellyt toiminnanharjoittajan 
oikeudet ja velvoitteet, joiden valvonnasta 
säädettäisiin ehdotettavassa uudessa kemi-
kaalilaissa.  

2 §. Lain soveltamisala. Kaikki materiaalit, 
esineet, seokset (valmisteet) ja kemialliset 
tekijät koostuvat erilaisista kemikaaleista. 
Osa kemikaaleista on ihmisten tarkoituksella 
valmistamia, ja osa on luonnosta peräisin 
olevia tai erilaisten prosessien ja reaktioiden 
tuloksena syntyviä. Koska koko maailma 
koostuu kemikaaleista, on kemikaalilaissa ol-
tava selkeä soveltamisala ja suhde muuhun 
lainsäädäntöön. Kemikaaleja koskevaa sään-
telyä on jossain muodossa lähes kaikilla hal-
linnonaloilla.  

Ehdotettavan pykälän 1 momentissa kemi-
kaalilain soveltamisala rajattaisiin koske-
maan 6 §:ssä määritellyn Euroopan unionin 
kemikaalilainsäädännön kansallista täytän-
töönpanoa sekä kemikaalilaissa nimenomai-
sesti säädettyjä, toiminnanharjoittajaa ja vi-
ranomaista koskevia kansallisia velvoitteita. 
Lain soveltamisala olisi siten yksiselitteinen 
ja tarkkarajainen, ja laki olisi soveltamisalan-
sa puitteissa kemikaaleja koskeva erityislaki. 
Suomessa on voimassa pääosin EU-asetuk-
siin perustuva Euroopan unionin kemikaali-
lainsäädäntö.  

Lisäksi kemikaalilaissa säädettäisiin eräistä 
toiminnanharjoittajaa koskevista kansallisista 
velvoitteista, joita olisivat kemikaali-
ilmoituksia, markkinointia ja kemikaalitieto-
jen kielivaatimuksia sekä vähittäismyyntiä 

koskevat säännökset, kansalliset EU:n biosi-
diasetuksen siirtymäaikana sovellettavat 
säännökset sekä eräisiin biosidivalmisteiden 
käytön edellyttämiin tutkintoihin liittyvät 
säännökset. Lain soveltamisalaan kuuluisi 
markkinavalvonnan osalta myös EU:n akkre-
ditoinnista ja markkinavalvonnasta annettu 
asetus, siltä osin kuin Euroopan unionin ke-
mikaalilainsäädännössä ei ole samaa asiaa 
koskevia, tarkempia säännöksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan lakia sovelle-
taan myös sellaisiin biosidivalmisteisiin, joi-
den teho perustuu pieneliöön. 

3 §. Lain soveltaminen puolustushallinnos-
sa. Pykälässä säädettäisiin kemikaalilain so-
veltamisesta puolustushallinnossa sekä va-
pautuksista REACH- ja CLP-asetuksen nou-
dattamisesta erityisissä tapauksissa tiettyjen 
aineiden tai seosten osalta puolustushallin-
nossa. Pykälä perustuisi periaatteeseen, jonka 
mukaan maanpuolustuksen kannalta välttä-
mättömissä yksittäistapauksissa voidaan poi-
keta REACH- ja CLP-asetusten ja kemikaali-
lain säännöksistä, mutta tällöin velvoitettai-
siin puolustushallinto huolehtimaan poiketta-
via säännöksiä vastaavista velvoitteista itse 
siten kuin pykälän nojalla annettavissa ase-
tuksissa säädettäisiin. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin EU:n 
CLP- ja REACH-asetusten noudattamiseen 
kohdistuvista poikkeamista puolustushallin-
nossa. REACH-asetuksen 2 artiklan 3 koh-
dan ja CLP-asetuksen 1 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltiot voivat sallia vapau-
tuksia asetuksen noudattamisesta, jos se on 
tarpeen maanpuolustuksen vuoksi. Valtio-
neuvoston asetuksella voitaisiin antaa tar-
kemmat säännökset näitä poikkeuksia koske-
vista menettelyistä. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan poikkeus 
liittyisi aineen tai seoksen valmistajalta vaa-
dittaviin tietoihin, joita on toimitettava käyt-
täjälle. Puolustusvoimien käyttöön tulevien 
aineiden ja seosten ominaisuuksia ja näihin 
liittyviä tietoja ei ole kaikilta osin saatavana 
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riittävän kattavasti liikesalaisuuden taikka 
toimittajavaltion salassapitosäädösten joh-
dosta. Ainetta tai seosta käsitteleville henki-
löille olisi kuitenkin annettava tarvittavat 
turvallisuusohjeet aineen tai seoksen käyt-
töön liittyvistä suojaustoimenpiteistä. Mo-
mentin 2 kohdan mukaan asetuksessa säädet-
täisiin vapautuksista REACH-asetuksen VII 
osaston edellyttämästä lupamenettelystä puo-
lustushallinnon itse käyttämien tai puolustus-
hallinnon tilauksesta käytettävien aineiden tai 
seosten osalta. Momentin 3 kohdan mukaan 
asetuksessa säädettäisiin vapautuksesta ai-
neiden ja seosten merkinnöistä sekä ilmoitus-
ten tekemisestä silloin, kun aineet tai seokset 
on tarkoitettu puolustusvoimien käyttöön. 
Puolustusvoimilla on varastoissa merkittäviä 
määriä aineita ja seoksia, jotka olisi luokitel-
tava ja merkittävä samoin kuin niistä olisi 
tehtävä asetuksen mukaiset ilmoitukset. Va-
rastoissa olevia aineita ei olisi tarpeen merki-
tä ja luokitella CLP-asetuksen uusien velvoit-
teiden mukaisesti. Näistä aineista ja seoksista 
olisi kuitenkin annettava tarpeelliset turvalli-
suustiedot aineen tai seoksen käyttäjälle. 
Näihin aineisiin ja seoksiin sisältyy myös sa-
lassa pidettävää tietoa, jota ei voida luovuttaa 
ulkopuolisille tahoille. Momentin 4 kohdan 
mukaan voitaisiin poiketa tietojen toimitta-
misesta kemikaalilain 2 luvun mukaisille 
valvontaviranomaisille siltä osin, kun kysei-
set tiedot eivät ole salassa pidettäviä jul-
kisuuslain taikka kansainvälisistä tietoturva-
velvoitteista annetun lain (588/2004) nojalla.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 10 
kohdan edellytykset salassapidolle täyttyvät 
tai asiakirjat ovat salassa pidettäviä kansain-
välisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun 
lain perusteella. Lisäksi momentissa säädet-
täisiin muista edellytyksistä, joissa 2 momen-
tissa tarkoitetuista säännöksistä olisi syytä 
poiketa maanpuolustuksen takia. Momentissa 
kuvatut tilanteet tulisivat poikkeuksien sovel-
tamisalaan. 

Lisäksi 4 momentissa säädettäisiin yleises-
tä huolehtimisvelvollisuudesta, kun kemikaa-
lilakia tai Euroopan unionin kemikaalilain-
säädäntöä sovellettaisiin. Puolustushallinnon 
rakennuslaitos muun muassa hoitaa kemikaa-
livarastoja sekä muita toimitiloja, joissa 

poikkeussääntelyn tarkoittamia kemikaaleja 
käsitellään. 

4 §. Euroopan unionin kemikaalilainsää-
dännön noudattamista koskevat poikkeukset. 
Pykälässä säädettäisiin valtioneuvoston toi-
mivallasta säätää poikkeuksia REACH-
asetuksen rajoituksista sen mukaan, kuin 
REACH-asetuksen liitteen XVII kussakin 
kohdassa erikseen kansalliseen sääntelyyn on 
jätetty harkintavaltaa. Valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin tällöin säätää poikkeuksia 
REACH-asetuksen 67 artiklassa tarkoitettuja 
vaarallisia aineita, seoksia ja esineitä koske-
vien rajoitusten noudattamisesta sekä antaa 
tällöin kemikaalien aiheuttamien terveys- ja 
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torju-
miseksi tarpeellisia säännöksiä. Näillä sään-
nöksillä varmistettaisiin, että REACH-
asetuksen tavoite terveyden ja ympäristön 
suojelemisen korkeasta tasosta täyttyy. 

5 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Muu 
kuin tässä laissa tarkoitettu, kemikaaliturval-
lisuuteen liittyvä sääntely sisältyisi muun 
muassa ympäristönsuojelun osalta ympäris-
tönsuojelulakiin (86/2000), työsuojelun osal-
ta työturvallisuuslakiin (738/2002), onnetto-
muuksien ehkäisyn osalta kemikaaliturvalli-
suuslakiin ja kuluttajan terveyden ja omai-
suuden suojelun osalta kuluttajaturvallisuus-
lakiin (920/2011) sekä terveydensuojelula-
kiin (763/1994). Mikäli kemikaalin katsottai-
siin aiheuttavan riskiä, jota ei voida hyväk-
syä, vaikka se täyttää kemikaalilain ja Eu-
roopan unionin kemikaalilainsäädännön vaa-
timukset, kemikaalilaissa säädettyjä viran-
omaiskeinoja voitaisiin tarvittaessa soveltaa 
EU:n kemikaaliasetuksissa tarkoitettujen 
suojalausekkeiden mukaisesti, jos ei muulla 
lainsäädännöllä katsota voitavan puuttua asi-
aan. 

Ehdotettavan pykälän 1 momentissa kemi-
kaaleja koskevista muista laeista pykälässä 
mainittaisiin sellaiset, joiden soveltamisalan 
kanssa kemikaalilakia voidaan usein tarkas-
tella rinnakkain. Kosmetiikkaa, kasvinsuoje-
luaineita, jätteitä, radioaktiivisia aineita, 
lääkkeitä ja eläinlääkkeitä, elintarvikkeita, 
terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä 
vaarallisten aineiden kuljetuksia säännellään 
muissa laeissa ja EU-asetuksissa, ja näiden 
suhde kemikaalilakiin määräytyy kunkin ke-
mikaalilain soveltamisalaan kuuluvan EU:n 
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kemikaaliasetuksen soveltamisalaa koskevas-
sa artiklassa. Joitakin Euroopan unionin ke-
mikaalilainsäädännön velvoitteita sovelletaan 
edellä mainittuihin kemikaaliryhmiin, ja joi-
takin ei. Tästä soveltamisesta säädetään 
6 §:ssä tarkoitetussa Euroopan unionin kemi-
kaalilainsäädännössä. Esimerkiksi ainoastaan 
kasvinsuojeluainekäyttöön hyväksytyt teho-
aineet katsotaan rekisteröidyksi REACH-
asetuksen 15 artiklan mukaisesti, mutta niille 
edellytetään REACH-asetuksen mukainen 
käyttöturvallisuustiedote ja CLP-asetuksen 
mukainen luokitus ja merkinnät.  

Ehdotettavan pykälän 2 momentissa viita-
taan kuluttajaturvallisuuslakiin. Kuluttajatur-
vallisuuslaki (920/2011) sisältää kulutustava-
roiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuuteen 
liittyviä säännöksiä. Nykyisen, esitetyllä lail-
la kumottavan vuoden 1989 kemikaalilain 
suhde kuluttajaturvallisuuslakia edeltänee-
seen kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta annettuun lakiin 
(75/2004) on ollut osin epäselvä. Uudessa 
kuluttajaturvallisuuslaissa säädetään, että 
”Terveydelle vaarallisena pidetään kulutus-
tavaraa, joka rakenteessaan tai koostumuk-
sessaan olevan vian tai puutteellisuuden, ta-
varasta annettujen totuudenvastaisten, har-
haanjohtavien tai puutteellisten tietojen taik-
ka harhaanjohtavan ulkomuotonsa vuoksi voi 
aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sairauden 
tai muun vaaran terveydelle.” (10 §). Vaaral-
lisesta kulutustavarasta on ilmoitettava Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastolle, joka toimii 
kuluttajaturvallisuuslain valvontaviranomai-
sena. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto olisi 
myös kemikaalilain valvontaviranomainen. 
Sillä on siten laaja toimivalta puuttua vaaraa 
aiheuttavien tuotteiden markkinointiin, mikä-
li riski arvioidaan sellaiseksi että se edellyt-
tää viranomaisen puuttumista asiaan. Kemi-
kaalilakia sovellettaisiin edellä kuvatusti Eu-
roopan unionin kemikaalilainsäädännön toi-
meenpanoon ja nimettyihin kansallisiin vel-
voitteisiin, ja kuluttajaturvallisuuslakia tarvit-
taessa tilanteisiin, joissa kemikaalilaissa tai 
Euroopan unionin kemikaalilainsäädännössä 
ei ole soveltuvia säännöksiä. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto soveltaa valvonnassaan mo-
lempia lakeja. EU-tasolla REACH-asetuksen 
ja tuoteturvallisuusdirektiivin välistä suhdetta 
on tarkasteltu komission selvityksessä, joka 

liittyy REACH-asetuksen arviointiin. Komis-
sion teettämässä selvityksessä on todettu, että 
tuoteturvallisuusdirektiiviä ei sovelleta sil-
loin, kun REACH-asetuksessa säännellään 
kyseisestä asiasta tarkemmin (kuten esimer-
kiksi syöpää aiheuttavien aineiden rajoitus 
kuluttajakemikaaleissa tai menettelyohjeet 
aineiden riskien arviointiin), mutta kyseisen 
direktiivin vaarallisten tuotteiden rajoittamis-
ta ja siihen liittyviä menettelyjä koskevia 5—
18 artiklaa sovelletaan edelleen myös 
REACHin kattamiin aineisiin, seoksiin ja 
esineisiin, koska REACH-asetus ei sisällä 
vastaavia säännöksiä. 

Kemikaalilain mukaiseen valvontaan sovel-
letaan lisäksi muun muassa hallintolakia 
(434/2003) ja lakia viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (621/1999), jäljempänä jul-
kisuuslaki sekä kielilakia (423/2003). EU:n 
POP-asetuksen ja elohopean vientikieltoase-
tuksen valvontaan sovelletaan POP-
yhdisteiden päästöjen ja jätteiden osalta ym-
päristönsuojelulakia sekä elohopean osalta 
jäte- ja ympäristönsuojelulakeja.  

6 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
lain soveltamisalan kannalta olennainen Eu-
roopan unionin kemikaalilainsäädäntö. Tä-
hän sisältyisivät ehdotettavan pykälän 1 koh-
dan a—g kohdissa tarkoitetut EU:n kemikaa-
liasetukset: REACH-asetus, CLP-asetus, bio-
sidiasetus, pesuaineasetus, PIC-asetus, POP-
asetus sekä elohopean vientikieltoasetus. 
EU:n kemikaalidirektiivit eivät sisältyisi ter-
miin Euroopan unionin kemikaalilainsäädän-
tö, koska niiden toimeenpanoa varten kemi-
kaalilaki itsessään sisältää siirtymäaikana so-
vellettavat säännökset. Ehdotettavan pykälän 
1 momentin 2 ja 3 kohdassa kemikaalin ja 
esineen määritelmien osalta lakiin otettaisiin 
viittaus REACH-asetuksen ja CLP-asetuksen 
mukaisiin määritelmiin, koska nämä kattavat 
kaikki kemikaalit ja kemikaalilain soveltami-
seen liittyvät esineet. Ehdotettavan pykälän 
4 kohdassa käsitellyllä esineellä tarkoitettai-
siin kuitenkin biosidiasetuksessa määriteltyä 
biosidivalmisteella käsiteltyä esinettä. CLP-
asetuksella muutettiin aiemmin käytössä ollut 
”valmiste”-termi uudeksi ”seos”-termiksi. 
Ehdotettavan pykälän 1 momentin 5 kohdas-
sa vaarallisella kemikaalilla tarkoitettaisiin 
CLP-asetuksen, tai siirtymäaikana voimassa 
olevan kemikaalien luokituksista ja merkin-
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nöistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen mukaisesti vaaralliseksi luokiteltu-
ja kemikaaleja sekä kemikaaleja, joista edel-
lytetään REACH-asetuksen 31 artiklan mu-
kaisesti käyttöturvallisuustiedote. Vaaralli-
nen kemikaali olisi siten selvästi yksilöity 
määritelmä. Vaikka kemikaali ei täyttäisi 
vaarallisen kemikaalin kriteerejä, se saattaa 
kuitenkin aiheuttaa haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Ehdotettavan pykälän 1 mo-
mentin 6 kohdassa Biosidivalmisteella tarkoi-
tettaisiin biosidiasetuksen mukaista biosidi-
valmistetta. Lisäksi erillinen biosidivalmis-
teen määritelmä on tarpeen EU:n biosidiase-
tuksen siirtymäajan aikana. Tämä kansallis-
ten biosidisäännösten mukainen määritelmä 
olisi säädetty erikseen luvussa 5. Ehdotetta-
van pykälän 1 momentin 7 kohdassa toimin-
nanharjoittajalla tarkoitettaisiin toimijaa, jo-
ka toimittaa tai käyttää kemikaaleja tässä 
laissa tai Euroopan unionin kemikaalilain-
säädännössä tarkoitetulla tavalla. Yksittäinen 
kuluttaja ei kuitenkaan olisi toiminnanhar-
joittaja, vaikka kemikaaleja käyttääkin.  
 
2 luku  Valvontaviranomaiset ja nii-

den tehtävät 

7 §. Ministeriöt. Kemikaalilaki kuuluu so-
siaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. 
Koska kemikaalilaki sisältää sekä terveyden 
että ympäristön suojelemista koskevaa sään-
telyä, on lain valvonnan ylin johto ja ohjaus 
tarkoituksenmukaista säätää sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön että ympäristöministeriön 
vastuulle. Ministeriöistä sosiaali- ja terveys-
ministeriö vastaisi laissa mainituista tehtävis-
tä kemikaaleista terveydelle aiheutuvien ja 
fysikaalisten vaarojen osalta, ja ympäristö-
ministeriö ympäristövaarojen osalta. Lailla 
kumottavaksi esitettävään vuoden 1989 ke-
mikaalilakiin nähden ministeriöiden välinen 
toimivalta säilyisi ennallaan. Ministeriöiden 
uudeksi tehtäväksi lisättäisiin myös lain mu-
kaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja 
kehittäminen.  

8 §. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Py-
kälässä säädettäisiin Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolle laaja toimivalta valvoa kemi-
kaalilain ja sen nojalla annettujen säännösten 
sekä EU:n kemikaaliasetusten noudattamista. 
Edellä mainittuun valvonnan laajaan toimi-

valtaan sisältyy oikeus valvoa kemikaalilain 
6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun Eu-
roopan unionin kemikaalilainsäädännön nou-
dattamista kemikaalien ja niitä sisältävien 
esineiden sekä biosidivalmisteiden ja niillä 
käsiteltyjen esineiden osalta, ellei tehtävää 
laissa ole säädetty toisen viranomaisen tehtä-
väksi. Edellisen lisäksi Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirastolle kuuluisi siirtymäkauden 
ajan kemikaalilain 5 luvussa tarkoitettujen 
biosidivalmisteiden valvonta. Uutena tehtä-
vänä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tu-
lisi POP-asetuksen 3 ja 4 artiklassa tarkoitet-
tujen tuotantoa ja markkinoille saattamista 
koskevien kieltojen ja rajoitusten noudatta-
mista koskeva valvonta.  

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtäviin 
kuuluisi lain kansallisten velvoitteiden val-
vonnassa erityisesti kemikaalilain 22 §:n 
mukaisten kemikaali-ilmoitusten valvonta ja 
lain 25 §:n vähittäismyyntiä koskevien vel-
voitteiden valvonta. Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston toimivalta kemikaalien valvon-
nan osalta olisi ensisijainen, mikä tarkoittaa 
sitä, että kemikaalilaissa tarkoitetusta val-
vonnasta vastaa aina Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto, jollei kemikaalilaissa tehtävää 
ole säädetty toisen viranomaisen tehtäväksi. 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle olisi uu-
dessa kemikaalilaissa keskitetty kemikaalien 
markkinavalvontatehtävät. Kemikaalien val-
vontatehtäviä ei kuitenkaan ole rajattu puh-
taasti markkinavalvontaan siitä syystä, että 
markkina- ja olosuhdevalvonnan rajamaas-
tossa voi olla niin sanottua harmaata aluetta, 
jolloin tehtävien kirjaaminen lakiin rajatusti 
aiheuttaisi sen, että millään viranomaisella ei 
olisi toimivaltaa asiassa. Tästä syystä lakiin 
on kirjattu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
tehtävät laajasti kattamaan POP-asetusta lu-
kuun ottamatta pykälässä mainitut EU-
asetukset kokonaisuudessaan, jolloin Turval-
lisuus- ja kemikaalivirasto voi tarvittaessa 
puuttua tapauksiin, joihin muilla viranomai-
silla ei ole toimivaltaa. Tarkoitus ei kuiten-
kaan ole, että Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto hoitaisi sellaisia tehtäviä, joiden osalta 
muulle viranomaiselle on laissa säädetty toi-
mivalta. Nyt kumottavaksi ehdotettavan vuo-
den 1989 kemikaalilain nojalla kemikaalien 
markkinavalvontatehtäviä hoitivat myös työ-
suojeluviranomaiset ja kunnat.  
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9 §. Suomen ympäristökeskus. Suomen 
ympäristökeskus valvoisi edelleen kansain-
välisten Tukholman ja Rotterdamin yleisso-
pimusten sekä niiden täytäntöönpanemiseksi 
annettujen EU-asetusten toimeenpanoa siltä 
osin kuin valvontaa ei ole säädetty muille vi-
ranomaisille. Rotterdamin yleissopimuksen 
ja PIC-asetuksen valvontaan osallistuu myös 
Tulli, ja POP-asetuksen valvontaan myös 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tulli, 
ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen. Suomen ympäristökeskus tekee 
toimivaltaisena viranomaisena yhteistyötä 
valvovien viranomaisten kanssa. 

10 §. Työsuojeluviranomainen. Ehdotetta-
vassa pykälässä säädettäisiin siitä, miltä osin 
kemikaalilain noudattamisen valvonta kuuluu 
työsuojeluviranomaisten toimivaltaan. Pykä-
län 1 momentissa määriteltäisiin työsuojelu-
viranomaisen toimivallan rajat yhteneväksi 
työturvallisuuslain soveltamisen kanssa. Ke-
mikaalilain tarkoittaman toiminnanharjoitta-
jan olisi siten noudatettava kemikaalilakia ja 
Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöä 
huolehtiessaan työnantajana työntekijöidensä 
turvallisuudesta ja terveellisyydestä työssä 
työturvallisuuslain soveltamisalalla. Työsuo-
jeluviranomaisen valvonta ei koskisi sotilaal-
lisia harjoituksia eikä muuta toimintaa, johon 
ei sovelleta työturvallisuuslakia. Työnantaja 
on velvollinen huolehtimaan kemikaalilain-
säädännön noudattamisesta johtamassaan ja 
valvomassaan työssä. Kemikaalilain velvolli-
suudet koskevat työnantajan lisäksi myös 
muuta työn teettäjää tai toiminnan järjestäjää, 
jonka alaisessa tai johtamassa työssä tai toi-
minnassa on noudatettava työturvallisuusla-
kia. Työturvallisuuslain tarkoittaman huoleh-
timisvelvollisuuden rajoissa kemikaalilain-
säädännön toimeenpanosta ovat velvolliset 
huolehtimaan myös muut työturvallisuuslain 
tarkoittamat toiminnanharjoittajat, esimer-
kiksi yhteisellä työpaikalla toimivat työnan-
tajat ja itsenäiset työnsuorittajat. Kemikaali-
lainsäädännön toimeenpano tapahtuisi ikään 
kuin osana työturvallisuuslakia työturvalli-
suuslain yleisiä periaatteita ja valvontamenet-
telyä noudattaen. 

Ehdotetussa 6 §:ssä määritellyssä Euroopan 
unionin kemikaalilainsäädännössä on selvästi 
myös työnantajan huolehtimisvelvollisuuteen 
kuuluvia velvoitteita REACH-asetuksessa, 

CLP-asetuksessa ja biosidiasetuksessa. 
REACH-asetuksen velvollisuudet koskevat 
suurelta osalta valmistajia ja maahantuojia. 
Työsuojeluviranomaisen valvonta kohdistuu 
jatko- tai loppukäyttäjänä toimivan työnanta-
jan velvollisuuksiin huolehtia käytön turval-
lisuudesta. Johtavien työsuojelutarkastajien 
komitean (SLIC) vuoden 2008 muistion mu-
kaan täytäntöönpanon valvonnan kannalta 
oleelliset käyttöön liittyvät REACH-ase-
tuksen artiklat ovat 14(6), 37(5), 56(1) ja 
56(2), 60(10) ja 67(1). Rekisteröintivelvolli-
suudesta huolehtiminen ei sellaisenaan aina-
kaan yleisesti kuulu työnantajan tehtäviin. 
Työsuojeluviranomainen voi työnantajavel-
vollisuuksien noudattamista valvoessaan 
huomata puutteita myös valmistamista ja 
markkinoille saattamista koskevissa velvolli-
suuksissa kuten esimerkiksi aineen rekiste-
röinnissä, joista työsuojeluviranomainen on 
velvollinen ilmoittamaan asianomaiselle val-
vontaviranomaiselle. Muita suoraan työsuo-
jeluviranomaisen valvontaan kuuluvia voisi-
vat olla osaltaan ainakin REACH-asetuksen 
17 ja 18 artiklan käytön olosuhdevaatimuk-
set, 34 artiklan tiedottamisvelvollisuus, 35 
artiklan vaatimukset työntekijöiden oikeu-
desta saada tietoja, aineista ja välineistä, joita 
he työssään käyttävät. Myös 37 (4 ja 5), 38 
artikla, 56 ja 66 artiklat voivat tulla sovellet-
tavaksi työnantajan tai muun työolosuhteiden 
turvallisuudesta vastuussa olevan toiminnas-
sa. Vastaavasti työsuojeluviranomainen val-
voisi CLP-asetuksen ja biosidiasetuksen 
noudattamista siltä osin kuin ne koskevat 
suoraan tai välillisesti työntekijän terveyttä 
tai turvallisuutta työpaikalla. Työsuojeluvi-
ranomaiselle ei siten enää kuuluisi kemikaa-
lilainsäädännön säännösten noudattamisen 
valvonta muulta osin kuin työnantajan ja vas-
taavan loppukäyttäjän velvollisuuksien osal-
ta.  

Ehdotettavan pykälän 2 momentissa esite-
tään säädettäväksi, että työsuojeluviranomai-
nen olisi kuitenkin velvollinen ilmoittamaan 
muulle valvontaviranomaiselle oman valvon-
tansa yhteydessä havaitsemastaan kemikaali-
lainsäädännön rikkomisesta. Jos rikkomus 
koskee kemikaalien markkinoille tai käyttöön 
saattamista, tarkastaja voisi kieltää sen siksi, 
kunnes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on 
ratkaissut asian.  
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Ehdotettu 3 momentti sisältäisi viittaus-
säännökset työsuojeluviranomaisen valvon-
tamenettelyä koskeviin säännöksiin. Asian 
siirtämiseen Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
toille ja muuhun työsuojeluviranomaisen 
valvontaan sovelletaan lakia työsuojelun val-
vonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoi-
minnasta. Sosiaali- ja terveysministeriön ke-
mikaalien markkinavalvontatehtävät ehdote-
taan siirrettäväksi Turvallisuus- ja kemikaa-
livirastolle. Työsuojelun valvonnasta ja työ-
paikan työsuojeluyhteistoiminnasta annet-
tuun lakiin tehtäisiin tätä vastaavat muutok-
set. Momentissa ehdotetaan, että työsuojelu-
viranomaisen valvonnassa olisi lisäksi sovel-
lettava, mitä tiedonsaannista toisilta viran-
omaisilta sekä salassa pidettävien tietojen 
luovuttamisesta ehdotetussa 52 §:ssä sääde-
tään. 

11 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen. Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen val-
voisivat kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa 
kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen 
ehkäisemisestä ja torjumisesta annettujen 
säännösten noudattamista. Valvontatehtävä 
kohdistuisi toiminnanharjoittajan velvoittee-
seen huolehtia ympäristöhaittojen ehkäisemi-
sestä ja torjumisesta kemikaalin käytössä ja 
varastoinnissa. Kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen valvontatehtävät olisivat sen 
omalla toimialalla vastaavat kuin ELY-
keskuksen. Toimivalta määräytyisi ympäris-
tönsuojelulain mukaisesti. 

Ympäristönsuojeluviranomaisten kemikaa-
lilain mukaiseen valvontaan kuuluisi edelleen 
REACH-asetuksen aineiden käyttöä koskevi-
en säännösten noudattaminen silloin, kun on 
kyse ympäristöhaittojen ehkäisemistä ja tor-
jumisesta. Käytöllä tarkoitetaan REACH-
asetuksen 3 artiklan 24 kohdan mukaan pro-
sessointia, formulointia, kulutusta, varastoin-
tia, säilytystä, käsittelyä, täyttämistä pakka-
uksiin, siirtoa pakkauksesta toiseen, sekoit-
tamista, esineen tuotantoa tai mitä tahansa 
muuta käyttämistä. Valvonta koskisi aineen 
käytölle määriteltyjen käyttöolosuhteiden ja 
turvallisuustoimenpiteiden (14.6, 37.5 ja 37.6 
artikla) noudattamista, luvanvaraisten ainei-
den käyttöä (VII osasto) ja aineiden käytön 

rajoituksia (67 artikla). Tätä valvontaa täy-
dentäisi POP-yhdisteiden käyttöä koskevien 
säännösten valvonta. Valvontatehtäviin kuu-
luisi myös tässä laissa tarkoitetun biosidi-
valmisteen hyväksymispäätöksen mukaisen 
käytön valvonta ja biosidiasetuksen mukai-
sen biosidivalmisteen käyttöä koskevien 
säännösten valvonta. Valvonta toteutettaisiin 
ympäristönsuojelulain laitosvalvonnan yh-
teydessä. Valvontaa toteutettaisiin tekemällä 
tarkastuksia kemikaaleja valmistavien, varas-
toivien ja käyttävien toiminnanharjoittajien 
tiloihin.  

Ehdotettavan pykälän 2 momentin mukaan 
ELY-keskuksen tehtävänä olisi ohjata kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaista kemikaa-
lien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäi-
semisen ja torjumisen valvonnassa.  

12 §. Lääkealan turvallisuus- ja kehittä-
miskeskus. Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskuksen tehtäväksi laissa säädettäi-
siin hyvää laboratoriokäytäntöä koskeva val-
vonta, vastaavasti kuin nykyisessäkin kemi-
kaalilaissa.  

13 §. Tulli. Ehdotetun pykälän 1 momentin 
mukaan Tullille säädettäisiin nykyistä kemi-
kaalilakia vastaavasti laaja toimivalta valvoa 
6 §:ssä tarkoitetun Euroopan unionin kemi-
kaalilainsäädännön sekä tämän lain biosidi-
valmisteita koskevien säännösten noudatta-
mista kemikaalien ja niitä sisältävien esinei-
den maahantuonnin, maastaviennin sekä 
kauttakulun yhteydessä. Tullin toimivalta 
koskisi kaikkea maahantuontia, maastavien-
tiä ja kauttakulkua sen mukaisesti, mitä kus-
sakin EU-asetuksessa niistä säädetään.  

Pykälän 2 momentissa edellä tarkoitettua 
laajaa yleistoimivaltaa on tarkennettu luette-
lemalla niitä tällä lailla täytäntöönpantavia 
asetuksia, joissa valvontaa voidaan tehdä 
EU:n ulkorajavalvonnan yhteydessä. Edellä 
1 momentissa tullille on jo annettu laaja toi-
mivalta, joten pykälän 2 momentin luettelo 
on lisätty mukaan selventämään, mitä eri ase-
tuksissa säädetään kemikaalien tai kemikaa-
lia sisältävien esineiden maahantuonnista Eu-
roopan unionin ulkopuolelta sekä viennistä ja 
kauttakuljetuksesta. 

Luettelo ei ole tyhjentävä vaan on mahdol-
lista, että on muitakin sellaisia kemikaaleja 
koskevia säännöksiä, joissa Tullilla on val-
vontatehtäviä. 
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Pykälän 2 momentissa edellä 1 momentissa 
tarkoitettua yleistoimivaltaa käytettäessä tul-
liviranomaisen tehtävänä on nimenomaan sen 
selvittäminen, että Euroopan unionin kemi-
kaalilainsäädännössä säädetyt maahantuon-
nin, maastaviennin ja kauttakuljetuksen edel-
lytykset ovat kunnossa. Näiden edellytysten 
arvioimiseksi Tullilla on oikeus saada tulli-
lain (1466/1994) 14 §:n 1 momentin 6 koh-
dan mukaisesti kaikki tarvittavat asiakirjat ja 
tiedot sen selvittämiseksi, että edellytykset 
maahantuontiin, maastavientiin sekä kautta-
kulkuun täyttyvät. Lisäksi tullilain 19 §:n 
mukaisesti tulliviranomaisella on oikeus saa-
da virka-apua toiselta viranomaiselta tullilai-
tokselle kuuluvan tehtävän suorittamiseksi. 
Tämä tarkoittaa Euroopan unionin kemikaali-
lainsäädännön noudattamisen valvonnassa si-
tä, että maahantuonnin ja maastaviennin 
edellytysten valvonnassa Tulli muun muassa 
selvittää tietoja, jotka ovat lueteltu momentin 
1—7 kohdassa. Näissä kohdissa on lueteltu 
keskeisimmät Euroopan unionin kemikaali-
lainsäädännössä säädetyt maahantuonnin ja 
maastaviennin edellytykset, joita Tulli val-
voisi.  

Tullin ja markkinavalvontaviranomaisten 
yhteistyöstä on säädetty akkdreditoinnista ja 
markkinavalvonnasta annetussa asetuksessa. 
Tullin suorittamassa kemikaalivalvonnassa 
Tulli noudattaa mainitun akkreditointi- ja 
markkinavalvonta-asetuksen toimintamalleja. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan tul-
lin tehtävänä olisi tarvittaessa selvittää, onko 
REACH-asetuksen II osastossa tarkoitetut 
rekisteröinnit ja ilmoitukset tehty tuotaessa 
aineita ja niitä sisältäviä valmisteita ja esinei-
tä Euroopan unionin ulkopuolelta. Yleinen 
rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 
REACH-asetuksen II osaston 1 luvun 5 artik-
lan mukaan koskee aineita sellaisenaan, 
seoksia ja esineitä, joita ei siten saa valmistaa 
yhteisössä tai saattaa markkinoille, jollei niitä 
ole rekisteröity REACH-asetuksen II osaston 
asiaa koskevien säännösten mukaisesti kun 
rekisteröintiä edellytetään tai REACH-
asetuksen II osaston 1 luvun 6, 7, 21 ja 23 ar-
tikloista muuta johdu. Tulliviranomainen voi 
tarvittaessa tarkistaa Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolta, että rekisteröinti on kunnossa. 
Mikäli selviää, ettei vaadittavaa rekisteröintiä 
ole toimitettu Euroopan kemikaalivirastolle, 

olisi Tullilla toimivalta puuttua asiaan, estää 
matkan jatkuminen ja siirtää asia Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle, jolla on mahdol-
lisuus kieltää tuotteen saattaminen markki-
noille. 

Momentin 2 kohdan mukaan Tulli voisi 
tarvittaessa selvittää, että REACH-asetuksen 
VII osastossa tarkoitettu lupa on annettu tuo-
taessa luvanvaraisia aineita ja niitä sisältäviä 
seoksia. REACH-asetuksen VII osaston 56 
artiklan 1 kohdan mukaan valmistaja, maa-
hantuoja tai jatkokäyttäjä ei saa saattaa 
markkinoille käyttöön eikä itse käyttää ainet-
ta, joka sisältyy REACH-asetuksen liittee-
seen XIV, ellei REACH-asetuksen VII osas-
ton 56 artiklan 1 kohdan a—c kohdista ja 2 ja 
3 kohdista muuta johdu. Tulliviranomainen 
voi tarvittaessa pyytää virka-apua Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastoilta sen selvittämi-
seksi, tulisiko maahantuojalla olla lupa ja 
onko lupa olemassa. Mikäli tarvittavaa lupaa 
ei ole olisi Tullilla toimivalta puuttua maa-
hantuontiin, estää matkan jatkuminen ja siir-
tää asia Turvallisuus- ja kemikaalivirastoille, 
jolla on mahdollisuus kieltää tuotteen saat-
taminen markkinoille.  

Momentin 3 kohdan mukaan Tulli voisi 
tarvittaessa pysäyttää kuljetuksen ja tarkistaa, 
että REACH-asetuksen 67 artiklassa tarkoi-
tettuja rajoituksia noudatetaan tuotaessa ai-
neita ja niitä sisältäviä seoksia ja esineitä 
maahan. REACH-asetuksen 67 artiklassa 
tarkoitetulla markkinoille saattamisella tar-
koitetaan REACH-asetuksen I osaston 2 lu-
vun 3 artiklan 12 kohdan mukaisen määri-
telmän mukaan maahantuontia. Tulli valvoo 
ulkorajalla maahantuonnin osalta täten 67 ar-
tiklan mukaisesti kieltoja ja rajoituksia, jotka 
on lueteltu REACH-asetuksen liitteessä 
XVII. 

Momentin 4 kohdan mukaan Tulli valvoisi, 
että POP-asetuksessa tarkoitettuja kieltoja ja 
rajoituksia noudatetaan tuotaessa asetuksen 
liitteissä I ja II tarkoitettuja aineita. Momen-
tin 5 kohdan mukaan Tulli valvoisi, että PIC-
asetuksen liitteessä I tarkoitettujen kemikaa-
lien ja niitä sisältävien esineiden tuontia ja 
vientiä koskevia velvoitteita sekä liitteessä V 
tarkoitettujen kemikaalien ja esineiden vien-
tikieltoa noudatetaan. Momentin 6 kohdan 
mukaan Tulli valvoisi elohopean vientikiel-
toasetuksen mukaisen vientikiellon noudat-
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tamista. Momentin 7 kohdan mukaan Tulli 
valvoisi, että biosidiasetuksen velvoitteita 
biosidivalmisteen hyväksymisestä ja käsitel-
tyjen esineiden tuonnista noudatetaan. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Tullille 
toimivalta valvoa myös Euroopan unionin jä-
senmaista tuotavia kemikaaleja ja kemikaale-
ja sisältäviä esineitä siltä osin, kun on kysy-
mys REACH-asetuksen liitteessä XVII sää-
dettyjen, kemikaalien valmistusta, markki-
noille saattamista ja käyttöä koskevien rajoi-
tusten noudattamisesta sekä biosidiasetuksen 
ja tämän lain mukaisten biosidivalmisteen 
hyväksymistä ja käsiteltyjen esineiden tuon-
tia koskevien velvoitteiden noudattamisesta. 
REACH-asetuksen liitteessä XVII on säädet-
ty yli 60 nimikettä, joita koskee liitteessä kul-
lekin nimikkeelle yksityiskohtaisesti määri-
telty rajoitus tai kielto. Tullin valvontatehtä-
vä kohdistuisi käytännössä erityisesti ylei-
seen kulutukseen tarkoitettujen tuotteiden ra-
joitusten valvontaan. Tällaisia ovat esimer-
kiksi nikkelirajoitus koruissa ja muissa ihon 
kanssa kosketuksiin tulevissa esineissä, fta-
laattirajoitus lastenhoitotarvikkeissa ja leluis-
sa sekä atsovärien rajoitus tekstiileissä. Tulli 
voisi myös puuttua erityistä riskiä aiheutta-
vien, REACH-asetuksen liitteessä XVII ra-
joitettujen kemikaalien tuontiin muista EU-
maista sekä esimerkiksi EU-laajuisten val-
vontahankkeiden tuloksena löytyvien, EU-
maissa markkinoilla olevien, mutta REACH-
asetuksen liitteen XVII vastaisten tuotteiden 
tuontiin EU:n sisämarkkinoilta. Lisäksi Tulli 
valvoisi biosidiasetuksen mukaisten biosidi-
valmisteen hyväksymistä ja käsiteltyjen esi-
neiden tuontia koskevien velvoitteiden nou-
dattamista sisämarkkinoilla.  

Tullivalvonnan kohdistaminen vaatii EU:n 
sisäliikenteessä tarkastuskynnyksen edellyt-
tämän perusteen, jotta tulli voi puuttua henki-
löiden ja tavaroiden vapaaseen liikkumiseen 
EU:ssa. Tarkastuksen suorittaminen EU:n si-
säliikenteessä tämän perusteella vaatii laadu-
kasta ennakkotiedon saantia ja analysointia. 
Tästä johtuen tullivalvontatoimenpiteisiin 
ryhtymisen tulee aina perustua tapauskohtai-
seen kokonaisharkintaan. Tarkastustoimenpi-
teiden toteuttamiset sisärajoilla ovat mahdol-
lisia, kun kyseisessä yksittäistapauksessa ko-
konaisharkinnan jälkeen on epäiltävissä kiel-

toa tai rajoitusta koskevan säännöksen vas-
taisuutta.  

Käytännössä tämä tarkoittaa tiivistä yhteis-
työtä erityisesti Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastoin kanssa, sillä REACH-asetuksen liit-
teessä XVII säädettyjen nimikkeiden valvon-
ta vaatii erityistä asiaosaamista, jota tullilla 
välttämättä ei jokaisen nimikkeen kohdalta 
ole. Tapauksissa, missä toisella kemikaali-
valvontaviranomaisella on tietoa mahdolli-
sesta aineesta tai seoksesta, joka on matkalla 
mahdollisesti Suomeen sisärajojen kautta, on 
tullilla toimivaltuudet pysäyttää ja suorittaa 
tarvittavat tarkastustoimenpiteet toisen vi-
ranomaisen pyynnöstä. Mikäli tarkastustoi-
menpide tai esimerkiksi laboratorionäytteen 
ottaminen vaatii erityisasiantuntemusta, on 
tullilla mahdollisuus saada virka-apua toisel-
ta viranomaiselta tullilaitokselle kuuluvan 
virkatehtävän suorittamiseksi.  

Pykälän 4 momentin mukaan Tulli sovel-
taisi valvonnassaan tullilakia, ellei tässä lais-
sa toisin säädetä.  

14 §. Puolustusvoimat. Ehdotetun pykälän 
mukaan lakia lähtökohtaisesti sovellettaisiin 
puolustushallinnon toimintaan. Laissa Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastoille ja muille 
valvontaviranomaisille säädetyt valvontaan 
liittyvät tehtävät hoidettaisiin kuitenkin puo-
lustusvoimien sisäisesti sotilaallisessa toi-
minnassa ja sen harjoittelussa, kriisinhallinta-
tehtävissä sekä maanpuolustuksen kannalta 
salassa pidettävissä kohteissa. Pykälässä sää-
dettäisiin puolustusministeriölle valtuus an-
taa asetuksella tarkempia säännöksiä momen-
tissa tarkoitetun valvonnan järjestämisestä. 

Puolustusvoimien ulkopuolisten tahojen 
pääsyoikeutta on yleisesti rajoitettu puolus-
tusvoimista annetun lain (551/2007) 14 ja 15 
§:n nojalla puolustusvoimien kohteisiin. Ul-
kopuolisilla ei ole pääsyoikeutta kohteisiin, 
joissa harjoitetaan sotilaallista toimintaa, sa-
lassa pidettäviin kohteisiin eikä kriisinhallin-
takohteisiin. Puolustusvoimilla on omaa eri-
tyistä osaamista kemiallisten riskien tutkimi-
sessa ja hallinnassa, jota ei ole saatavana si-
viilipuolelta. Yksityiskohtaisista valvonta-
menettelyistä ja lain soveltamisesta sotilaalli-
sessa toiminnassa sekä sen harjoittelussa, 
kriisinhallintatehtävissä ja maanpuolustuksen 
kannalta salassa pidettävissä kohteissa sää-
dettäisiin puolustusministeriön asetuksella. 
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Puolustushallinnon rakennuslaitoksen hallin-
nassa olevat maanpuolustuksen kannalta sa-
lassa pidettävät kohteet kuuluisivat tämän 
lain soveltamisalaan. Menettely vastaisi ny-
kyisiä säädöksiä. Pykälässä säädettäisiin puo-
lustusvoimien valtuudesta valvoa kemikaali-
lain noudattamista rajatuissa tilanteissa. Puo-
lustushallinnon erivapaudet liittyisivät soti-
laalliseen toimintaan tai sen harjoitteluun, 
maanpuolustuksen kannalta salassa pidettä-
viin kohteisiin sekä kriisinhallintatehtäviin. 
 
3 luku  Muut viranomaistehtävät 

15 §. Toimivaltaiset viranomaiset. EU:n 
kemikaaliasetuksissa edellytetään, että jäsen-
valtiot nimeävät kunkin asetuksen mukaisen 
toimivaltaisen viranomaisen. Toimivaltaisen 
viranomaisen tehtävänä on huolehtia kussa-
kin asetuksessa erikseen toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle annetuista tehtävistä. Suomessa 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle esitetään 
tehtäväksi huolehtia REACH-asetuksen 121 
artiklassa, CLP-asetuksen 43 artiklassa, bio-
sidiasetuksen 81 artiklassa ja pesuaineasetuk-
sen 8 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisen 
viranomaisen tehtävistä. Lisäksi Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto toimisi kemikaali-
lain siirtymäsäännöksen mukaisesti biosi-
diasetuksen siirtymäaikana biosididirektiivis-
sä tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaise-
na. Menettely vastaa kumottavan kemikaali-
lain mukaista sääntelyä. Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto toimisi myös CLP-asetuksen 
45 artiklassa tarkoitettuna nimettynä elimenä. 

Suomen ympäristökeskus toimisi POP-
asetuksen 15 artiklassa tarkoitettuna toimi-
valtaisena viranomaisena sekä PIC-asetuksen 
4 artiklan mukaisena nimettynä kansallisena 
viranomaisena. Suomen ympäristökeskus 
toimisi lisäksi kansainvälisen kaupan kohtee-
na olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja 
torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennak-
kosuostumuksen menettelystä tehdyssä Rot-
terdamin yleissopimuksessa tarkoitettuna 
nimettynä kansallisena viranomaisena. Me-
nettely vastaa kumottavan kemikaalilain mu-
kaista sääntelyä. 

16 §. Kansallinen neuvontapalvelu. Pykä-
lässä säädettäisiin REACH-, CLP- ja biosi-
diasetuksissa säädetyn kansallisen neuvonta-
palvelun järjestämisestä valmistajille, maa-

hantuojille, jatkokäyttäjille ja muille asian-
osaisille niistä tehtävistä ja velvollisuuksista, 
joita kullekin on määritelty mainittujen ase-
tusten mukaan. Neuvontapalvelun järjestämi-
sestä Suomessa vastaisi tämän pykälän mu-
kaisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.  

17 §. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
rekisterit. Ehdotettavan pykälän 1 momentis-
sa säädettäisiin Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston pitämistä rekistereistä, joihin kerätään 
tietoja kemikaalilain mukaan tehtävistä il-
moituksista, biosidivalmisteiden hyväksy-
mispäätöksistä sekä biosidivalmisteisiin liit-
tyvän pätevyyden ja erityistutkinnon suorit-
taneista henkilöistä ja rekisteröidyistä biosi-
divalmisteilla tuholaistorjuntaa tekevistä yri-
tyksistä.  

Ehdotettavan pykälän 2 momentissa luetel-
taisiin viraston tämän lain mukaiset rekisterit 
ja se, mitä tietoja niihin kerätään. Pykälän 
2 momentin 1 kohdassa tarkoitetaan esitettä-
vän lain 22 §:n mukaisesti kerättäviä tietoja 
eli kemikaali-ilmoituksia ja näistä kemikaa-
leista kerättäviä käyttö- ja myyntimäärätieto-
ja. Pykälän 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
taan EU:n CLP-asetuksen 45 artiklassa jä-
senmaissa kerättäväksi edellytettyjä, seoksen 
koostumusta koskevia tietoja. Momentin 
3 kohdassa tarkoitettu rekisteri sisältää ny-
kyisin suojauskemikaalirekisterin, joka sisäl-
tää luettelon 26 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetuista valmisteista, antifouling-aine-
rekisterin, joka sisältää luettelon 26 §:n 
1 momentin 2 kohdassa, ja biosidisten torjun-
ta-aineiden rekisterin, joka sisältää tiedot 
26 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista 
valmisteista ja biosididirektiivin mukaisten 
menettelyjen mukaisesti Suomessa hyväksy-
tyistä valmisteista. Ehdotettu biosidirekisteri 
sisältäisi edellä mainittujen lisäksi tiedot bio-
sidiasetuksen mukaisesti Suomessa hyväksy-
tyistä valmisteista. Momentin 4 kohdassa 
tarkoitettu tutkinto- ja yritysrekisteri sisältäisi 
tiedot pätevyytensä osoittaneista ja erityistut-
kinnon suorittaneista henkilöistä sekä rekiste-
röidyistä tuholaistorjuntayrityksistä ja niiden 
vastuuhenkilöistä.  

Ehdotetun pykälän 3 momentissa säädettäi-
siin rekistereissä olevien tietojen antamisesta 
ja antamistavoista sekä kiellosta antaa 2 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun rekisterin tie-
toja. Rekisteriin tallennettujen tietojen salas-
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sapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan jul-
kisuuslakia sekä muuhun henkilötietojen kä-
sittelyyn henkilötietolakia (523/1999). Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastolle CLP-ase-
tuksen 45 artiklan mukaisesti nimettynä eli-
menä annettaisiin edellä mainitusta kiellosta 
huolimatta oikeus välittää 2 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetun rekisterin salassa pidettävät 
tiedot seoksen koostumuksesta Myrkytystie-
tokeskukselle myrkytysten hoito-ohjeiden 
antamista varten. Näiden tietojen luovuttami-
sesta säädetään CLP-asetuksen 45 artiklassa. 

Ehdotetun pykälän 4 momentissa säädettäi-
siin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston oi-
keudesta tallentaa myös muita kemikaalilain 
ja sen nojalla annettujen säännösten noudat-
tamista koskevan valvonnan kannalta tarpeel-
lisia tietoja. Merkintä on poistettava rekiste-
ristä rekisteröidyn henkilön sitä pyytäessä 
taikka todistuksen tultua peruutetuksi. Rekis-
teriin tallennettujen tietojen salassapitoon ja 
luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslakia se-
kä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henki-
lötietolakia.  

Ehdotetun pykälän 5 momentissa säädettäi-
siin valtioneuvoston oikeudesta antaa rekiste-
reistä ja niiden käytöstä tarkempia säännök-
siä. Nykyisin rekisteriä koskevia säännöksiä 
sisältyy kemikaaleja koskevien tietojen toi-
mittamisesta annettuun sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetukseen (553/2008). 

18 §. Kemikaalineuvottelukunta. Kemikaa-
lineuvottelukunta olisi sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön alaisena toimiva neuvottelukunta, 
joka seuraa ja edistää viranomaisten, keskeis-
ten järjestöjen ja muiden toimijoiden välistä 
yhteistyötä kemikaaliriskien hallinnassa. 
Neuvottelukunta tukisi ministeriöitä lainsää-
däntövalmisteluun liittyvässä sidosryhmäyh-
teistyössä ja voisi tehdä esityksiä ja aloitteita 
kemikaaleja koskevan lainsäädännön sekä 
kemikaaleja koskevan tutkimus-, koulutus- ja 
tiedotustoiminnan kehittämiseksi sekä hoitaa 
muita sosiaali- ja terveysministeriön tai ym-
päristöministeriön sille antamia valmistelu-
tehtäviä. Euroopan unionin kemikaalilain-
säädäntöön liittyy lukuisia hallinnollisia me-
nettelyjä, joita käsitellään Euroopan kemi-
kaaliviraston (ECHA) komiteoissa, komissi-
on komitologiakomiteassa ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kokouksissa. 
Kemikaalineuvottelukunnan puitteissa voitai-

siin edistää Suomen osallistumista EU-
lainsäädännön valmisteluun ja välittää lain-
säädännön toimeenpanoa, ohjeistusta, val-
vontaa sekä kehittämistä koskevaa ajankoh-
taista tietoa. Kemikaalineuvottelukunta toi-
misi myös valmistelutukena vaativan ja laa-
jakantoisen EU-asetuksiin pohjautuvan ke-
mikaalilainsäädännön taustojen ja vaikutus-
ten selvittämisessä. Suomessa on toiminut 
kemikaalineuvottelukunta yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1970 lähtien, aiemmin nimellä 
myrkkyasiain neuvottelukunta. Pykälän 
2 momentissa säädettäisiin valtioneuvostolle 
asetuksenantovaltuus antaa tarkempia sään-
nöksiä neuvottelukunnan kokoonpanosta ja 
tehtävistä.  
 
4 luku  Toimintaa ohjaavat yleiset pe-

riaatteet ja toiminnanharjoit-
tajan velvollisuudet 

19 §. Toimintaa ohjaavat yleiset periaat-
teet. Pykälään koottaisiin toimintaan kohdis-
tuvia huolehtimisperiaatteita, joiden tarkoi-
tuksena olisi ehkäistä kemikaalien aiheutta-
mia vaaroja ja haittoja. Yleiset periaatteet oh-
jaisivat ennen kaikkea toiminnanharjoittajia 
toimimaan tämän lain tavoitteen mukaisesti. 
Säännöksen yleispiirteisyydestä johtuen se ei 
sellaisenaan riittäisi perusteeksi rangaistuk-
sen määräämiselle. Viranomaisvalvonnassa 
yleisiä periaatteita voisi soveltaa vain yhdes-
sä yksityiskohtaisten aineellisten säännösten 
kanssa. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin 
periaatteellisella tasolla, että toiminnassa on 
oltava riittävät tiedot kemikaalin terveys- ja 
ympäristövaikutuksista sekä kemikaalin 
myyntiä koskevista edellytyksistä (kohta 1). 
Lainsäädännön velvoitteisiin sisältyy erilaisia 
myyntiä koskevia edellytyksiä, kuten tietty-
jen kemikaalien myynnin rajoittaminen vain 
ammattikäyttöön, tiettyjen kemikaalipakka-
usten mukaan sisällytettävät suojakäsineet, 
kemikaalin vähittäismyyntiä koskevat rajoi-
tukset ja kaikkien kemikaalin toimittajien 
vastuu vaarallisen kemikaalin varoitusetike-
tin oikeellisuudesta. Lisäksi tulisi noudattaa 
riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta ke-
mikaalin määrä ja vaarallisuus huomioon ot-
taen (kohta 2), sekä valita, silloin kun se on 
kohtuudella mahdollista, käyttöön olemassa 
olevista kemikaaleista tai menetelmistä se, 
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josta aiheutuu vähiten vaaraa (kohta 3). Py-
kälän 1 kohdan mukaiset riittävät tiedot ke-
mikaalista ovat välttämättömiä, jotta toimin-
nassa pystytään soveltamaan kohtia 2 ja 3.  

20 §. Kemikaalia koskevien tietojen kieli-
vaatimus. Ehdotettavan pykälän 1 momentis-
sa säädettäisiin siitä, että biosidivalmisteen, 
kasvinsuojeluaineen ja vaarallisen kemikaa-
lin merkinnät on tehtävä suomeksi ja ruotsik-
si. CLP-asetus ja biosidiasetus antavat jäsen-
valtioille mahdollisuuden säätää merkintöjen 
kielivaatimuksista kansallisesti. Suomessa on 
tarpeen varmistaa, että etiketissä olevien 
merkintöjen teksti on kirjoitettu sekä suo-
meksi että ruotsiksi. CLP-asetuksen liitteessä 
VI on annettu EU-tasolla yhdenmukaistetut 
luokitukset ja merkinnät tietyille aineille. 
CLP-asetus sisältää kyseisten varoitusetiket-
tiin merkittävien aineiden nimet vain englan-
niksi. Jotta kaikki toimijat käyttäisivät sa-
masta aineesta samaa kemiallista nimeä, on 
tarpeen antaa kansallisesti asetus, jossa nimet 
ovat saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Pykä-
län 2 momentissa säädettäisiin käyttöturvalli-
suustiedotteen kielivaatimuksesta Suomessa. 
REACH-asetuksen 31 artikla antaa jäsenval-
tioille mahdollisuuden säännellä käyttötur-
vallisuustiedotteen kielivaatimuksista kansal-
lisesti. Toiminnanharjoittajalla tulisi pykälän 
mukaan olla valmius käyttöturvallisuustie-
dotteen toimittamiseen sekä suomeksi että 
ruotsiksi, mutta vastaanottaja voisi halutes-
saan valita, että vain toinen kieliversio riittää. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Turval-
lisuus- ja kemikaalivirastolle mahdollisuus 
pyytää biosidivalmisteen luvan hakijalta tie-
toja toimitettavaksi suomeksi tai ruotsiksi sen 
mukaan kuin EU:n biosidiasetuksen artik-
loissa erikseen säädetään kansallisesti mah-
dolliseksi.  

21 §. Kemikaalien markkinointi. Pykälään 
ehdotetulla kemikaalien markkinointia kos-
kevalla säännöksellä yhdenmukaistettaisiin 
eri kemikaalien mainontaa koskevaa säänte-
lyä. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) markki-
noinnin käsite on hyvin laaja. Markkinoinnil-
la tarkoitetaan mainontaa ja muunlaista 
myynninedistämistä eli se pitää sisällään kai-
ken kulutushyödykkeitä ja elinkeinonharjoit-
tajia koskevan tiedottamisen kuluttajille. 
Myös yksittäisessä kaupantekotilaisuudessa 
myyjän antamat tiedot ovat kuluttajansuoja-

laissa tarkoitettua markkinointia, samoin 
kuin kulutushyödykkeen pakkaustekstit ja 
käyttöohjeetkin. Elinkeinonharjoittajan lo-
pullinen tarkoitus on vaikuttaa kuluttajan 
päätöksiin ja toimintaan. Voimassa olevassa 
kemikaalilaissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä mainonnan rajoitukset koskevat 
biosideja lukuun ottamatta vain pakkausten 
etikettejä. Voimassa oleva asetus biosidival-
misteista (466/2000) kieltää seoksen esittelyn 
biosidien mainonnassa harhaanjohtavasti sen 
ihmiseen tai ympäristöön kohdistuvien riski-
en osalta. Myös EU:n biosidiasetuksessa on 
vastaava rajoitus mainonnan osalta, samoin 
kuin EU:n kasvinsuojeluaineasetuksessa 
(EY) N:o 1107/2009. Kemikaalin mainontaa 
etämyynnin yhteydessä on säännelty CLP-
asetuksen 48 artiklassa. Pykälässä kiellettäi-
siin käytettävän kemikaaleja koskevissa mai-
noksissa ja markkinoinnissa ilmaisuja, jotka 
ovat harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle aiheutu-
vien riskien osalta. Pykälän säännöstä sovel-
lettaisiin sen lisäksi, mitä EU:n kemikaali-
lainsäädännössä säädetään markkinoinnista, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta. Mainonnassa 
ja markkinoinnissa kiellettyjä ilmaisuja ovat 
"ei-myrkyllinen", "ei-haitallinen", "ympäris-
töystävällinen", "ekologinen" tai muu vas-
taava väite, joka tarkoittaa, että kemikaali ei 
ole vaarallinen. Oleellinen osa markkinointia 
ovat kemikaalipakkauksen päällysmerkinnät, 
joita koskisivat myös edellä mainitut ilmai-
sukiellot. Kemikaalien markkinoinnin val-
vonta kuuluisi Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastolle.  

Ehdotetun pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin luvussa 5 tarkoitettujen biosidivalmistei-
den markkinoinnista. Biosidiasetuksen sään-
nökset vastaavat biosididirektiivin nojalla 
annettuja markkinointisäännöksiä, joita on 
sovellettu kansallisesti hyväksyttyihin biosi-
divalmisteisiin biosididiretiivin voimaantu-
losta alkaen. 

22 §. Tietojen toimittaminen kemikaalista. 
Ehdotettavan pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin toiminnanharjoittajan velvoitteesta 
toimittaa tietoja vaarallisista kemikaaleista 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Kemi-
kaalitietojen toimittaminen on nykyisinkin 
voimassa oleva kansallinen menettely, jolla 
kerätään tietoja markkinoille saatetuista ke-
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mikaaleista. Kemikaalitiedot annetaan toi-
minnanharjoittajan tekemällä niin sanotulla 
kemikaali-ilmoituksella. Toiminnanharjoitta-
jalla tässä tapauksessa tarkoitetaan kemikaa-
lin valmistajaa, maahantuojaa, jatkokäyttäjää 
tai muuta sellaista toimijaa, joka ensimmäistä 
kertaa saattaa kemikaalin markkinoille tai 
käyttöön Suomessa omana tuotteena. Velvoi-
te koskee 6 §:ssä olevan vaarallisen kemikaa-
lin määritelmän mukaisesti niitä kemikaaleja 
(sekä aineita että seoksia), joista on tehtävä 
REACH-asetuksen 31 artiklan mukaisesti 
käyttöturvallisuustiedote, eli jotka on luoki-
teltu vaaralliseksi tai sisältävät vaarallista ai-
netta 31 artiklassa säädetyllä tavalla. Velvoi-
te koskee myös biosideja ja kasvinsuojeluai-
neita. Kemikaali-ilmoitus on tehtävä sekä 
ammatti- että kuluttajakäyttöön toimitetta-
vasta kemikaalista, vaikka REACH-
asetuksen 31 artiklan mukaisesti kuluttaja-
käyttöön toimitettavan kemikaalin osalta 
käyttöturvallisuustiedotetta ei tietyin edelly-
tyksin tarvitse toimittaa. Kemikaalitietoja 
käytetään viranomaistoiminnassa kuten ke-
mikaalivalvonnassa ja tilastoinnissa. Kemi-
kaalitietoja käytetään myös äkillisten myrky-
tysten hoito-ohjeiden antamiseen, ennaltaeh-
käisevien ohjeiden antamiseen sekä ammatti-
tautien ja tapaturmien selvittämiseen. 

Ehdotetun pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin toiminnanharjoittajan velvollisuudesta 
ilmoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 
markkinoille ja käyttöön saattamiensa kemi-
kaalien ja biosidivalmisteiden määristä. Il-
moitettuja tietoja käytetään viranomaistoi-
minnassa eivätkä ne ole julkisia. Pykälän 3 
momentissa säädettäisiin sosiaali- ja terve-
ysministeriön oikeudesta antaa asetuksella 1 
ja 2 momentissa tarkoitettujen tietojen toi-
mittamisesta tarkempia säännöksiä. Nykyisin 
on voimassa kemikaaleja koskevien tietojen 
toimittamisesta annettu sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetus (553/2008) ja kemikaalien 
määrätietojen toimittamisesta annettu sosiaa-
li- ja terveysministeriön asetus (1155/2011), 
jotka jäisivät edelleen voimaan uuden lain 
tultua voimaan. Luvussa 5 tarkoitettujen bio-
sidivalmisteiden myyntimäärätietoja on ke-
rätty kaikista ennakkohyväksyttävistä biosi-
divalmisteista vuodesta 1994 alkaen ja tätä 
käytäntöä on tarpeen jatkaa. Biosidiasetuksen 
mukaisesti hyväksytyille valmisteille vastaa-

va säännös sisältyy biosidiasetuksen 68 artik-
laan. 

23 §. Maastavientiä koskeva ilmoitus. 
Suomi ja EU allekirjoittivat vuonna 1998 
kansainvälisen Rotterdamin yleissopimuksen 
ns. PIC-menettelystä (Prior Informed Con-
sent, suomennettuna tietoon perustuva en-
nakkosuostumus). Tämä tarkoittaa, että Rot-
terdamin sopimuksen osapuolet sitoutuvat 
siihen, että sopimuksen piiriin kuuluvia ke-
mikaaleja ei viedä maihin, jotka ovat kieltä-
neet tuonnin. Osapuolet sitoutuvat myös sii-
hen, että ne ilmoittavat kohdemaahan kansal-
lisesti kiellettyjen tai ankarasti säädeltyjen 
kemikaalien viennistä. Yleissopimuksen toi-
meenpanosta EU:n alueella säädetään vaaral-
listen kemikaalien viennistä ja tuonnista an-
netulla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 649/2012 (PIC-asetus), 
jota sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2014 
lähtien. Asetus korvaa kemikaalien viennistä 
ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008, jota 
sovelletaan 28 päivään helmikuuta 2014 
saakka. EU:n PIC-asetus sisältää muitakin 
kemikaaleja kuin mitä yleissopimus sisältää. 
Lisäksi EU soveltaa PIC-menettelyä myös 
vientiin maihin, jotka eivät ole yleissopimuk-
sen osapuolia. EU-asetus sisältää myös luet-
telon kemikaaleista, joiden vienti on kiellet-
ty. EU-asetuksen liitteessä 1 kemikaalit on 
jaettu kolmeen ryhmään: ryhmän 1 kemikaa-
leista toiminnanharjoittajan pitää tehdä vien-
ti-ilmoitus, ryhmien 2 ja 3 kemikaalien vien-
nissä noudatetaan lisäksi PIC-menettelyä. 
Tämä tarkoittaa, että vienti on sallittu ainoas-
taan jos vastaanottajamaa on suostunut tuon-
tiin. 

Vienti-ilmoitus on tehtävä myös tietyistä 
torjunta-aineista, jotka ovat kiellettyjä tai joi-
den käyttöä on ankarasti rajoitettu Suomen 
kansallisilla päätöksillä. Luettelo näistä ke-
mikaaleista on tiettyjen vaarallisten kemikaa-
lien maastavientiä koskevasta ilmoituksesta 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(15/2005). Säännös vastaa voimassa olevan 
kemikaalilain 42 §:n sisältöä. Vientimaan vi-
ranomainen voi kuitenkin komissiota kuultu-
aan ja tietyin ehdoin, tapauskohtaisesti päät-
tää, että vienti voidaan toteuttaa, jos vastaan-
ottajamaan suostumusta koskevaan pyyntöön 
ei ole saatu vastinetta. Pykälän 3 momentissa 
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säädettäisiin, että valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä 2 mo-
mentissa tarkoitetuista kemikaaleista, niiden 
valvonnasta sekä vientiä koskevan ilmoituk-
sen sisällöstä, käsittelystä, ajoituksesta ja 
voimassaolosta. 

24 §. Testauslaboratoriot. Kemikaalien 
turvallisuustutkimuksia koskevista vaatimuk-
sista säädetään muun muassa REACH-
asetuksessa, CLP-asetuksessa, biosidiasetuk-
sessa sekä testimenetelmien vahvistamisesta 
REACH-asetuksen nojalla annetussa Komis-
sion asetuksessa (EY) N:o 440/2008. Näissä 
asetuksissa säädetään, milloin tutkimuksen 
tekemän laboratorion on noudatettava hyvää 
laboratoriokäytäntöä (Good Laboratory Prac-
tice, GLP). Hyvän laboratoriokäytännön pe-
riaatteista on sovittu OECD:ssa ja säännökset 
sisältyvät pykälässä mainittuun, hyvän labo-
ratoriokäytännön periaatteiden noudattamista 
kemiallisten aineiden kokeissa ja periaattei-
den noudattamisen todentamista koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräys-
ten lähentämisestä annettuun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiiviin 
2004/10/EY. Lääkealan turvallisuus- ja ke-
hittämiskeskuksen tehtävänä olisi valvoa, et-
tä kyseiset laboratoriot noudattavat mainitun 
direktiivin periaatteita. Koska vastaavasta 
toimivallasta säädetään Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskuksen osalta lääkkei-
siin liittyen jo lääkelaissa (395/1987), viitat-
taisiin keskuksen toimivallan osalta lääkela-
kiin. 

25 §. Kemikaalin vähittäismyynnin rajoit-
taminen ja tietojenantovelvollisuus. Pykälän 
1 momentin mukaan kemikaalia ei saa luo-
vuttaa vähittäismyynnistä, jos on ilmeistä, et-
tä kemikaalista voi aiheutua erityistä vaaraa 
terveydelle. Tästä asiasta on nykyisin säädet-
ty tarkemmin kemikaalien vähittäismyynnis-
tä annetussa asetuksessa (573/2011). Erityi-
nen vaara voisi aiheutua esimerkiksi silloin, 
kun on ilmeistä että kemikaalia aiotaan käyt-
tää väärin. Pykälän 2 momentissa säädetyn 
asetuksenantovaltuuden nojalla voitaisiin an-
taa tarkempia säännöksiä vähittäismyynnin 
olosuhteista ja ikärajoista, siltä osin kuin ai-
netta ei ole mainittu REACH-asetuksen rajoi-
tusliitteessä XVII. 

Ehdotettavan pykälän 3 momentin mukaan 
lain 25 §:ää ei sovellettaisi ihmisille tai eläi-

mille tarkoitettuihin lääkevalmisteisiin, am-
pumatarvikkeisiin, kemikaaliturvallisuuslais-
sa tarkoitettuihin räjähteisiin eikä huumaus-
ainelaissa (373/2008) tarkoitettuihin huuma-
usaineisiin, koska näiden myyntiä koskee 
kunkin sektorin oma lainsäädäntö. 

Ehdotettavan pykälän 4 momentin mukaan 
valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä vaarallisen kemikaalin 
lisäksi myös muun terveydelle haittaa aiheut-
tavan kemikaalin vähittäismyynnin edelly-
tyksistä. Tällaisella terveydelle haittaa aihe-
uttavalla kemikaalilla tarkoitetaan vähittäis-
myynnissä olevia kemikaaleja, joita voidaan 
käyttää esimerkiksi imppaukseen tai muuten 
väärin, ja jotka aiheuttavat terveydelle hait-
taa, vaikka niitä ei ole varsinaisesti luokiteltu 
vaaralliseksi aineeksi. Lisäksi asetuksella 
säädettäisiin terveydelle vaarallisen kemikaa-
lin vastaanottajan velvollisuudesta antaa tar-
vittavat tiedot luovuttajalle kemikaalin vas-
taanottajasta, käyttäjästä ja käyttötarkoituk-
sesta apteekkimyynnissä.  
 
 
5 luku  Biosidivalmisteiden hyväksy-

minen 

Luvussa 5 säädettäisiin biosidiasetuksen 
siirtymäaikana sovellettavista kansallisista 
biosidivalmisteiden hyväksymismenettelyis-
tä. Kumottavaan lakiin verrattuna pykäliin 
tehtäisiin tarvittavat korjaukset ja asetuk-
senantovaltuuksia täsmennettäisiin. Samalla 
luovuttaisiin suojauskemikaalien ilmoitus-
menettelystä (kumottavan kemikaalilain siir-
tymäsäännös). Pykälien sisältö vastaa nykyi-
siä säännöksiä. 

26 §. Biosidivalmiste. Ehdotetussa pykälän 
1 momentissa määriteltäisiin luvussa 5 tar-
koitettu biosidivalmiste. Määritelmä poikke-
aa biosidiasetuksen mukaisesta määritelmäs-
tä ja sitä sovellettaisiin biosidiasetuksen siir-
tymäkauden aikana. Luvussa 5 biosidival-
misteilla tarkoitettaisiin niitä valmisteita, 
joille on ollut olemassa kansallinen hyväk-
symismenettely biosididirektiivin siirtymäai-
kana tai ennen sitä. Pykälän 1 momentin 1—
3 kohdan mukaan tällaisia valmisteita ovat 
suojauskemikaalit (puunsuoja-aineet, massa- 
ja paperiteollisuudessa käytettävät limantor-
juntakemikaalit), alusten pohjissa ja kalan-
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kasvatuksessa käytettävät kiinnittymisenesto- 
eli antifouling-aineet ja biosidiset torjunta-
aineet (jyrsijämyrkyt, eräät hyönteismyrkyt 
ja karkotteet).  

Näiden biosidivalmisteiden hyväksyntään 
sovelletaan myös 6 lukua. 

27 §. Hyväksyttämisvelvollisuus. Ehdote-
tussa pykälässä säädettäisiin biosidivalmis-
teen hyväksyttämisvelvollisuudesta biosi-
diasetuksen siirtymäajan aikana. Edellä 26 
§:ssä tarkoitettua biosidivalmistetta ei saisi 
luovuttaa markkinoille eikä käyttää ilman 
valmisteen ennakkohyväksyntää. Pykälässä 
säädettäisiin myös hyväksymisestä päättäväs-
tä viranomaisesta, joka olisi Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto. Pykälän sisältö vastaisi ny-
kyisiä säännöksiä. 

28 §. Hyväksymisen hakeminen. Ehdotetus-
sa pykälän 1 momentissa säädettäisiin hy-
väksymisen hakijasta, 2 momentissa siitä mi-
hin saakka hakemuksia luvun 5 mukaisesti 
voitaisiin tehdä sekä 3 momentissa hakemuk-
sen sisällöstä yleisesti. Pykälän 3 momentin 
mukaan hakemuksesta ja hakemukseen liitet-
tävistä tiedoista säädettäisiin tarkemmin ym-
päristöministeriön asetuksella. Pykälän sisäl-
tö vastaisi nykyisiä säännöksiä. 

29 §. Hyväksymisen edellytykset. Ehdotetun 
pykälän 1 momentissa säädettäisiin biosidi-
valmisteen yleisistä hyväksymisen edellytyk-
sistä. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
biosidiasetuksen mukaisesti kansallisia hy-
väksymismenettelyjä saa siirtymäaikana so-
veltaa valmisteisiin, jotka sisältävät vain sel-
laisia tehoaineita, jotka on arvioitu tai ovat 
arvioitavana biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työ-
ohjelman toisesta vaiheesta annetun komissi-
on asetuksen (EY) N:o 1451/2007 mukaises-
sa vanhojen tehoaineiden arviointiohjelmas-
sa. Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan 
biosidivalmiste ja sillä käsitellyt tuotteet ei-
vät saisi hyväksymisen ehtojen mukaisesti 
käytettyinä aiheuttaa ilmeistä haittaa tervey-
delle tai ympäristölle. Pykälän 1 momentin 
3 kohdan mukaan valmisteen tulisi olla lisäk-
si riittävän tehokas ja käyttötarkoitukseensa 
muutoinkin sopiva. Valmisteen sopivuudella 
käyttötarkoitukseensa tarkoitettaisiin muun 
muassa sitä, että valmiste ei saa aiheuttaa 

kohde-eliöissä vaikutuksia, joita ei voida hy-
väksyä, kuten liiallista resistenssiä tai tarpee-
tonta kärsimystä ja kipua. Valmisteen fysi-
kaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tuli-
si olla sellaisia, että valmiste soveltuu asian-
mukaiseen käyttöön, varastointiin ja kulje-
tukseen. Pykälän 1 momentin 4 kohdan mu-
kaan käytettävissä olisi oltava asianmukaiset 
analyysimenetelmät. 

Ehdotetun pykälän 2 momentissa säädettäi-
siin kiellosta hyväksyä tiettyjä terveydelle 
vaaralliseksi luokiteltuja valmisteita yleiseen 
kulutukseen. Pykälän sisältö vastaisi nykyisiä 
säännöksiä. 

30 §. Hyväksymispäätös. Ehdotetun pykä-
län 1 momentin mukaan hyväksyminen voi-
taisiin antaa määräajaksi, joka olisi korkein-
taan 10 vuotta. Hyväksyminen uudistettaisiin 
hakemuksesta, jos hyväksymisen edellytyk-
set edelleen täyttyvät. Ehdotetun pykälän 
2 momentin mukaan Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston olisi vahvistettava hyväksymis-
päätöksen yhteydessä valmisteen käyttötar-
koitus ja käyttöohje. Hyväksymispäätöksessä 
voitaisiin määrätä valmisteen luovuttamisen 
tai käytön rajoittamisesta vain tietylle käyttä-
jäkunnalle tai ehdotetun lain 38 §:ssä tarkoi-
tetun tutkinnon tai lain 41 §:ssä tarkoitetun 
erityistutkinnon suorittaneille henkilöille. 
Säännös mahdollistaisi tarvittaessa esimer-
kiksi valmisteen käytön rajoittamisen vain 
ammattimaiseen käyttöön. Hyväksymispää-
tökseen voitaisiin liittää myös valmisteen 
käyttöä, myyntipäällysmerkintöjä, toimitetta-
via lisätietoja ja muita hyväksymisen edelly-
tysten täyttämiseksi tarpeellisia ehtoja. Jos 
hakemuksen yhteydessä toimitettuun käyttö-
turvallisuustiedotteeseen aiheutuu muutoksia 
hyväksymispäätöksestä, tulisi hyväksymisen 
haltijan toimittaa päätöksen mukaiseksi ajan-
tasaistettu versio Turvallisuus- ja kemikaali-
virastolle. Näin voitaisiin varmistua, että tar-
peelliset tiedot (muun muassa luokitus, hy-
väksytty käyttötarkoitus ja käytön ehdot) vä-
littyvät toimitusketjussa. Luvussa 5 tarkoitet-
tujen biosidivalmisteiden merkintöihin sovel-
letaan nykyisin biosididirektiivin ja valtio-
neuvoston asetuksen 422/2000 vaatimuksia 
soveltuvin osin. Biosidivalmisteen myynti-
päällyksen on kemikaalilainsäädännön mu-
kaisten normaalien merkintöjen lisäksi mer-
kittävä seuraavat tiedot: biosidivalmisteen 

HE 38/2013 vp 



 
 

 

44 

valmistajan tai maahantuojan nimi, osoite ja 
puhelinnumero, tehoaineiden nimet ja pitoi-
suudet, käyttötarkoitus ja rekisteröintinume-
ro. Lisäksi päällyksessä tulee tarvittaessa olla 
maininta erillisestä käyttöohjeesta. Vähit-
täismyyntiä varten luovutettavan biosidival-
misteen päällyksessä tulee lisäksi esittää 
myös kemikaalin käyttöohjeet. Ehdotetun 
pykälän mukaisesti jatkettaisiin nykyistä käy-
täntöä. 

Ehdotetun pykälän 3 momentissa olisi hy-
väksymispäätöstä ja siihen liitettäviä ehtoja 
koskeva valtioneuvoston asetuksenantoval-
tuus.  

31 §. Hyväksymisen peruuttaminen tai 
muuttaminen. Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto olisi ehdotettavan pykälän 1 momentis-
sa säädetyin ehdoin peruutettava hyväksymi-
nen väliaikaisesti tai kokonaan 1—3 kohdas-
sa tarkoitetuilla perusteilla. Hyväksyminen 
olisi peruutettava, jos päätöksenteon jälkeen 
osoittautuisi, ettei biosidivalmiste täyttäisi-
kään hyväksymisen edellytyksiä esimerkiksi 
sen vuoksi, että valmiste ei käytössä olisi riit-
tävän tehokas. Päätöksen ehtojen olennaises-
ta rikkomisesta samoin kuin väärien tai har-
haanjohtavien tietojen antamisesta seuraisi 
myös hyväksymisen peruuttaminen. Ehdote-
tun pykälän 2 momentissa säädettäisiin hy-
väksymispäätöksen ehtojen muuttamisesta. 
Biosidivalmisteen käytön ehtoja olisi muutet-
tava, jos se uuden tietämyksen perusteella 
arvioitaisiin tarpeelliseksi tieteellisistä tai 
teknisistä syistä taikka terveyden ja ympäris-
tön suojelemiseksi. Ehdotetun pykälän 
3 momentissa säädettäisiin selvyyden vuoksi, 
että myös hakijalla olisi oikeus hakea hyväk-
symisen peruuttamista tai sen ehtojen muut-
tamista. Ehdotetun pykälän 4 momentissa 
olisi hyväksymisen peruuttamista tai muut-
tamista koskeva valtioneuvoston asetuk-
senantovaltuus. Pykälän sisältö vastaisi ny-
kyisiä säännöksiä. 

32 §. Uudet tiedot. Ehdotetussa pykälässä 
säädettäisiin hyväksymistä hakeneelle vel-
vollisuus toimittaa Turvallisuus- ja kemikaa-
livirastolle kaikki valmisteen hyväksymiseen 
mahdollisesti vaikuttavat uudet tiedot, joista 
hänen voidaan kohtuudella olettaa olevan 
selvillä ja jotka saattavat vaikuttaa hyväksy-
misen voimassaolon jatkamiseen. Pykälän si-
sältö vastaisi nykyisiä säännöksiä.  

33 §. Tietojen käyttö toisen hakemuksen 
käsittelyssä. Nykyisen suojauskemikaaleja ja 
biosidisia torjunta-aineita koskevan käytän-
nön mukaan hakijan tai hänen päämiehensä 
omistamat tutkimusaineistot katsotaan yksi-
tyiseksi omaisuudeksi eikä niiden käyttö toi-
sen hakijan hyväksi ole mahdollista ilman ai-
neiston omistajan kirjallista suostumusta. 
Tämä aineiston nauttima suoja on päättymä-
tön. Päättymätön tietosuoja ei ole biosidiase-
tuksen eikä REACH-asetuksen periaatteiden 
mukaista. Pykälässä säädettäisiin lain mukai-
sesti kansallisia hyväksymismenettelyjä var-
ten toimitetuille tiedoille suoja-aika, joka 
päättyisi samaan aikaan kun samojen tietojen 
suoja-aika päättyisi biosidiasetuksen 60 tai 
95 artiklan mukaisesti. 

34 §. Koetoiminta. Pykälässä säädettäisiin 
koetoiminnasta luvussa 5 tarkoitetuilla biosi-
divalmisteilla, joita ei ole hyväksytty 30 py-
kälän mukaisesti, ja niiden sisältämillä teho-
aineilla. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että tällaisilla valmisteilla ja 
tehoaineilla tehtävistä tutkimus- ja kehittä-
miskokeista olisi pidettävä kirjaa ja tiedot 
olisi pyydettäessä toimitettava Turvallisuus- 
ja kemikaalivirastolle. Tuotannollisesta ko-
keesta olisi ilmoitettava Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirastolle. Ehdotetun pykälän 2 mo-
mentin mukaan koe, josta voisi aiheutua 
päästöjä ympäristöön, edellyttäisi Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston luvan ennen ko-
keen aloittamista. Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto voisi asettaa kokeen suorittamiselle 
ehtoja tai kieltää kokeen kokonaan, jos se 
olisi tarpeen terveyden tai ympäristön suoje-
lemiseksi.  

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
ympäristöministeriön asetuksella voitaisiin 
antaa tarkemmat säännökset lupa- ja ilmoi-
tusmenettelyyn liittyvistä aikarajoista ja tie-
tovaatimuksista, jotka koskevat koesuunni-
telmaa, valmisteen ominaisuuksia, sen ympä-
ristö- ja terveysvaikutuksia, kokeessa käyttä-
viä valmistemääriä sekä turvallisen käytön 
edellyttämiä ohjeita. 

35 §. Biosidivalmisteen käyttö. Pykälässä 
säädettäisiin yleisellä tasolla biosidivalmis-
teen käytöstä. Sallittua olisi vain käyttöohjei-
den mukainen ja muutoinkin asianmukainen 
käyttö. Siihen kuuluu paitsi hyväksymispää-
töksen ehtojen noudattaminen, myös fysikaa-
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listen, biologisten, kemiallisten tai tarvittaes-
sa muiden menetelmien järkevä yhdistämi-
nen siten, että biosidivalmisteiden käyttö 
voidaan rajoittaa tarvittavaan vähimmäis-
määrään. Pykälässä viitataan lisäksi yleisesti 
muuhun biosidivalmisteiden käyttöä säänte-
levään lainsäädäntöön. Biosidivalmisteiden 
käyttöä säännellään muun muassa metsästys-
lailla (615/1993), kalastuslailla (286/1982), 
työturvallisuuslailla ja terveydensuojelulailla 
sekä niiden nojalla annetuilla säännöksillä. 
Pykälän sisältö vastaisi nykyisiä säännöksiä. 
 
 
6 luku Eräitä biosidivalmisteita kos-

kevia säännöksiä 

Luvussa 6 säädettäisiin menettelyistä, joita 
sovellettaisiin sekä biosidiasetuksen että lu-
vussa 5 tarkoitettujen kansallisten hyväksy-
mismenettelyiden ja siirtymäsäännöksen mu-
kaisten menettelyiden toimeenpanossa. 
Vuonna 2005 perustettu vapaaehtoinen tuho-
laistorjujan näyttötutkintomenettely ei ole 
toiminut tarkoitetulla tavalla. Näyttötutkin-
non on suorittanut vain pieni määrä henkilöi-
tä, eikä näyttötutkinto ole pystynyt takaa-
maan riittävää ammattitaitoa. Näin ollen kat-
sotaan tarpeelliseksi säätää asiasta laissa, 
vastaavasti kuten kasvinsuojeluaineille on jo 
aiemmin tehty. Lisäksi ehdotetaan tuholais-
torjuntayritysten rekisteröitymisvelvollisuut-
ta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja pä-
tevän vastuuhenkilön nimeämistä yritykseen. 
Vastaava menettely on käytössä kylmäalalla. 
Säännökset olisivat samalla ensimmäinen 
vaihe kohti biosideillekin myöhemmin tule-
vaa kestävän käytön sääntelyä. 

36 §. Näytteiden toimittaminen. Biosidiase-
tuksen 69 artiklan mukaan jäsenmaa voisi 
pyytää näytteitä ja malleja esimerkiksi ohje-
lehtisistä ja mainoksista. Ehdotetussa pykä-
lässä tämä määriteltäisiin Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston tehtäväksi.  

37 §. Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen 
biosidivalmisteiden käyttöä koskeva koulutus. 
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaisesti 
määriteltäisiin vastaavasti kuten kasvinsuoje-
luainelaissa tuholaistorjujan koulutus tuho-
laistorjuntaan tarkoitettujen valmisteiden 
asianmukaisen ja turvallisen käytön varmis-
tamiseksi. Tuholaistorjujalla tarkoitettaisiin 

ammatikseen jyrsijöitä, hyönteisiä ja muita 
vastaavia haittaeläimiä torjuvia henkilöitä. 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyisi 
hakemuksesta koulutuksen toteuttajan. 

Ehdotetun pykälän 2 momentissa määritel-
täisiin yleispiirteisesti koulutuksessa annetta-
van opetuksen sisältö. Opetusta olisi annetta-
va 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen ta-
voitteen varmentamiseksi biosidivalmistei-
den asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä, 
tuholaisten esiintymisen ehkäisemisestä sekä 
biosidivalmisteiden käyttöön liittyvistä ris-
keistä ja niiden hallinnasta. Ehdotetun pykä-
län 3 momentissa säädettäisiin koulutuksen 
toteuttajalle asetettavista edellytyksistä sekä 
hyväksymisen voimassaolosta. Pykälän 
4 momentissa määriteltäisiin kouluttajan pä-
tevyys ja annettaisiin Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolle oikeus peruuttaa hyväksymi-
nen, mikäli vaaditut edellytykset eivät enää 
täyttyisi, eikä puutetta kohtuullisessa määrä-
ajassa saada korjattua. Lisäksi tarkemmat 
säännökset 1 momentissa tarkoitetusta koulu-
tuksen toteuttajasta ja koulutusohjelman yk-
sityiskohtaisen sisällön määrittelemisestä an-
nettaisiin valtioneuvoston asetuksella. Pykä-
län säännökset olisivat vastaavat kuin kas-
vinsuojeluainelaissa. 

38 §. Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen 
biosidivalmisteiden käyttöä koskeva tutkinto. 
Pykälässä määriteltäisiin minkä valmisteiden 
käytön Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi 
valmisteita hyväksyessään rajoittaa vain 
ammattimaisten tuholaistorjujien käyttöön. 
Tällaisia valmisteita olisivat tuholaistorjun-
taan tarkoitetut biosidivalmisteet biosidiase-
tuksen mukaisissa valmisteryhmissä 14 (jyr-
sijämyrkyt), 18 (hyönteis- yms. myrkyt) ja 8 
(puunsuoja-aineet), jotka voivat aiheuttaa 
merkittävää ympäristö- ja/tai terveysriskiä, 
jolleivät niiden käyttäjät osaa käyttää asian-
mukaisia riskinvähennysmenetelmiä. Tällai-
sia valmisteita ovat esimerkiksi jyrsijämyrk-
kyinä käytettävät niin sanotut toisen suku-
polven antikoagulantit, joiden riskinarvio on 
osoittanut, että niiden käytöstä aiheutuu ym-
päristöriskiä. Ne on kuitenkin unionin tason 
riskinarvioinnin yhteydessä päätetty hyväk-
syä, koska jyrsijämyrkkyjen käyttö on vält-
tämätöntä kansanterveydellisistä syistä. Ky-
seisten tehoaineiden hyväksymisen yhteydes-
sä on sovittu, että jäsenmaiden on toteutetta-
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va tarpeellisia riskinhallintamenetelmiä, ku-
ten valmisteiden hyväksyminen vain koulu-
tettujen ammattilaisten käyttöön. Tällaisia 
merkittävää ympäristö- ja/tai terveysriskiä 
mahdollisesti aiheuttavia tehoaineita sisältä-
vän biosidivalmisteen hyväksymispäätöksen 
yhteydessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
voisi päättää, että valmistetta saisi käyttää 
vain tuholaisten torjuntaan pätevyytensä 
osoittanut henkilö. Ehdotetun pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin ammattimaisen tuho-
laistorjujan pätevyyttä osoittavasta tutkinnos-
ta.  

Ehdotetun pykälän 2 momentissa tarkoitet-
tu tutkinto olisi pakollinen 1 momentissa tar-
koitettuja valmisteita käyttäville henkilöille. 
Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä ei oli-
si 37 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen osallis-
tuminen, jos vastaavat tiedot on hankittu 
muulla tavoin. Tutkinto olisi voimassa viisi 
vuotta. Määräaikaisuus olisi perusteltua, kos-
ka tuholaistorjunta-aineet ja muut torjunta-
menetelmät kehittyvät. Tutkinnon sisällöstä 
ja suorittamisesta voitaisiin antaa tarkemmat 
säännökset valtioneuvoston asetuksella. Py-
kälän säännökset olisivat vastaavat kuin kas-
vinsuojeluainelaissa.  

39 §. Tutkinnon vastaanottaja. Ehdotetun 
pykälän 1 momentin mukaan Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto hyväksyisi hakemuksesta 
tutkinnon vastaanottajan. Ehdotetun pykälän 
2 momentin mukaan Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto hyväksyisi viiden vuoden määrä-
ajaksi tutkinnon vastaanottajan. Pykälässä 
määriteltäisiin tutkinnon vastaanottajan päte-
vyys. Tutkinnon vastaanottajalla tai tämän 
palveluksessa olevalla on oltava hyvä pereh-
tyneisyys ja riittävä käytännön kokemus tu-
holaistorjuntaan. Turvallisuus- ja kemikaali-
virastolle annettaisiin oikeus peruuttaa hy-
väksyminen, mikäli hyväksymisen edellytyk-
set lakkaavat, tai tutkinnon järjestämisessä 
havaitaan olennaisia puutteellisuuksia eikä 
puutetta kohtuullisessa määräajassa saada 
korjattua.  

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
tutkinnon vastaanottajaan ja hänen palveluk-
sessaan olevaan sovellettaisiin heidän suorit-
taessaan tämän lain mukaisia tehtäviä rikos-
oikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksi. Vahingonkorvausvastuusta säädetään 
vahingonkorvauslaissa (412/1974). Ehdote-

tun pykälän 4 momentin mukaan tarkemmat 
säännökset tutkinnon vastaanottamisesta ja 
asiakirjojen säilyttämisestä voitaisiin antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 

Ehdotetun pykälän säännökset olisivat vas-
taavat kuin kasvinsuojeluainelaissa. 

40 §. Pätevyyden todentaminen. Ehdotetus-
sa pykälässä säädettäisiin henkilön pätevyy-
den todentamisesta. Jotta henkilö voisi käyt-
tää 38 §:n 1 momentissa tarkoitettuja valmis-
teita, hänen olisi toimitettava tarpeelliset 
henkilö- ja yhteystiedot ja 38 §:n mukainen 
pätevyystodistus Turvallisuus- ja kemikaali-
virastolle. Henkilöt merkittäisiin Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston ylläpitämään 17 
§:n mukaiseen tutkinto- ja yritysrekisteriin. 
Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastolle annettaisiin 
valtuus poistaa henkilö rekisteristä, jos osoit-
tautuisi esimerkiksi todennettujen asiakasva-
litusten kautta, ettei henkilö toimi tai osaa 
toimia pätevyysvaatimusten edellyttämällä 
tavalla. Ennen rekisteristä poistamista henki-
lölle olisi annettava kohtuullinen määräaika, 
jonka kuluessa hän voisi esimerkiksi suorit-
taa tutkinnon uudelleen. Pykälän 4 momen-
tiksi ehdotetaan valtioneuvostolle valtuutusta 
antaa tarvittaessa rekisteröinnin peruuttami-
sen edellytyksistä tarkempia säännöksiä ase-
tuksella. 

41 §. Erityistutkinto. Säännös olisi nykyi-
sen kemikaalilain 28 ja biosidivalmisteista 
annetun valtioneuvoston (466/2000) 24 §:ää 
tarkentava säännös. Tietyt biosidivalmisteet 
ovat käyttäjälle ja/tai ympäristölle erityisen 
vaarallisia. Tällaisia ovat esimerkiksi kaasu-
tettavat tuholaisten torjuntaan tarkoitetut 
valmisteet, jotka ovat akuutisti erittäin myr-
kyllisiä ja aiheuttavat välittömän hengenvaa-
ran käyttäjälle ja sivullisille, ellei niitä osata 
käyttää oikein. Esimerkki muista mahdolli-
sesti eritystutkintoa edellyttävistä valmisteis-
ta on sairaalatarvikkeiden desinfiointiin tar-
koitettu terveydelle erittäin vaarallinen ety-
leenioksidivalmiste. Ehdotetun pykälän 1 
momentin mukaan tällaisen biosidivalmis-
teen hyväksymispäätöksen yhteydessä Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto voisi päättää, 
että valmistetta saisi käyttää vain erityistut-
kinnon suorittanut henkilö. Tuholaistorjun-
taan tarkoitettujen aineiden osalta eritystut-
kintoon osallistumisen edellytys olisi 38 
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§:ssä tarkoitetunpätevyyden osoittaminen. 
Tällä järjestelmällä taattaisiin se, että erityis-
tutkinnon suorittajilla olisi yleinen pätevyys 
ammattimaiseen tuholaistorjuntaan. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
erityistutkintoa varten annettavaan koulutuk-
seen olisi sisällyttävä riittävästi opetusta ai-
nakin erityistutkintoa edellyttävien valmis-
teiden asianmukaisesta ja turvallisesta käsit-
telystä ja käytöstä sekä valmisteiden käyt-
töön liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. 
Pykälän 3 momentin mukaan tutkinnon jär-
jestäjän olisi annettava tutkinnosta todistus ja 
se olisi voimassa viisi vuotta. Valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin lisäksi antaa tar-
kempia säännöksiä tutkintovaatimuksista.  

42 §. Erityistutkinnon järjestäminen. Ehdo-
tetun pykälän 1 momentin mukaan erityistut-
kinnon järjestäisi ja siitä antaisi todistuksen 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksy-
mä riittävän asiantunteva toimija. Riittävän 
asiantuntevaksi toimijaksi voitaisiin katsoa 
biosidivalmisteen valmistaja tai maahantuoja 
taikka alan oppilaitos, jolla on riittävä asian-
tuntemus ja tarvittavat edellytykset opettaa 
kaasutuksen käytännön toteutusta ja siihen 
liittyvää riskinhallintaa. Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto tekisi päätöksen hyväksymi-
sestä perustuen kyseisen toimijan hakemuk-
seen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hoitaa 
vastaavaa menettelyä kylmälaitealan koulu-
tuksen järjestämisessä. Koska erityistutkintoa 
edellyttävien valmisteiden tarve ja käyttö on 
Suomessa hyvin vähäistä ja alalla työskente-
lee vähän henkilöitä, maahantuojan järjestä-
mä koulutus soveltuu alalle edellyttäen, että 
se täyttää edellä mainitut vaatimukset. Ny-
kyisen tiedon mukaan Suomessa ei ole toimi-
joita, jotka voisivat järjestää koulutusta, vaan 
kaasutettavia valmisteita käyttävät henkilöt 
kouluttaa valmisteen valmistaja ulkomailla. 
Ruotsin viranomaisen antama todistus kaa-
suttajakurssin suorittamisesta hyväksyttäisiin 
erityistutkinnoksi. Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto hyväksyisi hakemuksesta viiden 
vuoden määräajaksi tutkinnon järjestäjän ja 
sisällön. Pykälässä määriteltäisiin tutkinnon 
järjestäjän pätevyys. Järjestäjällä tai tämän 
palveluksessa olevalla on oltava hyvä pereh-
tyneisyys erityistutkinnon aihepiiriin ja riit-
tävää kokemusta siitä. Hyväksyminen olisi 
voimassa viisi vuotta. Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirastolle annettaisiin oikeus peruuttaa 
hyväksyminen, mikäli hyväksymisen edelly-
tykset lakkaavat tai tutkinnon järjestämisessä 
havaitaan olennaisia puutteellisuuksia eikä 
puutetta kohtuullisessa määräajassa saada 
korjattua. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
voisi peruuttaa antamansa hyväksynnän jär-
jestää erityistutkintoja, jos kokeiden järjestä-
jä ei enää toimisi alalla tai muusta syystä ei 
enää täyttäisi hyväksymisen edellytyksiä. 
Hyväksymisen edellytykset eivät enää täyt-
tyisi, jos kokeiden järjestäjällä ei olisi esi-
merkiksi enää pätevää henkilöstöä tai tarvit-
tavia laitteita ja välineitä järjestää erityistut-
kintoa. Pykälän 2 momentin mukaan tutkin-
non järjestämistä ja suorittamista koskevat 
asiakirjat olisi säilytettävä vähintään viisi 
vuotta tutkinnon järjestämisestä, ja ne olisi 
vaadittaessa esitettävä Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolle.  

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
tutkinnon järjestäjään ja hänen palvelukses-
saan olevaan sovellettaisiin heidän suoritta-
essaan tämän lain mukaisia tehtäviä rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään va-
hingonkorvauslaissa. Valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin antaa tarkempia säännök-
siä erityistutkinnon järjestämisestä. 

43 §. Erityistutkinnon todentaminen. Ehdo-
tetun pykälän 1 momentissa säädettäisiin li-
säksi henkilön erityistutkinnon todentamises-
ta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Hen-
kilön olisi toimitettava todistus erityistutkin-
non suorittamisesta ja tarpeelliset henkilö- ja 
yhteystiedot Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
tolle. Henkilöt merkittäisiin rekisteriin. Eh-
dotetun pykälän 2 momentin mukaan Turval-
lisuus- ja kemikaalivirastolle annettaisiin val-
tuus poistaa henkilö rekisteristä, jos osoittau-
tuu esimerkiksi todennettujen asiakasvalitus-
ten kautta, ettei henkilö toimi tai osaa toimia 
erityistutkinnon edellyttämällä ammattitai-
dolla ja aiheuttaa siten varaa ihmisten ter-
veydelle tai ympäristölle. Ennen rekisteristä 
poistamista henkilölle olisi annettava koh-
tuullinen määräaika jonka kuluessa hän voisi 
esimerkiksi suorittaa tutkinnon uudelleen. 
Ehdotetun pykälän 3 momenttiin esitetään 
valtuutusta antaa tarvittaessa rekisteröinnin 
peruuttamisesta tarkemmat säännökset val-
tioneuvoston asetuksella. 
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44 §. Ilmoitus ammattimaisesta tuholais-
torjunnasta ja vastuuhenkilöiltä vaadittava 
pätevyys. Ehdotetun pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin biosidivalmisteita ammattimai-
sesti käyttävien tuholaistorjuntayritysten re-
kisteröitymisvaatimus. Kunkin tällaista toi-
mintaa harjoittavan yrityksen päätoimisessa 
palveluksessa tulisi olla henkilö, jolla on 37 
§:n mukainen koulutus tai vastaava ammatti-
taito ja jonka tulisi olla osoittanut pätevyy-
tensä 38 §:n mukaisesti. Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto pitäisi rekisteriä toiminnan-
harjoittajista. Tällaisella rekisteröintivaati-
muksella voitaisiin ratkaista useita asioita: 
mahdolliset rangaistukset epäpätevästä toi-
minnasta voitaisiin antaa toiminnanharjoitta-
jalle, ei yksittäiselle henkilölle. Lisäksi saa-
taisiin tuholaistorjuntayritykset kartoitettua ja 
taattaisiin niiden ammattitaito. Turvallisuus- 
ja kemikaalivirasto antaisi pyynnöstä toimin-
nanharjoittajalle todistuksen yrityksen rekis-
teröinnistä tuholaistorjuntayritykseksi. Vaa-
timus olisi kokonaan uusi ja se vastaisi kyl-
mäalan säännöksiä. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
ilmoituksesta olisi käytävä ilmi toiminnan-
harjoittajan nimi ja yhteystiedot sekä tiedot 
vastuuhenkilöstä ja hänen pätevyydestään. 
Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan toi-
minnanharjoittajan olisi tehtävä 1 momen-
tissa tarkoitettu uusi ilmoitus viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vas-
tuuhenkilö on vaihtunut. Toiminnan lopetta-
misesta olisi ilmoitettava Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle. 
 
7 luku  Valvonta 

45 §. Vakavaa haittaa tai vaaraa aiheutta-
van kemikaalin kieltäminen tai rajoittaminen. 
Pykälässä säädettäisiin toimivallasta, jolla 
valtioneuvosto voisi, niiltä osin kuin kemi-
kaalia ei rajoiteta REACH-asetuksessa, kiel-
tää kemikaalin tai kemikaalia sisältävän esi-
neen valmistuksen, maahantuonnin, markki-
noille saattamisen ja muun luovuttamisen, 
maastaviennin, käytön tai muun näihin rin-
nastettavan kemikaalin käsittelyn sekä mää-
rätä toimintaa koskevista rajoituksista ja eh-
doista. Valtuus olisi tarkoitettu tilanteisiin, 
joissa lainsäädännön vaatimukset täyttävän 
kemikaalin tai esineen voidaan katsoa aiheut-

tavan vakavaa haittaa tai vaaraa ihmisten ter-
veydelle tai ympäristölle. Tällaisia tilanteita 
ei käytännössä todennäköisesti tule usein, 
mutta laissa on oltava valtuus kieltoa varten. 
Euroopan unionin kemikaaliasetuksissa on 
niin sanottu suojalauseke, jonka nojalla jä-
senvaltio voi tilapäisesti kieltää alueellaan 
EU-lainsäädännön vaatimukset täyttävän 
kemikaalin tai kemikaalia sisältävän esineen 
valmistuksen tai markkinoille saattamisen, 
mikäli se katsoo tuotteesta aiheutuvan vaa-
raa. Tällöin jäsenvaltion on ilmoitettava asi-
asta komissiolle, ja käynnistettävä kussakin 
EU-asetuksessa erikseen säädetyt hallinnolli-
set menettelyt asian saattamiseksi ratkaista-
vaksi EU-tasolla. Pykälän 2 momentin mu-
kaista toimivaltaa käytettäisiin siten niissä 
tapauksissa, joissa on tarpeen soveltaa EU-
asetuksen mukaista suojalauseketta (esimer-
kiksi REACH-asetuksen 129 artikla, biosi-
diasetuksen 88 artikla tai pesuaineasetuksen 
15 artikla). Tällöin noudatetaan kyseisessä 
EU-asetuksessa säädettyä menettelyä. Eräi-
den muiden EU-maiden tekemiin kansallisiin 
kemikaalikohtaisiin rajoitusehdotuksiin Eu-
roopan komissio on suhtautunut kriittisesti, 
koska EU-sääntely on kemikaalien osalta 
harmonisoivaa, sisämarkkinoiden vapaaseen 
liikkuvuuteen tähtäävää lainsäädäntöä. Pykä-
län mukaista toimivaltaa voitaisiin käyttää 
myös sellaisissa tapauksissa, joissa EU-
sääntely ei sisällä yhdenmukaistettuja sään-
nöksiä, tai joiden osalta jäsenmailla on oike-
us antaa kansallisia säännöksiä esimerkiksi 
terveyden- tai ympäristönsuojelusyistä. 

Vakavaa haittaa tai vaaraa aiheuttava ke-
mikaali voi olla luokiteltu vaaralliseksi tai se 
voi olla kemikaali, jonka tietty nimenomai-
nen käyttö aiheuttaa vakavan haitan tai vaa-
ran vaikka luokitus ei tätä ottaisi huomioon. 

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voisi tila-
päisesti määrätä tarvittavista kielloista ja ra-
joituksista, jos haitan torjuminen edellyttäisi 
pikaisia toimenpiteitä, minkä jälkeen asia tu-
lisi alistaa valtioneuvoston päätettäväksi. 

46 §. Valvontaviranomaisen kiellot ja mää-
räykset. Pykälässä säädettäisiin kemikaali-
laissa mainittujen valvontaviranomaisten 
toimivaltuuksista puuttua valvonnallisin kei-
noin sellaiseen toiminnanharjoittajan toimin-
taan, jossa ei noudateta kemikaalilain tai Eu-
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roopan unionin kemikaalilainsäädännön 
säännöksiä. Pykälän ensimmäisessä momen-
tissa annettaisiin asianomaiselle valvontavi-
ranomaiselle oikeus kieltää toiminnanharjoit-
tajaa jatkamasta tai toistamasta säännösten 
vastaista menettelyä tai määrätä toiminnan-
harjoittaja muutoin täyttämään laissa säädetyt 
velvoitteet. Kielto-oikeus määräytyisi kussa-
kin tapauksessa yleisen tehtävä- ja toimival-
tajaon mukaisesti. Jos 1 momentissa maini-
tun kiellon tai määräyksen antaa muu viran-
omainen kuin Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto, niin kiellon ja määräyksen antava vi-
ranomainen soveltaa menettelyssään oman 
toimialansa säädöksiä eli 10 § mukaisesti 
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuo-
jelutoiminnasta annettua lakia, 11 § mukai-
sesti ympäristönsuojelulakia, ja 13 §:n mu-
kaisesti tullilakia, ellei kemikaalilaissa toisin 
säädetä. 

Pykälän 2 momentissa kemikaalien ja ke-
mikaalia sisältävien esineiden markkinaval-
vontaan liittyvät toimenpiteet määriteltäisiin 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtäväksi. 
Muut kemikaalilaissa tarkoitetut valvontavi-
ranomaiset eivät voi käyttää 2 momentissa 
mainittuja keinoja puuttuessaan säännösten 
vastaiseen toimintaan, vaan heidän tulee siir-
tää asia näiden toimenpiteiden osalta Turval-
lisuus- ja kemikaalivirastolle. Pykälän 3 mo-
mentin säännöksellä säädettäisiin Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston tai sen tarkastajan 
oikeudesta määrätä 2 momentissa tarkoitettu 
kielto väliaikaisena, jos kemikaali tai kemi-
kaalia sisältävä esine voi aiheuttaa vakavaa 
vaaraa terveydelle ja ympäristölle, eikä vaa-
raa muilla tavoin voida estää. Tällainen kiel-
to tulisi kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, 
joissa on olemassa olevaa tietoa tai voimakas 
epäily kemikaalin tai esineessä olevan kemi-
kaalin vaarallisuudesta (vakava). Väliaikai-
nen kielto annettaisiin asian selvittämisen 
ajaksi ja olisi voimassa, kunnes asia ratkais-
taan lopullisesti. Tarkastajan antaessa kiel-
lon, asia tulee saattaa välittömästi Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston tietoon. Tarkasta-
jalla tarkoitetaan tässä viraston henkilöstöön 
kuuluvaa, jolle virasto on tämän tehtävän 
määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja teh-
täviensä vuoksi muuten kuuluu.  

Puuttuessaan hallinnollisin keinoin POP-
asetuksen noudattamatta jättämiseen Tukesin 

tulisi toimia riittävässä yhteistyössä lain 13 
§:ssä tarkoitetun POP-asetuksen toimivaltai-
sen viranomaisen, Suomen ympäristökeskuk-
sen, kanssa. 

Pykälän 1 ja 2 momenttia sovellettaisiin 
myös EU:n akkreditointi- ja markkinavalvon-
ta-asetuksen 20 ja 21 artiklan toimeenpa-
noon. 

Työsuojeluviranomaisen ja työsuojelutar-
kastajan antamista kielloista ja rajoituksista 
on voimassa, mitä ehdotetussa 10 §:ssä sää-
detään.  

47 §. Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyt-
tämisuhka. Ehdotetussa pykälän 1 momentis-
sa säädettäisiin valvontaviranomaiselle oike-
us tehostaa antamaansa kieltoa tai määräystä 
uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty 
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustan-
nuksella tai toiminta keskeytetään. Ehdotetun 
pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitettuja pakkokeinoja koskevassa asiassa 
sovellettaisiin yleislakia, toisin sanoen sitä, 
mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 
Esimerkiksi valvontaviranomainen, joka on 
asettanut uhkasakon, määräisi sen myös 
maksuun pantavaksi. 

48 §. Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus. Eh-
dotetun pykälän 1 momentin mukaan valvon-
taviranomaisella olisi oikeus saada tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä 
Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön 
noudattamisen valvontaa ja sen ohjausta var-
ten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajalta 
tai muulta henkilöltä. Tiedonsaantioikeus 
koskisi myös salassa pidettäviä tietoja. Tie-
donsaantioikeus henkilötiedoista olisi muita 
tietoja suppeampi ja koskisi ainoastaan vält-
tämättömiä henkilötietoja. Ehdotetun pykälän 
2 momentin mukaan valvontaviranomaisella 
olisi oikeus tehdä tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten sekä Euroopan unionin 
kemikaalilainsäädännön noudattamisen val-
vomiseksi tarvittavia tarkastuksia muualla 
kuin pysyväisluonteiseen asumiseen käyte-
tyissä tiloissa. Kotirauhan piiriin kuuluvat 
varsinaiset asuintilat suljettaisiin säännöksel-
lä nimenomaisesti tarkastusoikeuden ulko-
puolelle. 

49 §. Näytteensaanti- ja tutkimusoikeus. 
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan val-
vontaviranomaisella on oikeus saada toimin-
nanharjoittajalta kemikaalista tai kemikaalia 
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sisältävästä esineestä korvauksetta määräl-
tään kohtuullinen ja tutkimusten suorittami-
seksi tarpeellinen näyte, jollei viranomainen 
muutoin saa käyttöönsä kemikaalia koskevia 
tietoja. REACH-asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvat sen 1 artiklan mukaan aineet sellai-
senaan, seoksissa tai esineissä. Kun tällöin 
tutkitaan kemikaalia, sen lainmukaisuutta tai 
sen koostumusta, toiminnanharjoittajan on 
suoritettava tutkimuksista aiheutuvat koh-
tuulliset kustannukset. Näytteensaanti- ja tut-
kimusoikeuden peruste koskisi nimenomai-
sesti tämän lain sekä Euroopan unionin ke-
mikaalilainsäädännön soveltamisalaan kuu-
luvien säännösten noudattamisen selvittämis-
tä. Kustannusten perimistä toiminnanharjoit-
tajalta voidaan perustella sillä, että toimin-
nanharjoittajalla tulee olla kemikaalilain ja 
Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön 
mukaisesti tiedot kemikaalien lainmukaisuu-
desta, koostumuksesta ja ominaisuuksista. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
tarpeettomien tutkimusten välttämiseksi en-
nen tutkimusten aloittamista on toiminnan-
harjoittajalle varattava tilaisuus tulla kuulluk-
si aiotusta tutkimuksesta. Mikäli viranomai-
selle tällöin toimitettaisiin riittävät tiedot 
kemikaalista, sen lainmukaisuudesta, koos-
tumuksesta ja ominaisuuksista eikä olisi ai-
hetta epäillä tietojen paikkansapitävyyttä, nii-
tä koskevien tutkimusten aloittaminen ja kus-
tannusten periminen ei olisi enää perusteltua. 
Tutkimustulokset olisi annettava tiedoksi 
toiminnanharjoittajalle, ellei julkisuuslaissa, 
REACH-asetuksessa tai biosidiasetuksessa 
säädetystä salassapidosta muuta johdu. Vi-
ranomaisen tiedoksiantovelvollisuus koskisi 
vain sitä toiminnanharjoittajaa, jolta näyte on 
otettu. Viranomaisen tiedoksiantovelvolli-
suutta ei olisi tarkoituksenmukaista ulottaa 
laajemmalle kemikaalin tai sitä sisältävän 
esineen toimitusketjuun. Siltä osin kuin val-
vontaviranomainen teetättää omalla kustan-
nuksellaan tässä pykälässä tarkoitettuja tut-
kimuksia, ei tiedoksiantovelvollisuutta sovel-
lettaisi. 

50 §. Asiantuntijan käyttäminen. Ehdotetun 
pykälän 1 momentin mukaan valvontaviran-
omainen voisi tässä laissa tarkoitettua val-
vontaa toteuttaessaan käyttää apunaan asian-
tuntijaa valvonnan kannalta merkityksellisen 
seikan selvittämisessä. Ulkopuolisen asian-

tuntijan olisi oltava pätevä, millä tarkoitetaan 
sitä, että hänellä tulee olla tarkastusten, tut-
kimusten ja selvitysten tekemiseen tarvittava 
asiantuntemus. Ulkopuolisen asiantuntijan on 
osoitettava pätevyytensä ja käyttämiensä tar-
kastus- ja tutkimusmenetelmien luotettavuus 
palveluja tilaavalle viranomaiselle. Valvon-
taa koskevasta päätöksenteosta vastaisi aina 
valvontaviranomainen. Ulkopuolista asian-
tuntijaa voidaan tarvita erityisen toimipaikal-
la tai tuotteessa olevan seikan säännösten 
mukaisuuden selvittämiseksi. Asiantuntija ei 
toimisi itsenäisesti vaan suorittasi valvontaan 
liittyviä avustavia tehtäviä valvontaviran-
omaisen apuna. Valvontaviranomaisella olisi 
täysi vastuu asiassa, vaikka hän käyttäisikin 
apunaan asiantuntijaa. Valvontaviranomai-
nen valitsee asiantuntijan, arvioi tämän päte-
vyyden ja maksaa asiantuntijan käytöstä ai-
heutuneet kulut. Asiantuntija voisi olla esi-
merkiksi toinen valvontaviranomainen, asi-
antuntijalaitos tai yksittäinen, asiaan pereh-
tynyt henkilö. Asiantuntijatehtävä voitaisiin 
suorittaa myös tarkastuskohteen ulkopuolella 
esimerkiksi tutkimuslaitoksessa tai viran-
omaisen hankkimana laboratoriopalveluna 
jonkin kemikaalin ominaisuuden tai koostu-
muksen selvittämiseksi. Asiantuntija voisi ol-
la myös esimerkiksi Suomessa virkamies-
vaihdossa oleva toisen EU-maan valvontavi-
ranomaisen edustaja. Ehdotetun pykälän 
2 momentin mukaan asiantuntijaan sovellet-
taisiin hänen suorittaessaan valvontatoimin-
taan liittyviä avustavia tehtäviä rikosoikeu-
dellista virkavastuuta sekä yleisiä vahingon-
korvausoikeudellisia säännöksiä. Lisäksi il-
man nimenomaista lainsäännöstäkin asian-
tuntijan esteellisyyteen ja menettelytapoihin 
sovellettaisiin julkisuuslakia, hallintolakia ja 
kielilakia. Asiantuntijan tulee näin ollen esi-
merkiksi olla tehtävässään riippumaton.  

51 §. Kansainvälinen tiedonvaihto. Usei-
siin EU-asetuksiin sisältyy velvoite toimittaa 
komissiolle, Euroopan kemikaalivirastolle tai 
muille unionin jäsenmaille tietoja kemikaa-
leista ja kemikaalivalvonnasta. Lakiin ehdo-
tetaan sisällytettäväksi pykälä, jossa valvon-
taviranomaiselle annettaisiin oikeus toimittaa 
Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön 
sekä Suomen hyväksymien kansainvälisten 
sopimusten edellyttämiä tietoja asetusten ja 
sopimusten edellyttämille ulkomaisille toi-
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mielimille, kansainvälisille järjestöille ja val-
tioille. Luovutettaessa henkilötietoja ulko-
maille on noudatettava, mitä henkilötietolais-
sa ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoit-
teista annetussa laissa säädetään. 

52 §. Oikeus saada tietoja toisilta viran-
omaisilta ja salassa pidettävien tietojen luo-
vuttaminen. Ehdotetun pykälän 1 momentin 
mukaan tämän lain valvontaviranomaisilla 
olisi oikeus saada valvonnan kannalta tar-
peellisia tietoja toisiltaan ja käyttää toistensa 
hankkimia näytteitä tarpeellisiin tutkimuksiin 
valvontaa ja sen ohjausta varten.  

Viranomaisten välinen tiedonsaantioikeus 
koskisi myös salassa pidettäviä tietoja. Hen-
kilötietojen osalta tietojensaantioikeus koski-
si vain välttämättömiä tietoja.  

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
julkisuuslaissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden estämättä saa tämän lain noudatta-
mista valvottaessa saatuja tietoja yksityisen 
tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- 
tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen 
henkilökohtaisista oloista luovuttaa pykäläs-
sä mainituille kansallisille viranomaisille, 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rastolle, Elintarviketurvallisuusvirastolle ja 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun 
lain valvontaviranomaisille, näiden suoritta-
mia laissa säädettyjä valvontatehtäviä varten 
sekä Euroopan unionin kemikaalilainsäädän-
nön valvontaa varten muiden EU-maiden 
valvontaviranomaisille. Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirastolle voisi syntyä 
tiedon tarve lääkinnällisten laitteiden valvon-
nassa, Elintarviketurvallisuusvirastolle kas-
vinsuojeluaineita koskevassa valvonnassa ja 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun 
lain valvontaviranomaisille vaarallisten ai-
neiden kuljetusten valvonnassa.  

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan sa-
lassapitosäännösten estämättä saisi tässä lais-
sa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saatuja 
tietoja luovuttaa syyttäjälle ja poliisille ri-
koksen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. 

53 §. Virka-apu. Virka-avulla tarkoitetaan 
viranomaisen toiselle viranomaiselle tai yksi-
tyiselle taholle antamaa apua, jossa viran-
omainen käyttää toimivaltuuksiaan mahdol-
listaakseen toisen viranomaisen valvontateh-
tävän toteuttamisen.  

Ehdotetun pykälän mukaan poliisi olisi 
velvollinen antamaan virka-apua muille vi-
ranomaisille tässä laissa tarkoitettujen val-
vontaviranomaisten tehtävien suorittamisek-
si. Maahantuontiin ja -vientiin sekä kautta-
kuljetukseen liittyvissä asioissa Tulli puoles-
taan olisi velvollinen antamaan virka-apua 
muille viranomaisille näiden valvontatehtä-
vien suorittamiseksi. Poliisilta virka-apua 
pyydettäisiin tarvittaessa esimerkiksi valvon-
tatarkastusten toteuttamisen varmistamiseksi 
tai että poliisia pyydetään varmistamaan, että 
jotain valvontaviranomaisen antamaa määrä-
ystä noudatetaan. Tullille säädetään lain 13 
§:ssä valvontaviranomaisen rooli kemikaali-
en ja niitä sisältävien esineiden maahantuon-
tiin, maastavientiin sekä kauttakulkuun. 
Maahantuonnilla, maastaviennillä ja kautta-
kululla tarkoitetaan EU:n ulkopuolelta tule-
vaa tuontia tai EU:sta tapahtuvaa vientiä tai 
kauttakulkua EU:n kautta. Mainittujen Tullin 
valvontatehtävien lisäksi kemikaalilaissa tar-
koitettu valvontaviranomainen voisi tarvitta-
essa pyytää Tullilta virka-apua 13 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa valvonta-
tehtävässä, joka tapahtuu Euroopan unionin 
sisämarkkinoilla, kun siinä edellytetään ke-
mikaalien pysäyttämistä Suomen rajalla. Si-
sämarkkinavalvontaa voitaisiin tehdä esi-
merkiksi kun Suomeen tiedetään olevan tu-
lossa säännösten vastaisia kemikaaleja muu-
alta EU-alueelta. 

54 §. Maksut. Ehdotetun pykälän 1 mo-
mentin mukaan viranomaisten tämän lain 
mukaisten suoritteiden maksullisuudesta ja 
suoritteista perittävien maksujen suuruudesta 
säädetään valtion maksuperustelaissa ja sen 
nojalla.  

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
maksu saadaan jättää kokonaan tai osittain 
perimättä, jos maksu olisi kemikaalin vähäi-
sen käytön takia tai muusta syystä kohtuuton.  
 
8 luku Muutoksenhaku ja tietojen sa-

lassapito 

55 §. Muutoksenhaku. Ehdotetun pykälän 
1 momentin mukaan viranomaisen tämän 
lain nojalla antamaan päätökseen haettaisiin 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Ehdotetun pykälän 
2 momentissa rajoitettaisiin 1 momentissa 
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tarkoitetun hallintolainkäyttölain mukaisen 
valitusoikeuden käyttöä. Momentin mukaan 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston määrää-
mästä 45 §:n 3 momentissa tai 46 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetusta väliaikaisesta kiellosta 
tai rajoituksesta ei saisi hakea muutosta valit-
tamalla.  

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
tämän lain nojalla antamaan päätökseen haet-
taisiin muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 
Momentin mukaan muutoksenhaussa nouda-
tettaisiin, mitä ympäristönsuojelulaissa sää-
detään. ELY-keskusten ja kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisen päätöksestä voidaan 
ympäristönsuojelulain mukaan hakea muu-
tosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Tällöin 
momentissa ehdotettu muutoksenhakutie 
ELY-keskusten ja kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen päätöksestä ei poikkeaisi 
muutoin näiden viranomaisten antamien pää-
tösten muutoksenhakutiestä. Yhdenmukaista 
menettelyä ehdotetaan tarkoituksenmukai-
suussyistä. Viranomainen antaa hallintolaissa 
tarkoitetun valitusosoituksen antamastaan 
päätöksestä, joten on tarkoituksenmukaista, 
että valitusmenettelyitä mainittujen viran-
omaisten päätöksistä ei ole enempää kuin yk-
si. Yhtenäinen menettely keventää viran-
omaisten hallinnollista taakkaa ja on omiaan 
rationalisoimaan hallintoa.  

Ehdotetun pykälän 4 momentin mukaan 
lain 31 §:n, 46 §:n tai PIC-asetuksen nojalla 
tehtävässä päätöksessä voitaisiin määrätä, et-
tä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää.  

56 §. Vaatimus liike- ja ammattisalaisuu-
den suojaamiseksi. Ehdotetun pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin kemikaalia koskevan 
ilmoituksen, niin sanotun kemikaali-ilmoi-
tuksen, tekijän mahdollisuudesta esittää vaa-
timus siitä, mitkä tiedot tulisi pitää liike- tai 
ammattisalaisuutena salassa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta tehdä ilmoitus Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle, jos hakija tai ilmoituksen 
tekijä saattaa itse julkiseksi aikaisemmin sa-
lassa pidettyjä tietoja. 

57 §. Kemikaalia koskevan liike- ja ammat-
tisalaisuuden rajaus. Ehdotetussa pykälässä 

säädettäisiin nykyistä lakia vastaavasti, mitä 
tietoja ei kemikaalia koskevan ilmoituksen 
tekijän 56 §:ssä tarkoitetusta vaatimuksesta 
riippumatta ole pidettävä liike- tai ammat-
tisalaisuutena. Pykälän 1 momentin tietoja ei 
tule asettaa saataville yleisen tietoverkon 
avulla, jos Euroopan kemikaalivirasto on ra-
joittanut tietojen saatavuutta sen mukaan, mi-
tä REACH-asetuksen 119 artiklan 2 kohdas-
sa säädetään. Kyseisen REACH-asetuksen 
artiklan mukaisesti Euroopan kemikaaliviras-
to voi hyväksyä perustelut sille, miksi tällai-
nen julkaiseminen voisi haitata rekisteröijän 
tai jonkin toisen asianomaisen kaupallisia 
etuja, ja pykälässä säädettäisiin vastaava 
luottamuksellisuuden suoja myös kansallisen 
toiminnan osalta.  

58 §. Biosidivalmistetta koskevan liike- ja 
ammattisalaisuuden rajaus. Pykälän mukais-
ta liike- ja ammattisalaisuuden rajausta so-
vellettaisiin luvussa 5 tarkoitettuihin biosidi-
valmisteisiin. Pykälässä säädettäisiin, mitkä 
biosidivalmisteita koskevat tiedot eivät mis-
sään tapauksessa voisi olla salassapidettäviä. 
Säännös vastaa biosididirektiivin 19 artiklan 
3 kohdan määräyksiä.  
 
 
9 luku Rangaistussäännökset 

59 §. Kemikaalirikkomus. Pykälässä ehdo-
tetaan säädettäväksi rangaistaviksi kemikaa-
lirikkomuksena eräiden tämän lain joko EU-
asetusten kansallista täytäntöönpanoa edel-
lyttäneiden kansallisten tai puhtaasti kansal-
listen säännösten, joita ei ole ylikansallisessa 
komission ja EU:n jäsenmaiden viranomais-
ten välisessä tietojenvaihtomenettelyssä hy-
väksytty EU-oikeuden mukaisiksi sekä lain 
soveltamisalaan kuuluvien REACH-asetuk-
sen, CLP-asetuksen, biosidiasetuksen, PIC-
asetuksen, POP-asetuksen, pesuaineasetuk-
sen ja elohopean vientikieltoasetuksen vel-
voitteiden rikkomisesta tai noudattamatta jät-
tämisestä. Suurin osa ehdotettujen tekojen 
tunnusmerkistöistä koskee mainituissa EU-
asetuksissa säädettyjä toiminnanharjoittajan 
velvoitteita. Rangaistusuhan EU-oikeuden 
vastaisista teoista on oltava riittävän tehokas 
ja sen tulee vaikuttaa ennaltaehkäisevästi, 
mutta sen on oltava myös oikeasuhtainen te-
on vakavuuteen nähden. Kemikaalirikko-
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muksesta voitaisiin tuomita sakkorangaistuk-
seen.  

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäi-
siin rangaistavaksi 20 ja 21 §:ssä tarkoitettu-
jen kielivaatimusta koskevien velvoitteiden 
ja markkinointia koskevan kiellon laimin-
lyönti, ja 2 kohdassa 22 §:ssä tarkoitettujen 
tietojen toimittamisvelvollisuutta koskevan 
velvoitteen laiminlyönti. Sellaisen toimin-
nanharjoittajan, joka vastaa REACH-ase-
tuksen 31 artiklassa tarkoitetun kemikaalin 
saattamisesta markkinoille tai käyttöön Suo-
messa, on tehtävä 22 §:n mukainen kemikaa-
li-ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastol-
le. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee ilmoit-
taa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tiedot 
markkinoille tai käyttöön saattamiensa kemi-
kaalien määristä. Momentin 3 kohdassa eh-
dotetaan säädettäväksi rangaistavaksi kemi-
kaalirikkomuksena 23 §:n 2 momentissa tar-
koitetun maahanvienti-ilmoituksen laimin-
lyönti. Maahanvienti-ilmoitus edellytetään 
tehtäväksi vaarallisten kemikaalien ja torjun-
ta-aineiden maastavientiä koskevan Rotter-
damin yleissopimuksen nojalla. Suomen ym-
päristökeskus on maastavienti-ilmoitusten 
toimivaltainen viranomainen. Kyseessä on 
niin sanottu ennakkosuostumuksen menette-
ly. Momentin 4 kohdassa ehdotetaan rangais-
tavaksi lain 27 §:ssä tarkoitetun hyväksymi-
sen hakemisen tai 34 §:ssä tarkoitetun luvan 
hakemisen tai ilmoituksen tekemisen laimin-
lyönti. Pykälän 1 momentin 5 kohdassa sää-
dettäisiin rangaistavaksi lain 35 §:ssä tarkoi-
tettu biosidivalmisteiden käyttöohjeiden vas-
tainen käyttö. Biosidivalmisteiden hyväksy-
misen yhteydessä vahvistettavien käyttöoh-
jeiden noudattaminen on edellytys valmis-
teen turvalliselle käytölle terveyden- ja ym-
päristönsuojelun näkökulmasta. Momentin 6 
kohdassa ehdotetaan rangaistavaksi 36 §:ssä 
tarkoitettujen näytteiden toimittamisen lai-
minlyönti. Biosidiasetuksen mukaan näytteitä 
pakkauksista, merkinnöistä ja ohjelehtisistä 
voidaan pyytää luvanhaltijoilta, jotta voidaan 
varmistua niiden asianmukaisuudesta. Mo-
mentin 7 kohdan mukaan säädettäisiin ran-
gaistavaksi 40, 43 ja 44 §:ssä säädettyjen 
toiminnanharjoittajan velvollisuuksien lai-
minlyönti säädettäisiin rangaistavaksi. Ran-
gaistavaksi ehdotettavat teot rinnastuvat ym-
päristönsuojelulain rangaistussäännöksessä 

rangaistaviksi säädettyihin ilmoitusvelvolli-
suuden laiminlyöntiä tai viranomaisen mää-
räyksen rikkomista koskeviin tekoihin. Ehdo-
tetussa momentissa rangaistukset on nume-
roitu kemikaalilain pykäläviittausten mukai-
sessa nousevassa järjestyksessä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi REACH-asetuksen tiettyjen velvoit-
teiden rikkominen rangaistavaksi kemikaali-
rikkomuksena. Nämä velvoitteet ovat 5—7, 
9, 11 ja 17—19 artiklan mukaiset rekisteröin-
ti- ja ilmoitusvelvollisuudet Euroopan kemi-
kaalivirastolle, 14 artiklan rikkomisen lisäksi 
37—39 artiklan mukaiset kemikaalien turval-
lisuusarviointi-, raportointi-, soveltamis- ja 
tiedottamisvelvollisuudet, 22, 24, 40, 41, 46 
sekä 66 artiklassa tarkoitettujen tietojen toi-
mittamisvelvollisuus Euroopan kemikaalivi-
rastolle. Yksittäiset REACH-asetuksen artik-
lat, joiden rikkominen ehdotetun pykälän 
mukaan säädettäisiin rangaistavaksi kemi-
kaalirikkomuksena, ovat 31 artiklan velvolli-
suus, joka koskee käyttöturvallisuustiedotetta 
ja siltä edellytettävien tietojen toimittamista 
vastaanottajalle, 32 artiklan mukaista ainetta 
tai seosta koskeva tiedottamisvelvollisuus, 33 
ja 34 artiklan tiedottamisvelvollisuus, 35 ar-
tiklan mukainen työnantajan tiedonantovel-
vollisuus, 36 artiklan mukainen velvollisuus 
säilyttää tietoja tai toimittaa niitä toimivaltai-
selle viranomaiselle tai Euroopan kemikaali-
virastolle, 49 artiklassa tarkoitettujen lisätie-
tojen toimittaminen toimivaltaiselle viran-
omaiselle, 56 artiklan mukainen markkinoille 
saattamista tai käyttöä koskeva kielto ilman 
Euroopan kemikaaliviraston kyseiselle ai-
neelle myöntämää nimenomaista lupaa, 65 
artiklan mukaisen lupanumeron merkintöihin 
lisäämisen velvollisuus taikka 67 artiklan 
mukaisen ainetta sellaisenaan, seoksessa tai 
esineessä koskevan liitteessä XVII säädetyn 
rajoituksen noudattamatta jättäminen. Ehdo-
tetussa momentissa rangaistukset on nume-
roitu REACH-asetukseen artiklaviittausten 
mukaisessa nousevassa järjestyksessä. Ehdo-
tetun pykälän 3 momentissa ehdotetaan sää-
dettäväksi rangaistavaksi kemikaalirikko-
muksena CLP-asetuksen 4 artiklassa sekä 
II—IV osastossa tarkoitettuja luokitusta, 
merkintöjä ja pakkaamista koskevien velvoit-
teiden, 40 artiklassa tarkoitettujen ainetta 
koskevien tietojen ilmoittamisvelvollisuuden 
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Euroopan kemikaalivirastolle sekä 49 artik-
lassa tarkoitettua velvollisuutta säilyttää tie-
toja tai toimittaa niitä toimivaltaiselle viran-
omaiselle, valvontaviranomaiselle tai Euroo-
pan kemikaalivirastolle, rikkominen. Ehdote-
tussa momentissa rangaistukset on numeroitu 
CLP-asetukseen artiklaviittausten mukaisessa 
nousevassa järjestyksessä. 

Ehdotetun pykälän 4 momentissa ehdote-
taan säädettäväksi biosidiasetuksen tiettyjen 
velvoitteiden rikkominen rangaistavaksi ke-
mikaalirikkomuksena. Nämä velvoitteet ovat 
17 tai 27 artiklan mukaiset lupa- tai ilmoitus-
velvollisuudet ja 89, 93, 94 sekä 95 artiklan 
säännökset biosidivalmisteiden markkinoilla 
saataville asettamisesta tai käytön lopettami-
sesta, 17 artiklan mukainen velvollisuus 
käyttää biosidivalmistetta lupaehtojen sekä 
pakkaus- ja merkintävaatimusten mukaisesti, 
47 ja 56 artiklan mukaiset kirjanpito- tai il-
moittamisvelvollisuudet, 58 artiklan mukai-
set biosidivalmisteilla käsiteltyjen esineiden 
markkinoille saattamiseen, merkitsemiseen 
tai tietojen toimittamiseen liittyvät velvolli-
suudet, 65 ja 68 artiklan mukaiset kirjanpito- 
tai raportointivelvollisuudet, 69 artiklan mu-
kaiset luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista 
koskevat velvoitteet sekä 72 artiklan mukai-
set mainontaa koskevat velvoitteet. 

Ehdotetun pykälän 5 momentissa ehdote-
taan säädettäväksi rangaistavaksi kemikaali-
rikkomuksena eräiden muiden kuin edellä 
mainittujen EU-asetusten rikkominen tai lai-
minlyönti. Nämä EU-asetukset ovat pesu-
aineasetus, PIC-asetus, POP-asetus sekä elo-
hopean vientikieltoasetus. Kemikaalirikko-
muksena voitaisiin tuomita rangaistukseen 
pesuaineasetuksen 3, 4 tai 4 a artiklan sään-
nösten, pesuaineiden ja niiden sisältämien 
pinta-aktiivisten aineiden markkinoille saat-
tamisen tai 7 artiklan mukaisen rikkominen, 
testausvaatimuksen taikka 9 artiklan mukai-
sen tietojen toimittamisvelvollisuuden lai-
minlyöminen, PIC-asetuksen 8, 10, 14 ja 17 
artiklan mukaisen velvollisuuden antaa tieto-
ja kemikaalin viennistä tai 16 artiklan mukai-
sen kauttakulkua koskevien tietojen luovut-
tamisen rikkominen, 14 artiklassa tarkoitetun 
vastaanottajamaan tekemän päätöksen tai 15 
artiklan mukaisen vientikiellon rikkominen, 
19 artiklan mukaisen viitenumeron merkit-
semättä jättäminen, POP-asetuksen 3 artik-

lassa tarkoitetun kiellon ja rajoituksen rik-
kominen taikka 5 artiklan varastoa koskevien 
määräysten noudattamisen laiminlyöminen 
sekä elohopean vientikieltoasetuksen 1 ar-
tiklan mukaisen kemikaalien vientikiellon 
rikkominen tai 5 artiklan mukaisen kemikaa-
leja koskevien tietojen toimittamisvelvolli-
suuden laiminlyöminen. 

Pykälän 6 momentin mukaan sitä, joka rik-
koo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakol-
la tehostettua kieltoa tai määräystä, jolloin 
asetettu uhkasakko voidaan täytäntöönpanna 
eli hakea maksuun, voidaan jättää tuomitse-
matta rangaistukseen samasta teosta. Mo-
mentti mahdollistaisi niin sanotun kaksois-
rangaistuksen kiellon periaatteen toimeenpa-
non.  

Kansallisten ja EU-asetuksessa säädettyjen 
toiminnanharjoittajan velvoitteiden laimin-
lyönti- tai rikkomustapaukset hoidettaisiin 
ensisijaisesti kemikaalilain 46 §:n, jossa sää-
detään valvontaviranomaisen asettamista 
kielloista ja määräyksistä sekä 47 §:n, jossa 
säädetään uhkasakosta, teettämis- ja keskeyt-
tämisuhasta, nojalla. Kriminalisointia käytet-
täisiin vasta, jos mainittujen pykälien mukai-
set kiellot ja rajoitukset, joita voidaan tehos-
taa 47 §:n mukaisilla pakkokeinoilla, osoit-
tautuisivat tehottomiksi. EU-asetusten vel-
voitteiden rikkomisesta aiheutuvien rangais-
tusten tulisi olla tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia teon vakavuuteen nähden. 

Kemikaalilain mukaisia rangaistussäännök-
siä ei ole juurikaan käytetty, joten niiden 
merkitys on lähinnä ennalta ehkäisevä.  

60 §. Viittaus rikoslakiin. Ehdotetun pykä-
län 1 momentin mukaan rangaistus vastoin 
tätä lakia taikka sen nojalla annettuja sään-
nöksiä tai määräyksiä tehdystä terveysrikok-
sesta säädetään rikoslain (39/1889) 44 luvun 
1 §:ssä. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä tehdystä ympäristön 
turmelemisesta säädetään rikoslain 48 luvun 
1—4 §:ssä. 
 
10 luku Voimaantulo ja siirtymäsään-

nökset 

61 §. Voimaantulo. Ehdotetun pykälän 
1 momentin mukaan tämä laki tulee voimaan 
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1 päivänä syyskuuta 2013 samaan aikaan, 
kun EU:n uutta biosidiasetusta aletaan sovel-
taa. Lain 9, 13, 15, 23, 46, 55 ja 59 §, jotka 
koskevat PIC-asetuksen täytäntöönpanoa, tu-
levat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä 
maaliskuuta 2014.  

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
vuoden 1989 kemikaalilain 5 a §:n 2 mo-
menttia, 42 §:n 1 ja 2 momenttia, 45 §:n 2 ja 
3 momenttia, 52 §:n 1 momentin 3 kohtaa ja 
56 §:ää sovellettaisiin kuitenkin 28 päivään 
helmikuuta 2014, jolloin PIC-asetus tulee 
voimaan. Mainitun lain 17 ja 59 d §:ää sovel-
lettaisiin CLP-asetuksen siirtymäajan lop-
puun 31 päivään toukokuuta 2015. Nämä py-
kälät on annettu seosdirektiivin täytäntöön-
panemiseksi, ja niiden nojalla on annettu 
alemmanasteisia säädöksiä. Seosdirektiivi 
kumoutuu CLP-asetuksella 1 päivänä kesä-
kuuta 2015. Lisäksi kemikaalilain 27 §:n 
2 momenttia sovellettaisiin 31 päivään joulu-
kuuta 2015 saakka, johon mennessä viimei-
setkin biosididirektiivin nojalla annetut teho-
aineiden hyväksymisdirektiivit on toimeen-
pantava. 

62 §. Vuoden 1989 kemikaalilain nojalla 
annetut asetukset. Ehdotetun pykälän 1 mo-
mentin mukaan vuoden 1989 kemikaalilain 
nojalla annetut seuraavat asetukset jäisivät 
voimaan: 

1) kemikaaliasetus (675/1993)  
2) valtioneuvoston asetus maanpuolustusta 

koskevista poikkeuksista kemikaalilainsää-
dännön soveltamisessa (996/2010) 

3) valtioneuvoston asetus eräiden vaarallis-
ten aineiden, seosten ja esineiden valmistuk-
sen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoi-
tuksista annetuista REACH-asetuksen XVII 
liitteen säännöksistä poikkeamisesta 
(647/2009) 

4) asetus vaarallisten kemikaalien teollises-
ta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999)  

5) valtioneuvoston päätös otsonikerrosta 
heikentävistä aineista (262/1998) 

6) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista 
kemikaaleista (5/2010) 

7) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
kemikaaleja koskevien tietojen toimittami-
sesta (553/2008), 

8) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien mää-
rätietojen toimittamisesta (1155/2011)  

9) asetus kemikaalineuvottelukunnasta 
(622/1990) 

10) asetus vaarallisten kemikaalien teolli-
sesta käsittelystä ja varastoinnista puolustus-
voimissa (78/1996)  

11) asetus kemikaalilain valvontaviran-
omaisista puolustusvoimissa (469/1992), 

12 valtioneuvoston asetus biosidivalmis-
teista (466/2000), 

13) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
biosidivalmisteiden pakkaamisesta ja mer-
kinnöistä (422/2000), 

14) ympäristöministeriön asetus biosidi-
valmisteita ja niiden tehoaineita koskevista 
hakemuksista ja ilmoituksista (467/2000), ja 

15) ympäristöministeriön asetus biosidi-
valmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin 
hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja 
erityisehdoista (20/2008). 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
vuoden 1989 kemikaalilain nojalla annetut 
seuraavat asetukset jäisivät kuitenkin voi-
maan 31 päivään toukokuuta 2015 saakka: 

1) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasul-
kimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta 
vaaratunnuksesta (414/2011) 

2) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
kemikaalien luokitusperusteista ja merkintö-
jen tekemisestä (807/2001). 

Näitä säännöksiä sovellettaisiin CLP-
asetuksen siirtymäajan loppuun 1 päivään 
kesäkuuta 2015.  

63 §. Siirtymäsäännökset. Ehdotetun pykä-
län 1 momentin mukaan ennen tämän lain 
voimaantuloa vireille tulleet asiat käsiteltäi-
siin lain voimaan tullessa voimassa olevien 
säännösten mukaisesti, jollei biosidiasetuk-
sen 91 artiklasta muuta johdu.  

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
tämän lain 38 §:ssä tarkoitettuja valmisteita 
käyttävien henkilöiden olisi todennettava pä-
tevyytensä mainitun lainkohdan mukaisesti 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. 
Lain 44 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus 
koskee myös jo alalla toimivia yrityksiä, joi-
den on tehtävä ilmoitukset viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2016. Tuholaistorjujan 
pätevyys sekä pätevyyden osoittaminen, eri-
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tyistutkinnon suorittaminen ja tuholaistorjun-
tayritysten rekisteröityminen olisivat koko-
naan uusia vaatimuksia, joille olisi annettava 
riittävän pitkä siirtymäaika. Siirtymäaika tar-
vittaisiin, jotta koulutuksen ja tutkinnon jär-
jestäjät, niiden suorittajat ja Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto ehtisivät sopeuttaa toimin-
tansa lain edellyttämiin uusiin velvoitteisiin. 

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
ennen lain voimaantuloa tehdyt biosidival-
misteiden hyväksyntää koskevat päätökset 
olisivat voimassa päätöksessä määritellyn 
ajan, jollei biosidiasetuksesta muuta johdu. 
 
 
1.2 Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 

luvun 1 §:n muuttamisesta 

44 luku Terveyttä ja turvallisuutta 
vaarantavista rikoksista 

1 §. Terveysrikos. Terveysrikoksen tun-
nusmerkistöön lisättäisiin pykälän 1 momen-
tin 3 kohdassa viittaus uuteen biosidiasetuk-
seen ja 6 kohdassa viittaus kemikaaliturvalli-
suuslakiin. Viittaus biosidiasetukseen mah-
dollistaisi törkeiden tekojen rangaistavuuden 
kemikaalilain sijasta rikoslailla. Tällöin sak-
korangaistuksen ohella olisi mahdollisuus 
tuomita myös vapausrangaistus. 
 
48 luku Ympäristörikoksista 

1 §. Ympäristön turmeleminen. Ympäristön 
turmelemista koskevan rikoksen tunnusmer-
kistöön lisättäisiin pykälän 1 momentin 
2 kohdassa viite kemikaaliturvallisuuslakiin 
ja biosidiasetukseen, ja pykälän 1 momentin 
3 kohdassa PIC-asetukseen. Biosidiasetusta 
ja PIC-asetusta koskevat viittaukset mahdol-
listaisivat törkeiden tekojen rangaistavuuden 
kemikaalilain sijasta rikoslailla. Tällöin sak-
korangaistuksen ohella olisi mahdollisuus 
tuomita myös vapausrangaistus. 

Tämä laki tulisi voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.  
 
1.3 Laki terveydenhuoltolain 21 §:n 

muuttamisesta 

21 §. Ympäristöterveydenhuolto. Tervey-
denhuoltolakia esitetään muutettavaksi siten, 

että ympäristöterveydenhuoltoa koskevasta 
21 §:stä poistettaisiin viite kemikaalilakiin. 
Muutoksen myötä kemikaalien markkinaval-
vonta ei enää kuuluisi kunnan ympäristöter-
veydenhuollon tehtäviin eikä kunta enää 
tuottaisi vastaavia palveluita. Lisäksi 21 §:ssä 
muutetaan nykyinen viittaus kumottuun kulu-
tustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvalli-
suudesta annettuun laki (75/2004) viittauk-
seksi uuteen kuluttajaturvallisuuslakiin 
(920/2011). 

Tämä laki tulisi voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.  
 
1.4 Laki terveydensuojelulain 3 ja 21 §:n 

muuttamisesta 

3 §. Suhde eräisiin säädöksiin. Pykälässä 
muutettaisiin viittaus kemikaalilakiin 
(744/1989) viittaukseksi tässä esityksessä 
ehdotettuun uuteen kemikaalilakiin.  

21 §. Talousvettä koskevat säädökset. Py-
kälässä säädetään nykyisin, että talousveden 
desinfiointiaineiden hyväksymisestä sääde-
tään kemikaalilaissa (744/1989). Pykälää esi-
tetään täydennettäväksi siten, että kemikaali-
lain lisäksi viitattaisiin desinfiointiaineiden 
hyväksymiseen EU:n biosidiasetuksen mu-
kaisesti.  

Tämä laki tulisi voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.  
 
1.5 Laki työsuojelun valvonnasta ja työ-

paikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
annetun lain 4 luvun muuttamisesta 

Lain 4 luvun otsikko esitetään muutetta-
vaksi siten, että se vastaa luvun sisältöä. Ot-
sikko olisi Teknisten laitteiden turvallisuuden 
valvonta. 

18 §. Teknisen laitteen luovuttamiskielto. 
Pykälän otsikossa tuote korvattaisiin käsit-
teellä tekninen laite. Pykälän 1 momentti 
koskisi konetta, työvälinettä, henkilön-
suojainta tai muuta teknistä laitetta.  

19 §. Teknisen laitteen markkinoilta ja käy-
töstä poistaminen. Pykälän otsikkoon lisät-
täisiin käsite tekninen laite ja pykälässä tuote 
korvattaisiin käsitteellä tekninen laite. 

19 a §. Teknisen laitteen hävittäminen. Py-
kälän otsikossa ja pykälässä tuote korvattai-
siin käsitteellä tekninen laite. 
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20 §. Tiedottaminen ja tehosteet. Pykälässä 
tuote korvattaisiin käsitteellä tekninen laite. 

21 §. Teknisen laitteen tutkiminen ja kus-
tannusten korvaaminen. Pykälän otsikossa ja 
pykälässä tuote korvattaisiin käsitteellä tek-
ninen laite.  

Tämä laki tulisi voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.  

 
 

2  Tarkemmat säännökset  

Valtioneuvoston asetuksenantovaltuudet 
 

Ehdotettavassa kemikaalilaissa esitetään 
annettavaksi 3 §:n 1 ja 2 momentissa asetuk-
senantovaltuudet säätää maanpuolustuksen 
kannalta välttämättömiä poikkeuksia koske-
vista kansallisista menettelyistä tämän lain, 
REACH-asetuksen ja CLP-asetuksen velvoit-
teiden noudattamisesta. REACH-asetuksen 
2 artiklan 3 kohdan nojalla jäsenvaltio voi 
sallia vapautuksen REACH-asetuksen nou-
dattamisesta tietyissä erityisissä tapauksissa. 
CLP-asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa on tätä 
koskeva vastaava poikkeamismahdollisuus. 
Käytännössä tällainen poikkeus voisi tulla 
kysymykseen, jos kemikaalilain, REACH-
asetuksen tai CLP-asetuksen noudattaminen 
ei maanpuolustuksen luonteen, tarkoituksen 
tai erityistehtävien vuoksi olisi mahdollista, 
tai jos maan keskeisten turvallisuusetujen 
vuoksi olisi pidettävä tavanomaista tiukem-
min salassa tietoja, jotka kemikaalilain, 
REACH-asetuksen tai CLP-asetuksen mu-
kaan on toimitettava esimerkiksi Euroopan 
kemikaalivirastolle. Poikkeusten välttämät-
tömyys tarkoittaa sitä, että poikkeusten tulisi 
koskea vain niitä toimintoja ja niitä aineita, 
seoksia tai esineitä, joilla on merkitystä 
maanpuolustuksen kannalta. Poikkeusta sää-
dettäessä olisi varmistettava puolustushallin-
non oma valvonta sekä huolehdittava riskin-
hallintakeinoista, joilla poikkeusten haitalli-
set terveys- ja ympäristövaikutukset pyrittäi-
siin minimoimaan. Edellä todetun perusteella 
valtioneuvoston asetuksenantovaltuus kansal-
lisista menettelyistä, joilla voitaisiin poiketa 
REACH- tai CLP-asetuksen säännöksistä, 
ehdotetaan rajattavaksi seuraaviin tilantei-
siin: 1) tiedottaminen toimitusketjussa sekä 
jatkokäyttäjän velvollisuudet; 2) REACH-

asetuksen mukaiset lupamenettelyt; 3) CLP-
asetuksen mukaiset luokitukset, merkinnät ja 
ilmoitukset; sekä 4) tietojen luovuttaminen 
valvontaviranomaiselle.  

Ehdotettavan kemikaalilain 4 §:n mukaan 
valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää 
poikkeuksia REACH-asetuksen 67 artiklassa 
tarkoitettuja vaarallisia aineita, seoksia ja 
esineitä koskevien rajoitusten noudattamises-
ta sen mukaan kuin REACH-asetuksen XVII 
liitteessä säädetään. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan antaa terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi tarpeellisia säännöksiä liit-
teessä mainittujen kemikaalien aiheuttamien 
terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi 
ja torjumiseksi. 

Ehdotettavassa kemikaalilaissa esitetään 
annettavaksi asetuksenantovaltuudet valtio-
neuvostolle lain 17 §:n 5 momentissa, jonka 
mukaan valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin antaa tarkempia säännöksiä 2 momentis-
sa tarkoitetuista Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston rekistereistä, sekä lain 18 §:ssä, jonka 
mukaan kemikaalineuvottelukunnan kokoon-
panosta ja tehtävistä annettaisiin tarkemmat 
säännökset valtioneuvoston asetuksella. Eh-
dotettavan kemikaalilain 23 §:n 1 momentin 
mukaan sen, joka vie kemikaalia Euroopan 
talousalueelta, on tehtävä ilmoitus ja mene-
teltävä muutoin siten kuin siitä säädetään 
PIC-asetuksessa. Lainkohdan 2 momentin 
mukaan sen, joka vie kemikaalia Euroopan 
talousalueelta, on tehtävä ilmoitus Suomen 
ympäristökeskukselle Rotterdamin yleisso-
pimuksen soveltamisalaan kuuluvan muun 
kuin 1 momentissa tarkoitetun asetuksen liit-
teessä I mainitun kemikaalin viennistä. Val-
tioneuvoston asetuksella annettaisiin tar-
kemmat säännökset mainituista kemikaaleis-
ta sekä muista Rotterdamin yleissopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisista seikois-
ta, jotka koskevat ilmoituksen sisältöä, käsit-
telyä ja sen johdosta tehtäviä muita toimia. 
Ehdotettavan lain 25 §:ssä valtioneuvostolle 
annettaisiin valtuus antaa tarkempia säännök-
siä terveydelle vaarallisen tai muutoin ter-
veydelle haittaa aiheuttavan kemikaalin vä-
hittäismyynnin edellytyksistä. 

Ehdotettavan kemikaalilain 5 luvussa sää-
detään kansallisista biosidien hyväksymis-
menettelyistä. Lain 30 §:n 3 momentin mu-
kaan tarkempia säännöksiä hyväksymispää-
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töksestä ja siihen liitettävistä ehdoista voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella. Lain 
31 §:n 4 momentin mukaan tarkempia sään-
nöksiä hyväksymisen peruuttamisesta ja sen 
ehdoista voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.  

Ehdotettavan kemikaalilain 6 luvussa sää-
detään kansallista täytäntöönpanoa edellyttä-
vistä biosidiasetuksen menettelyistä. Lain 
37 §:n 5 momentissa säädettäisiin valtioneu-
vostolle asetuksenantovaltuus antaa tuholais-
torjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden 
käyttöä koskevan koulutuksen toteuttajasta, 
koulutuksen järjestämisestä ja sen sisällöstä 
sekä asiakirjojen säilyttämisestä tarkempia 
säännöksiä. Lain 38 §:n 4 momentissa sää-
dettäisiin valtioneuvostolle asetuksenantoval-
tuus antaa tarkempia säännöksiä tuholaistor-
juntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden 
käyttöä koskevan tutkinnon sisällöstä ja suo-
rittamisesta. Lain 39 §:n 4 momentissa sää-
dettäisiin valtioneuvostolle asetuksenantoval-
tuutus antaa tarkemmat säännökset 38 §:ssä 
tarkoitetun tutkinnon vastaanottamisesta ja 
asiakirjojen säilyttämisestä. 

Lain 40 §:n 3 momentissa säädettäisiin val-
tioneuvostolle asetuksenantovaltuus antaa 
tarkempia säännöksiä tuholaistorjuntaan tar-
koitettujen biosidivalmisteiden käyttöä kos-
kevan tutkinnon suorittaneen henkilön päte-
vyyden rekisteröinnin peruuttamisesta. Lain 
41 §:n 4 momentin mukaan erityistä vaaraa 
aiheuttavien biosidivalmisteita koskevan eri-
tyistutkinnon tutkintovaatimuksista, 42 §:n 4 
momentin mukaan erityistutkinnon järjestä-
misestä ja 43 §:n 3 momentin mukaan rekis-
teröinnin peruuttamisesta voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella.  
 
 
Toimivaltaisten ministeriöiden asetuksenan-
tovaltuudet 
 

Ehdotettavassa kemikaalilaissa esitetään 
annettavaksi asetuksenantovaltuudet puolus-
tusministeriölle lain 14 §:ssä. Lainkohdan 
mukaan puolustusvoimat valvoo tämän lain 
ja Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön 
noudattamista puolustusvoimien sotilaallises-
sa toiminnassa tai sen harjoittelussa, maan-
puolustuksen kannalta salassa pidettävissä 
kohteissa sekä kriisinhallintatehtävissä. Tar-

kemmat säännökset valvonnasta annettaisiin 
puolustusministeriön asetuksella. 

Ehdotettavan kemikaalilain 20 §:n 1 mo-
mentissa esitetään sosiaali- ja terveysministe-
riön annettavaksi asetuksenantovaltuus CLP-
asetuksen liitteessä VI mainittujen aineiden 
nimistä.  

Ehdotettavan kemikaalilain 22 §:ssä sääde-
tään tietojen toimittamisesta kemikaalista. 
Lainkohdan 1 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajan on tehtävä kemikaali-ilmoitus 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Lain-
kohdan 2 momentin mukaan toiminnanhar-
joittajan tulee lisäksi ilmoittaa Turvallisuus- 
ja kemikaalivirastolle tiedot markkinoille tai 
käyttöön saattamiensa kemikaalien määristä. 
Mainittujen 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen 
tietojen toimittamisesta annetaan tarkemmat 
säännökset sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella.  

Ehdotettavan kemikaalilain 5 luvussa sää-
detään kansallisista biosidien hyväksymis-
menettelyistä. Lain 28 §:n 3 momentissa bio-
sidivalmisteen hyväksymistä koskevassa ha-
kemuksessa on esitettävä hyväksymisen edel-
lytysten arviointia varten tarvittavat tiedot 
valmisteen terveys- ja ympäristövaikutuksis-
ta, tehokkuudesta ja muista ominaisuuksista. 
Tarkemmat säännökset hakemuksesta ja sii-
hen liitettävistä tiedoista annetaan ympäris-
töministeriön asetuksella. Lain 34 §:n 3 mo-
mentin mukaan tarkemmat säännökset koe-
menettelyä koskevaan lupa- ja ilmoitusme-
nettelyyn liittyvistä aikarajoista sekä tieto-
vaatimuksista ja aikarajoista, jotka koskevat 
koesuunnitelmaa, valmisteen ominaisuuksia, 
sen ympäristö- ja terveysvaikutuksia, ko-
keessa käytettäviä valmistemääriä sekä tur-
vallisen käytön edellyttämiä ohjeita, voidaan 
antaa ympäristöministeriön asetuksella. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla olisi 
toimivalta ohjeiden antamiseen omalla toimi-
alallaan ilman erityistä laissa olevaa valtuu-
tusta (PeVL 6/2003 vp, 20/2004 vp ja 
30/2005 vp). 
 
3  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä syyskuuta 2013 samaan aikaan kun EU:n 
uutta biosidiasetusta aletaan soveltaa. 
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4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-
misjärjestys  

Uuden kemikaalilain 8 §:n sekä muiden jäl-
jempänä säädettävien vastaavien pykälien 
mukaista tarkastusoikeutta on tarkasteltava 
perustuslain 10 §:ssä turvatun kotirauhan 
kannalta. Kemikaalilain 6 §:n 7 kohdassa 
olevan toiminnanharjoittajan määritelmän 
perusteella kyse on lähinnä ammatti- ja elin-
keinotoiminnasta, minkä johdosta tarkastuk-
set kohdistuvat käytännössä ammatti- ja elin-
keinotoimintaan käytettäviin tiloihin.  

Ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluvia 
toiminnanharjoittajan tiloja ei käytetä pysy-
vään asumistarkoitukseen. Koska kuitenkin 
on ajateltavissa, että tila, jossa ammattia tai 
elinkeinoa harjoitetaan, sijaitsee asuintilojen 
yhteydessä, perustuslakivaliokunnan vakiin-
tuneen kannan mukaisesti on perusteltua, että 
lainkohdassa nimenomaisesti suljettaisiin pe-
rustuslaillisen kotirauhan piiriin kuuluvat 
asuintilat tarkastusoikeuden ulkopuolelle. Pe-
rustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaisesti perustuslaillinen "kotirauhan pii-
riin kuuluva tila" tarkoittaa "pysyväisluontei-
seen asumiseen käytettyä tilaa". Perustusla-
kivaliokunta on pitänyt tärkeänä, että säänte-
ly on täsmällistä ja että asumiseen tarkoitetut 
tilat suljetaan nimenomaisesti tarkastusten 
ulkopuolelle (esim. PeVL 18/2006 vp, PeVL 
36/2004 vp). Perustuslakivaliokunnan vakiin-
tuneen käytännön mukaan kotirauhan piiri 
kattaa lähtökohtaisesti "kaikenlaiseen pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat" 
(PeVL 16/2004 vp). Kemikaalilain 48 §:n 
2 momentissa säädetään valvontaviranomais-
ten oikeudesta tehdä tarkastuksia muualla 
kuin pysyväisluonteiseen asumiseen käyte-
tyissä tiloissa. Sääntelyllä suljetaan tarkkara-
jaisesti ja täsmällisesti kotirauhan piiriin kuu-
luvat asuintilat tarkastusoikeuden ulkopuolel-
le, joten sääntely ei täten muodostuisi koti-
rauhan suojan kannalta ongelmalliseksi. 

Perustuslain 10 §:n yksityisyyden suojan 
kannalta on tarkasteltava myös viranomaisten 
tiedonsaantioikeutta. Kemikaalilain 25 §:n 
3 momentissa säädettäisiin tarkkarajaisesti ja 
täsmällisesti terveydelle vaarallisen kemikaa-
lin vastaanottajan velvollisuudesta antaa ap-
teekkimyynnissä tarvittavat tiedot luovutta-
jalle kemikaalin vastaanottajasta, käyttäjästä 

ja käyttötarkoituksesta. Tietojen antaminen 
olisi välttämätöntä kansalaisten terveyden 
edistämiseksi ja terveysriskin minimoimisek-
si. Lisäksi säännöksestä käy selkeästi ilmi, 
mitä tietoja ja missä tarkoituksessa voidaan 
luovuttaa samoin kuin tietoihin oikeutettujen 
piiri. (PeVL 60/2010 vp) Henkilötietojen 
luovutusta koskeva sääntely ei tältä osin olisi 
kansalaisten yksityiselämän suojan kannalta 
ongelmallinen. Kemikaalilain 52 §:n 1 mo-
mentissa tarkennetaan valvontaviranomaisten 
tiedonsaantioikeutta ”salassapitosäännösten 
estämättä”. Kemikaalilaissa useat säännökset 
perustuvat periaatteelle, että vaihdettavien 
tietojen tulee olla tarpeellisia. Henkilötie-
doista tiedonsaanti rajoittuu välttämättömiin 
tietoihin. Perustuslakivaliokunnan tulkinta-
käytännössä henkilötietojen luovutuksen 
edellytykseksi on 52 §:n kaltaisissa väljissä 
sääntely-yhteyksissä muodostunut se, että 
tietojen tulee olla jossakin tarkoituksessa 
välttämättömiä (esim. PeVL 17/2007 vp).  

Uuden kemikaalilain kemikaalin markki-
nointia koskeva 21 § on merkityksellinen pe-
rustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden 
kannalta. Sananvapauden suoja kattaa lähtö-
kohtaisesti myös markkinoinnin ml. mainon-
nan, ja niihin voidaan kohdistaa pidemmälle 
meneviä rajoituksia kuin sananvapauden si-
sällöllisellä ydinalueella olisi mahdollista. 
Toisaalta myös markkinointia ml. mainontaa 
koskevan sääntelyn tulee täyttää perusoikeut-
ta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edel-
lytykset. Ehdotetun rajoituksen taustalla ovat 
kemikaalien markkinointiin liittyvät kulutta-
jansuojelulliset ja väestön terveyden edistä-
miseen tähtäävät perusoikeusjärjestelmän 
kannalta hyväksyttävät perusteet. Säännökset 
eivät estä markkinointia sinänsä, vaan koros-
tavat elinkeinotoiminnan erityisluonne huo-
mioon ottaen perustellusti oikeiden ja riittä-
vien tietojen antamista kemikaalin toimitus-
ketjussa. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkö-
kulmasta tärkeää on, että lakiehdotuksen 
21§:n nojalla sellainen totuudenvastainen tai 
harhaanjohtava markkinointi kemikaaleja 
koskevista riskeistä, mistä voisi aiheutua ter-
veys- tai ympäristöhaittaa, voisi johtaa hal-
linnollisten pakkokeinojen käyttöön (PeVL 
19/2002 vp, PeVL 37/2005 vp, PeVL 
54/2006 vp, PeVL 15/2010 vp.). 
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Perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan 
julkisen vallan on edistettävä väestön terve-
yttä. Uuden kemikaalilain 25 §:ssä ehdotettua 
terveyshaittaa aiheuttavien kemikaalien vä-
hittäismyynnin rajoittamista on arvioitava pe-
rusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten, 
erityisesti sääntelyn hyväksyttävyyden ja 
suhteellisuuden kannalta. Rajoituksen tai 
kiellon edellytyksenä on, ettei terveysvaaraa 
voida estää elinkeinovapauteen lievemmin 
puuttuvilla muilla keinoilla. (PeVL 37/2005 
vp). Elinkeinonharjoittamisen vapaudesta 
säädetään perustuslain 18 §:ssä. Terveydelle 
haittaa aiheuttavalla kemikaalilla tarkoitetaan 
mainitussa säännöksessä vähittäismyynnissä 
olevia kemikaaleja, joita voidaan käyttää 
esimerkiksi imppaukseen tai muuten väärin, 
ja jotka aiheuttavat terveydelle haittaa, vaik-
ka niitä ei ole varsinaisesti luokiteltu vaaral-
liseksi aineeksi. Lisäksi Suomessa tapahtuu 
vuosittain noin 15—40 kuolemantapausta, 
jotka johtuvat lähinnä metanolipitoisten tuu-
lilasinpesunesteiden juomisesta alkoholin 
korvikkeena. Kemikaalien vähittäismyyntiin 
kohdistuvalla olosuhderajauksella pyrittäisiin 
ehkäisemään näitä myrkytyksiä sekä ennalta-
ehkäisemään muiden myrkyllisten kemikaa-
lien vähittäismyyntiä ja siitä aiheutuvia ter-
veyshaittoja. Väestön terveyden edistämisen 
ja terveysvaarojen ennalta ehkäisyn näkö-
kulmasta rajoituksella on perusoikeusjärjes-
telmän kannalta hyväksyttävät perusteet, sillä 
terveysvaaraa ei ole mahdollista estää elin-
keinovapauteen lievemmin puuttuvilla muilla 
keinoilla. 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaa-
timuksia. Ehdotetun kemikaalilain 50 § on 
merkityksellinen hallintotehtävän antamista 
yksityiselle koskevan perustuslain 124 §:n 
kannalta.  

Ehdotetun kemikaalilain 50 §:n mukaan 
valvontaviranomainen voisi käyttää apunaan 
ulkopuolista asiantuntijaa valvonnan kannal-
ta merkityksellisen seikan selvittämisessä. 
Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen tar-
kastustehtävässä voi joissakin tapauksissa ol-
la esimerkiksi valvonnan kohteina oleviin 
seikkoihin liittyvien ammatillisten ja teknis-
ten erityispiirteiden vuoksi tarkoituksenmu-
kaista. Ulkopuoliseen asiantuntijaan sovellet-
taisiin ilman nimenomaista mainintaakin hal-
linnon yleislakeja (muun muassa hallintolaki, 
kielilaki ja julkisuuslaki) ja tarkastaja toimisi 
virkavastuulla. Ulkopuolisen asiantuntijan 
käyttäminen ei täten olisi ongelmallista pe-
rustuslain 124 §:n näkökulmasta. (PeVL 
42/2005 vp). 

Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että 
lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 

1. 

Kemikaalilaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 §  

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on terveyden ja 
ympäristön suojelu kemikaalien aiheuttamilta 
vaaroilta ja haitoilta.  
 
 

2 §  

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään Euroopan unionin 
kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanosta 
sekä eräistä kemikaaleja koskevista kansalli-
sista velvoitteista. Lailla pannaan osaltaan 
täytäntöön myös tuotteiden kaupan pitämi-
seen liittyvää akkreditointia ja markkinaval-
vontaa koskevista vaatimuksista annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 765/2008.  

Tätä lakia sovelletaan myös sellaisiin bio-
sidivalmisteisiin, joiden teho perustuu pien-
eliöön. 
 

3 § 

Lain soveltaminen puolustushallinnossa 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
välttämättömiä poikkeuksia tämän lain, 
REACH-asetuksen ja CLP-asetuksen noudat-
tamisesta puolustushallinnon toiminnassa, jos 
se on maanpuolustuksen kannalta tarpeen.  

Poikkeukset voivat koskea: 
1) tiedottamista toimitusketjussa sekä jat-

kokäyttäjien velvollisuuksia; 
2) REACH-asetuksen mukaista lupamenet-

telyä; 
3) CLP-asetuksen mukaista luokitusta, 

merkintöjä ja ilmoituksia;  
4) tietojen luovuttamista valvontaviran-

omaisille. 
Lisäksi puolustushallinnossa voidaan poi-

keta tämän lain, REACH-asetuksen ja CLP-
asetuksen vaatimuksista, jos viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 24 §:n 1 momentin 10 kohdassa 
tai kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoit-
teista annetussa laissa (588/2004) säädetyt 
asiakirjan salassapitoa koskevat edellytykset 
täyttyvät tai poikkeaminen muutoin on 
maanpuolustuksen luonteen, tarkoituksen tai 
erityistehtävien vuoksi välttämätöntä. 

Tämän lain ja Euroopan unionin kemikaali-
lainsäädännön soveltamisessa puolustushal-
linnossa on noudatettava riittävää huolelli-
suutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- 
ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi. 
 
 

4 § 

Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön 
noudattamista koskevat poikkeukset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
poikkeuksia REACH-asetuksen 67 artiklassa 
tarkoitettuja vaarallisia aineita, seoksia ja 
esineitä koskevien rajoitusten noudattamises-
ta sen mukaan kuin REACH-asetuksen XVII 
liitteessä säädetään, ja antaa tarpeellisia 
säännöksiä liitteessä mainittujen kemikaalien 
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aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 

 
5 §  

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Kemikaaleista terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien sekä kemikaalien fysikaalisten 
vaarojen ja haittojen ehkäisemisestä ja tor-
jumisesta säädetään lisäksi seuraavissa laeis-
sa: 

1) ympäristönsuojelulaki (86/2000); 
2) merenkulun ympäristönsuojelulaki 

(1672/2009); 
3) jätelaki (646/2011); 
4) laki vaarallisten kemikaalien ja räjähtei-

den käsittelyn turvallisuudesta (390/2005); 
5) terveydensuojelulaki (763/1994); 
6) työturvallisuuslaki (738/2002); 
7) laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011); 
8) laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

(719/1994); 
9) säteilylaki (592/1991); 
10) laki kosmeettisista valmisteista 

(22/2005); 
11) lääkelaki (395/1987);  
12) laki terveydenhuollon laitteista ja tar-

vikkeista (629/2010); 
13) laki lelujen turvallisuudesta 

(1154/2011); 
14) huumausainelaki (373/2008). 
Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen 

turvallisuudesta säädetään kuluttajaturvalli-
suuslaissa (920/2011), siltä osin kuin siitä ei 
säädetä tässä laissa tai Euroopan unionin ke-
mikaalilainsäädännössä. 
 

6 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan 
1) Euroopan unionin kemikaalilainsäädän-

nöllä seuraavia EU:n asetuksia ja näiden no-
jalla annettuja säädöksiä: 

a) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnis-
ta, lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston pe-
rustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muut-
tamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 

1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY 
ja komission direktiivien 91/155/ETY, 
93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY ku-
moamisesta annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, jäl-
jempänä REACH-asetus; 

b) aineiden ja seosten luokituksesta, mer-
kinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja 
kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1272/2008, jäljempänä CLP-asetus; 

c) biosidivalmisteiden asettamisesta saata-
ville markkinoilla ja niiden käytöstä annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 528/2012, jäljempänä biosidiase-
tus; 

d) pesuaineista annettu Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
648/2004, jäljempänä pesuaineasetus; 

e) vaarallisten kemikaalien viennistä ja 
tuonnista annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, jäl-
jempänä PIC-asetus; 

f) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä 
direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta annet-
tu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 850/2004, jäljempänä POP-asetus 
ja 

g) metallisen elohopean ja tiettyjen eloho-
peayhdisteiden ja seosten viennin kieltämi-
sestä sekä metallisen elohopean turvallisesta 
varastoinnista annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EY) N:o 1102/2008, jäl-
jempänä elohopean vientikieltoasetus; 

2) kemikaalilla aineita ja seoksia siten kuin 
ne määritellään REACH-asetuksessa ja CLP-
asetuksessa; 

3) esineellä esinettä siten kuin se määritel-
lään REACH-asetuksessa;  

4) käsitellyllä esineellä käsiteltyä esinettä 
siten kuin se määritellään biosidiasetuksessa; 

5) vaarallisella kemikaalilla ainetta tai 
seosta, joka tulee luokitella tai merkitä CLP-
asetuksen mukaisesti tai josta on toimitettava 
käyttöturvallisuustiedote REACH-asetuksen 
mukaisesti; 

6) biosidivalmisteella biosidiasetuksen ja 
5 luvun mukaista biosidivalmistetta;  

7) toiminnanharjoittajalla sitä, joka val-
mistaa, tuo maahan, saattaa markkinoille, vie 
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maasta, varastoi, pakkaa, jakelee, tai muulla 
tässä laissa tai Euroopan unionin kemikaali-
lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla käyttää 
kemikaalia. 
 
 

2 luku  

Valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät 

7 §  

Ministeriöt 

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen 
ohjaus, seuranta ja kehittäminen sekä lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
mista koskevan valvonnan ylin johto ja ohja-
us kuuluvat: 

1) sosiaali- ja terveysministeriölle kemi-
kaaleista terveydelle aiheutuvien ja kemikaa-
lien fysikaalisten vaarojen ja haittojen ehkäi-
semisen ja torjumisen osalta, sekä 

2) ympäristöministeriölle kemikaaleista 
ympäristölle aiheutuvien vaarojen ja haitto-
jen ehkäisemisen ja torjumisen osalta. 
 

8 §  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävä-
nä on tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten, REACH-asetuksen, CLP-asetuk-
sen, pesuaineasetuksen, biosidiasetuksen se-
kä POP-asetuksen 3 ja 4 artiklassa tarkoitet-
tujen tuotantoa ja markkinoille saattamista 
koskevien kieltojen ja rajoitusten noudatta-
mista koskeva valvonta, jollei tässä laissa 
toisin säädetä.  
 

9 §  

Suomen ympäristökeskus 

Suomen ympäristökeskus valvoo 23 §:n ja 
sen nojalla annettujen säännösten, POP- ja 
PIC-asetuksen sekä kansainvälisen kaupan 
kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaale-
ja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun en-
nakkosuostumuksen menettelystä tehdyn 
Rotterdamin yleissopimuksen (SopS 

107/2004), jäljempänä Rotterdamin yleisso-
pimus, noudattamista, jollei muualla laissa 
toisin säädetä. 
 

10 §  

Työsuojeluviranomainen 

Työsuojeluviranomainen valvoo tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten sekä Eu-
roopan unionin kemikaalilainsäädännön nou-
dattamista sellaisessa työssä, jossa työnantaja 
on velvollinen noudattamaan työturvalli-
suuslakia. 

Jos työsuojeluviranomainen havaitsee val-
vonnan yhteydessä, että tämän lain tai Eu-
roopan unionin kemikaalilainsäädännön 
säännöksiä on todennäköisesti rikottu, sen on 
ilmoitettava siitä asianomaiselle valvontavi-
ranomaiselle. Jos rikkomus koskee kemikaa-
lin markkinoille tai käyttöön saattamista, työ-
suojelun valvonnasta ja työpaikan työsuoje-
luyhteistoiminnasta annetussa laissa 
(44/2006) tarkoitettu tarkastaja voi antaa 
mainitun lain 18 §:n 2 ja 3 momentissa tar-
koitetun väliaikaisen kiellon. 

Sen lisäksi, mitä 52 §:ssä säädetään tiedon-
saannista ja salassa pidettävien tietojen luo-
vuttamisesta, työsuojeluviranomaisen val-
vonta- ja tarkastustoimintaan sovelletaan työ-
suojelun valvonnasta ja työpaikan työsuoje-
luyhteistoiminnasta annettua lakia. 
 

11 §  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
valvovat  

1) tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten noudattamista;  

2) biosidiasetuksen 17 artiklassa tai tämän 
lain 30 §:ssä tarkoitetussa hyväksymispää-
töksessä biosidivalmisteen käytölle asetettu-
jen ehtojen ja edellytysten noudattamista;  

3) POP-asetuksen aineen käyttöä koskevien 
3 ja 4 artiklan noudattamista;  

4) REACH-asetuksen aineen käytön olo-
suhteita ja turvallisuustoimia koskevan 14 ja 
37 artiklan, luvanvaraisten aineiden käyttöä 
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koskevan VII osaston ja aineen rajoituksia 
koskevan 67 artiklan säännösten noudatta-
mista  

ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäris-
tön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toi-
mintojen valvonnassa siltä osin, kun valvonta 
koskee toiminnanharjoittajan velvoitetta huo-
lehtia ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja 
torjumisesta kemikaalin käytössä ja varas-
toinnissa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
ohjaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaista 
1 momentissa tarkoitetussa valvonnassa. 
 

12 §  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
valvoo, että tutkimustoiminnassa noudatetaan 
hyvää laboratoriokäytäntöä sen mukaan kuin 
siitä säädetään 24 §:ssä sekä Euroopan unio-
nin kemikaalilainsäädännössä.  
 
 

13 §  

Tulli 

Tulli valvoo kemikaalien ja niitä sisältävi-
en esineiden maahantuontia, maastavientiä ja 
kauttakulkua koskevan Euroopan unionin 
kemikaalilainsäädännön sekä tämän lain bio-
sidivalmisteita koskevien säännösten noudat-
tamista biosidivalmisteiden maahantuonnin, 
maastaviennin ja kauttakulun yhteydessä.  

Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön 
noudattamisen valvonnassa Tullin tehtävänä 
on erityisesti valvoa, että: 

1) REACH-asetuksen II osastossa tarkoite-
tut rekisteröinnit ja ilmoitukset on tehty tuo-
taessa aineita ja niitä sisältäviä seoksia ja 
esineitä; 

2) REACH-asetuksen VII osastossa tarkoi-
tettu lupa on annettu tuotaessa luvanvaraisia 
aineita ja niitä sisältäviä seoksia; 

3) REACH-asetuksen 67 artiklassa tarkoi-
tettuja rajoituksia noudatetaan tuotaessa ai-
neita ja niitä sisältäviä seoksia ja esineitä;  

4) POP-asetuksessa tarkoitettuja kieltoja ja 
rajoituksia noudatetaan tuotaessa asetuksen 
liitteissä I ja II tarkoitettuja aineita;  

5) PIC-asetuksen liitteessä I tarkoitettujen 
kemikaalien ja niitä sisältävien esineiden 
tuontia ja vientiä koskevia velvoitteita sekä 
liitteessä V tarkoitettujen kemikaalien ja esi-
neiden vientikieltoa noudatetaan;  

6) elohopean vientikieltoasetuksen 1 artik-
lan mukaista vientikieltoa noudatetaan; 

7) biosidiasetuksen velvoitteita biosidival-
misteiden hyväksymisestä ja käsiteltyjen esi-
neiden tuonnista noudatetaan. 

Kun tavaraerä saapuu Suomeen Euroopan 
unionin jäsenmaasta, Tulli valvoo REACH-
asetuksen liitteen XVII mukaisten rajoitusten 
sekä biosidiasetuksen ja tämän lain mukais-
ten biosidivalmisteiden hyväksymistä ja käsi-
teltyjen esineiden tuontia koskevien velvoit-
teiden noudattamista.  

Valvonnassa noudatetaan tullilakia 
(1466/1994), jollei tässä laissa toisin säädetä.  
 

14 §  

Puolustusvoimat 

Puolustusvoimat valvoo tämän lain ja Eu-
roopan unionin kemikaalilainsäädännön nou-
dattamista puolustusvoimien sotilaallisessa 
toiminnassa tai sen harjoittelussa, maanpuo-
lustuksen kannalta salassa pidettävissä koh-
teissa sekä kriisinhallintatehtävissä. Tar-
kemmat säännökset valvonnasta annetaan 
puolustusministeriön asetuksella.  
 
 

3 luku  

Muut viranomaistehtävät 

15 §  

Toimivaltaiset viranomaiset 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii 
REACH-asetuksen 121 artiklassa, CLP-ase-
tuksen 43 artiklassa, biosidiasetuksen 81 ar-
tiklassa ja pesuaineasetuksen 8 artiklassa tar-
koitettuna toimivaltaisena viranomaisena se-
kä CLP-asetuksen 45 artiklassa tarkoitettuna 
nimettynä elimenä.  

Suomen ympäristökeskus toimii POP-
asetuksen 15 artiklassa tarkoitettuna toimi-
valtaisena viranomaisena sekä PIC-asetuksen 
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4 artiklan mukaisena nimettynä kansallisena 
viranomaisena. Suomen ympäristökeskus 
toimii lisäksi Rotterdamin yleissopimuksessa 
tarkoitettuna nimettynä kansallisena viran-
omaisena, jollei PIC-asetuksesta muuta joh-
du.  
 

16 §  

Kansallinen neuvontapalvelu 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto järjestää 
kansallisen neuvontapalvelun REACH-
asetuksen 124 artiklan, CLP-asetuksen 44 ar-
tiklan sekä biosidiasetuksen 81 artiklan mu-
kaisen neuvonnan antamiseksi valmistajille, 
maahantuojille, jatkokäyttäjille, jakelijoille ja 
muille asianosaisille.  
 

17 §  

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekisterit 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitää re-
kistereitä sille tämän lain mukaan tehtävistä 
ilmoituksista, tekemistään biosidivalmistei-
den hyväksymispäätöksistä, biosidivalmistei-
siin liittyvän pätevyyden ja erityistutkinnon 
suorittaneista henkilöistä sekä rekisteröidyis-
tä biosidivalmisteilla tuholaistorjuntaa teke-
vistä yrityksistä.  

Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on 
seuraavat mukaiset rekisterit: 

1) kemikaalituoterekisteri, joka sisältää 
22 §:ssä tarkoitetut tiedot;  

2) kemikaalituoterekisterin CLP-asetuksen 
45 artiklan mukaiset tiedot; 

3) biosidirekisteri, joka sisältää tiedot tä-
män lain ja biosidiasetuksen mukaisesti hy-
väksytyistä biosidivalmisteista;  

4) tutkinto- ja yritysrekisteri, joka sisältää 
tiedot biosidivalmisteisiin liittyvän 38 §:ssä 
tarkoitetun tutkinnon ja 41 §:ssä tarkoitetun 
erityistutkinnon suorittaneista henkilöistä se-
kä 43 §:n mukaisesti rekisteröidyistä biosidi-
valmisteilla tuholaistorjuntaa tekevistä yri-
tyksistä ja vastuuhenkilöistä.  

Rekistereistä saa antaa muita kuin 56 §:n 
mukaisesti salassa pidettäviä tietoja jäljen-
nöksinä ja yleisen tietoverkon kautta, lukuun 
ottamatta 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu-
ja CLP-asetuksen 45 artiklan mukaisia tieto-

ja. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto saa vä-
littää nämä tiedot Myrkytystietokeskukselle 
myrkytysten hoito-ohjeiden antamista varten. 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekiste-
reihin voidaan tallentaa myös muita tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
noudattamista koskevan valvonnan kannalta 
tarpeellisia tietoja.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoite-
tuista rekistereistä ja niiden käytöstä. 
 
 

18 §  

Kemikaalineuvottelukunta 

Valtioneuvosto voi asettaa sosiaali- ja ter-
veysministeriön esityksestä kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan kemikaalineuvottelukunnan, 
jonka tehtävänä on edistää viranomaisten, 
keskeisten järjestöjen ja muiden toimijoiden 
välistä yhteistyötä kemikaaliriskien hallin-
nassa. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä neuvottelukunnan ko-
koonpanosta ja tehtävistä. 
 
 

4 luku  

Toimintaa ohjaavat yleiset periaatteet ja 
toiminnanharjoittajan velvollisuudet 

19 §  

Toimintaa ohjaavat yleiset periaatteet 

Sen lisäksi, mitä EU:n kemikaalilainsää-
dännössä säädetään, toiminnassa, jossa käy-
tetään kemikaaleja, on periaatteena, että: 

1) toiminnassa ollaan riittävästi selvillä 
kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutuksis-
ta sekä kemikaalin myyntiä koskevista edel-
lytyksistä;, 

2) terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäise-
miseksi noudatetaan riittävää huolellisuutta 
ja varovaisuutta kemikaalin määrä ja vaaral-
lisuus huomioon ottaen; 

3) kemikaaleista aiheutuvien haittojen eh-
käisemiseksi valitaan, silloin kun se on koh-
tuudella mahdollista, käyttöön olemassa ole-

HE 38/2013 vp 



 
 

 

66 

vista kemikaaleista tai menetelmistä se, josta 
aiheutuu vähiten vaaraa. 
 
 

20 §  

Kemikaalia koskevien tietojen kielivaatimus 

Biosidivalmisteen, kasvinsuojeluaineista 
annetun lain mukaisen kasvinsuojeluaineen 
sekä vaarallisen kemikaalin merkinnät on 
kirjoitettava suomeksi ja ruotsiksi. CLP-
asetuksen liitteessä VI mainittujen aineiden 
nimistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.  

REACH-asetuksen 31 artiklan mukainen 
käyttöturvallisuustiedote on toimitettava ke-
mikaalin vastaanottajalle tämän valinnan 
mukaisesti joko suomen- tai ruotsinkielisenä 
taikka näillä molemmilla kielillä.  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi edel-
lyttää biosidivalmisteen luvan hakijalta toi-
mitettavaksi tiedot suomen tai ruotsin kielellä 
sen mukaan kuin biosidiasetuksen 33 artiklan 
1 kohdassa, 34 artiklan 2 kohdassa tai 53 ar-
tiklan 4 kohdassa säädetään. 
 
 

21 §  

Kemikaalien markkinointi 

Sen lisäksi, mitä EU:n kemikaalilainsää-
dännössä säädetään markkinoinnista, mer-
kinnöistä ja pakkaamisesta, kemikaaleja kos-
kevassa markkinoinnissa ei saa viitata kemi-
kaaliin tavalla, joka on harhaanjohtava tai to-
tuudenvastainen kemikaalista ihmisten ter-
veydelle tai ympäristölle aiheutuvien riskien 
osalta.  

Luvussa 5 tarkoitettujen biosidivalmistei-
den markkinointiin sovelletaan lisäksi mitä 
biosidiasetuksen 72 artiklassa säädetään. 
 
 

22 §  

Tietojen toimittaminen kemikaalista 

Toiminnanharjoittajan, joka vastaa vaaral-
lisen kemikaalin saattamisesta markkinoille 
tai käyttöön Suomessa, on toimitettava tiedot 

kemikaalista Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
tolle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun toimin-
nanharjoittajan sekä 30 §:n mukaisen hyväk-
symispäätöksen saaneen toiminnanharjoitta-
jan tulee lisäksi ilmoittaa Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle tiedot markkinoille tai 
käyttöön saattamiensa biosidivalmisteiden ja 
vaarallisten kemikaalien määristä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tie-
tojen toimittamisesta annetaan tarkempia 
säännöksiä sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. 
 

23 §  

Maastavientiä koskeva ilmoitus 

Sen, joka vie kemikaalia Euroopan talous-
alueelta, on tehtävä ilmoitus ja meneteltävä 
muutoin siten kuin siitä säädetään PIC-
asetuksessa. Sen, joka vie kemikaalia Euroo-
pan talousalueelta, on tehtävä ilmoitus Suo-
men ympäristökeskukselle Rotterdamin 
yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan 
muun kuin PIC-asetuksen liitteessä I maini-
tun kemikaalin viennistä. Suomen ympäris-
tökeskus välittää ilmoituksen Rotterdamin 
yleissopimuksen mukaisesti vastaanottaja-
maan viranomaiselle. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoite-
tuista kemikaaleista sekä niiden viennin val-
vonnasta sekä vientiä koskevan ilmoituksen 
sisällöstä, käsittelystä, ajoituksesta ja voi-
massaolosta. 
 

24 §  

Testauslaboratoriot 

Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön 
edellyttämän, viranomaisille toimitetun ke-
mikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksia 
koskevan tutkimuksen tulee olla tehty labora-
toriossa, joka täyttää hyvän laboratoriokäy-
tännön periaatteiden noudattamista kemiallis-
ten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudat-
tamisen todentamista koskevien lakien, ase-
tusten ja hallinnollisten määräysten lähentä-
misestä annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/10/EY säädetyt 
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vaatimukset tai joka muutoin noudattaa hy-
vää laboratoriokäytäntöä.  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
hyväksyy laboratorion valtuutetuksi testaus-
laboratorioksi, mikäli laboratorio osoittaa 
noudattavansa 1 momentissa mainittua direk-
tiiviä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskuksen toimivaltuuksiin kemikaalitestejä 
tekevien laboratorioiden hyväksymisessä ja 
tarkastamisessa sovelletaan, mitä lääkelaissa 
(395/1987) säädetään laboratorioiden val-
vonnasta, ehtojen ja rajoitusten asettamisesta 
hyväksymiselle, hyväksymisen peruuttami-
sesta, tarkastajan toimivaltuuksista, määräys-
ten antamisesta sekä määräystä koskevasta 
oikaisuvaatimusmenettelystä. 

Valtuutetun testauslaboratorion on ilmoi-
tettava toiminnassaan tapahtuvista oleellisista 
muutoksista Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskukselle. 
 

25 §  

Kemikaalin vähittäismyynnin rajoittaminen 
ja tietojenantovelvollisuus 

Kemikaalia ei saa luovuttaa vähittäismyyn-
nistä, jos on ilmeistä, että kemikaalin käytös-
tä voi aiheutua erityistä vaaraa terveydelle. 

Terveydelle vaarallisen kemikaalin vas-
taanottaja on velvollinen antamaan tarvittavat 
tiedot luovuttajalle kemikaalin vastaanotta-
jasta, käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta. 

Siltä osin kuin ainetta ei ole mainittu 
REACH-asetuksen liitteessä XVII, valtio-
neuvoston asetuksella voidaan säätää tar-
kemmin: 

1) vaarallisen tai muutoin terveydelle hait-
taa aiheuttavan kemikaalin vähittäismyyntiä 
ja muuta luovuttamista koskevista ikärajoista 
ja säilyttämiselle asetettavista edellytyksistä; 

2) terveydelle vaarallisen kemikaalin ap-
teekista luovuttamisen edellytyksistä; 

3) terveydelle vaarallisen kemikaalin vas-
taanottajaa koskevan tietojenantovelvollisuu-
den toteuttamisesta. 

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei 
sovelleta:  

1) ihmisille tai eläimille tarkoitettuihin lää-
kevalmisteisiin;  

2) ampumatarvikkeisiin; 

3) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa 
(390/2005) tarkoitettuihin räjähteisiin; 

4) huumausainelaissa (373/2008) tarkoitet-
tuihin huumausaineisiin. 
 

5 luku  

Biosidivalmisteiden hyväksyminen 

26 §  

Biosidivalmiste 

Biosidivalmisteella tarkoitetaan tässä lu-
vussa: 

1) suojauskemikaalia, joka on tarkoitettu 
puutavaran käsittelyyn suojaamaan sitä hai-
tallisten eliöiden aiheuttamalta pilaantumisel-
ta tai tuholta (puunsuojakemikaali) taikka 
ehkäisemään jäähdytys- ja kiertovesijärjes-
telmässä haitallisten pieneliöiden kasvun ai-
heuttamaa limoittumista ja tukkeutumista tai 
selluloosamassan ja puupitoisen massan suo-
jaamiseen haitallisten eliöiden aiheuttamalta 
pilaantumiselta ja tuholta (limantorjuntake-
mikaali);   

2) kiinnittymisenestovalmistetta, joka on 
tarkoitettu estämään mikrobien ja kehit-
tyneempien kasvi- ja eläinlajien muodosta-
man kasvuston tarttumista aluksiin, kalanvil-
jelylaitosten laitteistoihin tai muihin vedessä 
käytettäviin rakenteisiin (antifouling-val-
miste); 

3) biosidista torjunta-ainetta, joka on tar-
koitettu käytettäväksi kärpäshävitteenä tai 
hyönteisten karkoitusaineena, asunnoissa ja 
karjasuojissa ja varastoissa tai muissa sisäti-
loissa esiintyvien tuhoeläinten torjuntaan tai 
muuhun niihin käyttötarkoituksen perusteella 
rinnastettavaan tarkoitukseen.  
 

27 §  

Hyväksyttämisvelvollisuus 

Biosidivalmistetta ei saa saattaa markki-
noille eikä käyttää ilman valmisteen hyväk-
symistä, ellei jäljempänä tai biosidiasetuk-
sessa toisin säädetä. Hyväksymisestä päättää 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. 
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28 §  

Hyväksymisen hakeminen 

Biosidivalmisteen hyväksymistä voi hakea 
se, joka vastaa biosidivalmisteen ensi kertaa 
markkinoille saattamisesta Suomessa. Haki-
jalla on oltava pysyvä toimipaikka Euroopan 
unionin alueella. 

Hyväksymistä voidaan hakea siihen saak-
ka, kunnes tehoaine on hyväksytty biosi-
diasetuksen mukaisesti. 

Hakemuksessa on esitettävä hyväksymisen 
edellytysten arviointia varten tarvittavat tie-
dot valmisteen terveys- ja ympäristövaiku-
tuksista, tehokkuudesta ja muista ominai-
suuksista. Tarkempia säännöksiä hakemuk-
sesta ja siihen liitettävistä tiedoista annetaan 
ympäristöministeriön asetuksella. 
 

29 §  

Hyväksymisen edellytykset 

Biosidivalmiste hyväksytään, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 

1) biosidivalmiste sisältää vain sellaisia te-
hoaineita, jotka on arvioitu tai ovat arvioita-
vina biosidituotteiden markkinoille saattami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjel-
man toisesta vaiheesta annetun komission 
asetuksen 1451/2007/EY nojalla, mutta joita 
ei vielä ole hyväksytty kyseisen valmiste-
ryhmän osalta; 

2) biosidivalmiste ja sillä käsitellyt tuotteet 
tai sen käytöstä aiheutuvat jäämät eivät val-
mistetta hyväksymisen ehtojen mukaan käy-
tettäessä aiheuta ilmeistä haittaa terveydelle 
tai ympäristölle; 

3) biosidivalmiste on riittävän tehokas ja 
käyttötarkoitukseensa sopiva; 

4) käytettävissä on määritysmenetelmät 
biosidivalmisteen sisältämille tehoaineille 
sekä sellaisille valmisteen sisältämille aineil-
le ja käytöstä aiheutuville jäämille, joilla voi 
olla merkittäviä terveys- tai ympäristövaiku-
tuksia. 

Biosidivalmistetta. joka täyttää biosidiase-
tuksen 19 artiklan4 kohdan a tai b alakohdas-
sa säädetyt kriteerit myrkyllisyyden tai syö-

pää aiheuttavien, sukusolujen perimää vau-
rioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten 
ominaisuuksien osalta, ei hyväksytä toimitet-
tavaksi yleiseen kulutukseen. 
 
 

30 §  

Hyväksymispäätös ja biosidivalmisteiden 
merkinnät 

Hyväksyminen annetaan enintään kymme-
nen vuoden määräajaksi ja se uudistetaan ha-
kemuksesta, jos hyväksymisen edellytykset 
edelleen täyttyvät. 

Biosidivalmisteen hyväksyessään Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto vahvistaa valmis-
teen käyttötarkoituksen ja käyttöohjeen. Hy-
väksymispäätöksessä voidaan määrätä myös 
biosidivalmisteen luovuttamisen tai käytön 
rajoittamisesta vain tietylle käyttäjäkunnalle. 
38 §:n mukaisen tutkinnon tai 41 §:n mukai-
sen erityistutkinnon suorittaneille. Lisäksi 
hyväksymispäätökseen voidaan liittää hyväk-
symisen edellytysten täyttämiseksi välttämät-
tömiä ehtoja. Hyväksymispäätöksen mukai-
seksi ajantasaistettu käyttöturvallisuustiedote 
on tarvittaessa toimitettava Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle. Tässä luvussa tarkoitet-
tujen biosidivalmisteiden merkintään sovelle-
taan biosidiasetuksen 69 artiklaa soveltuvin 
osin. 

Tarkempia säännöksiä hyväksymispäätök-
sestä ja siihen liitettävistä ehdoista voidaan 
antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

31 §  

Hyväksymisen peruuttaminen tai muuttami-
nen 

Biosidivalmisteen hyväksyminen on peruu-
tettava, jos: 

1) biosidivalmiste ei enää täytä 29 §:n mu-
kaisia edellytyksiä, 

2) hyväksymispäätökseen liitettyjä ehtoja 
on olennaisesti rikottu, tai 

3) hyväksymiseen vaikuttaneista seikoista 
on annettu vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.  

Hyväksymispäätöksen ehtoja on muutetta-
va, jos se on tarpeen tieteellisistä tai teknisis-
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tä syistä taikka terveyden tai ympäristön suo-
jelemiseksi. 

Hyväksyminen voidaan peruuttaa tai sen 
ehtoja muuttaa myös hakijan omasta aloit-
teesta. 

Tarkempia säännöksiä hyväksymisen pe-
ruuttamisesta ja sen ehdoista voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

32 §  

Uudet tiedot 

Hyväksymistä hakeneen on välittömästi 
ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
tolle tehoainetta, sitä sisältävää biosidival-
mistetta ja niiden vaikutuksia koskevat uudet 
tiedot, joista hänen voidaan kohtuudella olet-
taa olevan selvillä ja jotka saattavat vaikuttaa 
hyväksymisen voimassaolon jatkamiseen. 
 
 

33 §  

Tietojen käyttö toisen hakemuksen käsittelys-
sä 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto saa käyt-
tää hakijan toimittamia, muita kuin yleisesti 
saatavilla olevia tietoja toisen hakemuksen 
käsittelyssä vain, jos tietojen omistaja on an-
tanut siihen kirjallisen suostumuksen. Tämän 
lain mukaisesti toimitettujen tietojen suoja-
aika päättyy samaan aikaan kuin kyseisten 
tietojen suoja-aika päättyy biosidiasetuksen 
60 tai 95 artiklan mukaisesti. 
 
 

34 §  

Koetoiminta 

Sellaisen biosidivalmisteen tai sen tehoai-
neen, jota ei ole hyväksytty 30 §:n mukaises-
ti, toimittajan ja kokeesta vastaavan on pidet-
tävä kirjaa tieteelliseen tutkimus- ja kehittä-
mistyöhön liittyvästä kokeesta ja nämä tiedot 
on pyydettäessä toimitettava Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle. Tuotannolliseen tutki-
mus- ja kehittämistyöhön liittyvästä kokeesta 
vastaavan on ilmoitettava Turvallisuus- ja 

kemikaalivirastolle ennen tehoaineen tai bio-
sidivalmisteen markkinoille saattamista.  

Kokeelle, jonka yhteydessä tai seurauksena 
voi syntyä päästöjä ympäristöön, on kokeesta 
vastaavan haettava lupa Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirastolta ennen kokeen aloittamista. 
Erillistä koekohtaista lupaa ei tarvita, jos 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on myöntä-
nyt toiminnanharjoittajalle luvan ryhtyä tiet-
tyihin kokeisiin ja määritellyt ne ehdot, joilla 
kokeet voidaan suorittaa. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto voi lupapäätöksessä rajoit-
taa kokeessa käytettäviä valmiste- tai teho-
ainemääriä taikka käsiteltäviä alueita tai 
määrätä muita terveyden tai ympäristön suo-
jelun kannalta välttämättömiä ehtoja.  

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä lupa- ja ilmoi-
tusmenettelyyn liittyvistä aikarajoista sekä 
tietovaatimuksista, jotka koskevat koesuunni-
telmaa, valmisteen ominaisuuksia, sen ympä-
ristö- ja terveysvaikutuksia, kokeessa käytet-
täviä valmistemääriä sekä turvallisen käytön 
edellyttämiä ohjeita.  
 
 

35 §  

Biosidivalmisteen käyttö 

Biosidivalmistetta on käytettävä asianmu-
kaisesti käyttöohjeita noudattaen. Biosidi-
valmisteen käyttöön sovelletaan lisäksi, mitä 
muualla laissa säädetään. 
 
 
 

6 luku 

Eräitä biosidivalmisteita koskevia sään-
nöksiä 

36 §  

Näytteiden toimittaminen 

Edellä 30 §:ssä tarkoitetun hyväksymisen 
saaneen tai biosidiasetuksen 17 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun luvanhaltijan on Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston pyynnöstä 
toimitettava biosidiasetuksen 69 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja näytteitä, malleja ja 
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luonnoksia pakkauksista, merkinnöistä ja oh-
jelehtisistä. 
 
 

37 §  

Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidival-
misteiden käyttöä koskeva koulutus 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy 
hakemuksesta ammattimaisille tuholaistorju-
jille suunnatun tuholaistorjuntaan tarkoitettu-
jen biosidivalmisteiden asianmukaista ja tur-
vallista käyttöä koskevan koulutuksen toteut-
tajan ja koulutusohjelman. 

Koulutukseen on sisällytettävä riittävästi 
opetusta ainakin biosidivalmisteiden asian-
mukaisesta ja turvallisesta käsittelystä ja käy-
töstä, tuholaisten esiintymisen ehkäisemises-
tä sekä biosidivalmisteiden käyttöön liittyvis-
tä riskeistä ja niiden hallinnasta. 

Koulutuksen toteuttajaksi hyväksymisen 
edellytyksenä on, että toteuttajalla tai tämän 
palveluksessa olevalla kouluttajalla on riittä-
vä koulutus ja kokemus biosidivalmisteista ja 
niiden käytöstä ja että koulutusohjelma täyt-
tää 2 momentissa säädetyt vaatimukset. Kou-
lutuksen toteuttajaksi hyväksyminen on voi-
massa viisi vuotta. 

Koulutuksen toteuttajaksi hyväksyminen 
voidaan peruuttaa, jos hyväksymisen edelly-
tykset lakkaavat tai koulutuksen järjestämi-
sessä havaitaan olennaisia puutteellisuuksia, 
eikä toimija ole korjannut toimintaansa Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston kehotuksesta 
huolimatta annetussa määräajassa. 

Tarkempia säännöksiä koulutuksen toteut-
tajasta, koulutuksen järjestämisestä ja sen si-
sällöstä sekä asiakirjojen säilyttämisestä voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

38 §  

Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidival-
misteiden käyttöä koskeva tutkinto 

Jos tuholaistorjuntaan tarkoitetun puun-
suoja-aineen, jyrsijämyrkyn tai hyönteis- ja 
punkkimyrkyn taikka muun niveljalkaisten 
torjuntaan käytettävän biosidivalmisteen voi-
daan perustellusti arvioida aiheuttavan hait-

taa tai vaaraa ihmisen terveydelle tai ympä-
ristölle, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi 
valmisteen hyväksymisen yhteydessä päättää, 
että sitä saa käyttää vain pätevyytensä osoit-
tanut henkilö, jonka Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto on merkinnyt 17 §:n 2 momentin 
4 kohdassa tarkoitettuun tutkinto- ja yritysre-
kisteriin. 

Biosidivalmisteiden käyttöä koskevalla 
tutkinnolla osoitetaan tuholaistorjuntaan tar-
koitettujen biosidivalmisteiden turvallisen ja 
asianmukaisen käsittelyn ja käytön hallitse-
minen ja tuholaistorjujan pätevyys. Tutkin-
non suorittamisen edellytyksenä ei ole 37 
§:ssä tarkoitettuun koulutukseen osallistumi-
nen, jos vastaavat tiedot on hankittu muulla 
tavoin. 

Tutkinto sisältää asiakokonaisuuksia, jotka 
koskevat biosidivalmisteiden asianmukaista 
ja turvallisista käsittelyä ja käyttöä, tuholais-
ten esiintymisen ehkäisemistä sekä biosidi-
valmisteiden käyttöön liittyviä riskejä ja nii-
den hallintaa. Tutkinnon hyväksytystä suorit-
tamisesta annetaan todistus, jonka mallin 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto vahvistaa. 
Tutkinto on voimassa viisi vuotta. 

Tarkempia säännöksiä biosidivalmisteiden 
käyttöä koskevan tutkinnon sisällöstä ja suo-
rittamisesta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

39 §  

Tutkinnon vastaanottaja 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy 
hakemuksesta biosidivalmisteiden käyttöä 
koskevan tutkinnon vastaanottajan.  

Tutkinnon vastaanottajaksi hyväksymisen 
edellytyksenä on, että vastaanottajalla tai tä-
män palveluksessa olevalla on hyvä perehty-
neisyys tuholaistorjuntaan ja riittävää käy-
tännön kokemusta siitä. Hyväksyminen on 
voimassa viisi vuotta ja se voidaan peruuttaa, 
jos hyväksymisen edellytykset lakkaavat tai 
tutkinnon järjestämisessä havaitaan olennai-
sia puutteellisuuksia eikä toimija ole korjan-
nut toimintaansa Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston kehotuksesta huolimatta annetussa 
määräajassa. 

Tutkinnon vastaanottajaan ja hänen palve-
luksessaan olevaan sovelletaan heidän suorit-
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taessaan tämän lain mukaisia tehtäviä rikos-
oikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään 
vahingonkorvauslaissa (412/1974). 

Tarkempia säännöksiä tutkinnon vastaanot-
tamisesta ja asiakirjojen säilyttämisestä voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

40 §  

Pätevyyden todentaminen 

Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidi-
valmisteiden käyttöä koskevan tutkinnon 
suorittaneen henkilön on tehtävä pätevyyden 
todentamista varten Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolle ilmoitus. Ilmoituksesta tulee 
käydä ilmi tarpeelliset henkilö- ja yhteystie-
dot sekä osoitus 38 §:ssä tarkoitetun tutkin-
non suorittamisesta. Pätevyysvaatimukset 
täyttävä henkilö merkitään Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston ylläpitämään 17 §:n 2 mo-
mentin 4 kohdassa tarkoitettuun tutkinto- ja 
yritysrekisteriin. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi pää-
töksellään peruuttaa rekisteröinnin, jos hen-
kilö ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä. 
Ennen rekisteröinnin peruuttamista Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston on varattava hen-
kilölle tilaisuus korjata puute, jollei puute ole 
niin olennainen, ettei sen poistaminen ole 
mahdollista kohtuullisessa määräajassa. 

Tarkempia säännöksiä rekisteröinnin pe-
ruuttamisesta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
 
 

41 §  

Erityistutkinto 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi eri-
tyistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympä-
ristölle aiheuttavan biosidivalmisteen hyväk-
symisen yhteydessä päättää valmisteen luo-
vuttamisen ja käytön rajoittamisesta vain eri-
tyisen tutkinnon (erityistutkinto) suorittaneil-
le, jotka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on 
merkinnyt 17 §:n 2 momentin 4 kohdassa 
tarkoitettuun tutkinto- ja yritysrekisteriin. 
Tuholaistorjuntaan tarkoitettuja biosidival-

misteita koskevan erityistutkinnon voi suorit-
taa vain henkilö, jolla on 38 §:ssä tarkoitettu 
pätevyys. 

Erityistutkintoa varten annettavaan koulu-
tukseen on sisällyttävä riittävästi opetusta ai-
nakin erityistutkintoa edellyttävien valmis-
teiden asianmukaisesta, käyttäjän ja muiden 
henkilöiden sekä ympäristön kannalta turval-
lisesta käsittelystä ja käytöstä sekä valmistei-
den käyttöön liittyvistä riskeistä ja niiden 
hallinnasta. 

Erityistutkinnon järjestäjän on annettava 
hyväksytysti suoritetusta kokeesta todistus. 
Erityistutkinto on voimassa viisi vuotta. 

Tarkempia säännöksiä tutkintovaatimuksis-
ta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 

42 §  

Erityistutkinnon järjestäminen 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy 
hakemuksesta erityistutkinnon järjestäjän. 
Erityistutkinnon järjestäjä hyväksytään, jos 
järjestäjällä tai tämän palveluksessa olevalla 
on hyvä perehtyneisyys erityistutkinnon ai-
hepiiriin ja riittävää käytännön kokemusta 
siitä. Järjestäjän on pystyttävä antamaan riit-
tävät tiedot ja taidot valmisteen turvallisesta 
käytöstä. Hyväksyminen on voimassa viisi 
vuotta ja se voidaan peruuttaa, jos hyväksy-
misen edellytykset lakkaavat tai tutkinnon 
järjestämisessä havaitaan olennaisia puutteel-
lisuuksia eikä toimija ole korjannut toimin-
taansa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ke-
hotuksesta huolimatta annetussa määräajassa. 

Erityistutkinnon järjestämistä ja suoritta-
mista koskevia asiakirjoja on säilytettävä vä-
hintään viisi vuotta tutkinnon järjestämisestä, 
ja ne on vaadittaessa esitettävä Turvallisuus- 
ja kemikaalivirastolle. 

Erityistutkinnon järjestäjään ja hänen pal-
veluksessaan olevaan sovelletaan heidän suo-
rittaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta sää-
detään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 

Tarkempia säännöksiä erityistutkinnon jär-
jestämisestä voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
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43 § 

Erityistutkinnon todentaminen 

Erityistutkinnon suorittaneen henkilön on 
tehtävä erityistutkinnon todentamista varten 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ilmoitus. 
Ilmoituksesta tulee käydä ilmi tarpeelliset 
henkilö- ja yhteystiedot sekä osoitus 41 §:ssä 
tarkoitetun erityistutkinnon suorittamisesta. 
Erityistutkinnon suorittanut henkilö merki-
tään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston yllä-
pitämään 17 §:n 2 momentin 4 kohdassa tar-
koitettuun tutkinto- ja yritysrekisteriin.  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi pää-
töksellään peruuttaa rekisteröinnin, jos hen-
kilö ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä. 
Ennen rekisteröinnin peruuttamista Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston on varattava hen-
kilölle tilaisuus korjata puute, jollei puute ole 
niin olennainen, ettei sen poistaminen ole 
mahdollista kohtuullisessa määräajassa. 

Tarkempia säännöksiä rekisteröinnin pe-
ruuttamisesta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

44 §  

Ilmoitus ammattimaisesta tuholaistorjunnas-
ta ja vastuuhenkilöltä vaadittava pätevyys 

Biosidivalmisteilla ammattimaista tuholais-
torjuntaa suorittavan toiminnanharjoittajan 
on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastol-
le ilmoitus ennen tuholaistorjunnan aloitta-
mista. Toiminnanharjoittajalla on oltava pää-
toimisessa palveluksessaan vastuuhenkilö, 
jolla on 37 §:ssä tarkoitettu koulutus tai vas-
taava ammattitaito ja joka on suorittanut 38 
§:ssä tarkoitetun tutkinnon. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto merkitsee toiminnanharjoit-
tajan ja vastuuhenkilön 17 §:n 2 momentin 
4 kohdassa tarkoitettuun tutkinto- ja yritysre-
kisteriin. 

Ilmoituksesta on käytävä ilmi toiminnan-
harjoittajan nimi ja yhteystiedot sekä tiedot 
vastuuhenkilöstä ja hänen pätevyydestään. 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi il-
moitus viimeistään kolme kuukautta sen jäl-
keen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut. Toi-
minnan lopettamisesta on ilmoitettava Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastolle. 

7 luku  

Valvonta 

45 §  

Vakavaa haittaa tai vaaraa aiheuttavan ke-
mikaalin kieltäminen tai rajoittaminen 

Niiltä osin kuin kemikaalia ei rajoiteta 
REACH-asetuksessa, valtioneuvosto voi pää-
töksellään rajoittaa tai kieltää määräajaksi tai 
toistaiseksi kemikaalin tai kemikaalia sisältä-
vän esineen valmistuksen, maahantuonnin, 
markkinoille saattamisen ja muun luovutta-
misen, maastaviennin, käytön tai muun näi-
hin rinnastettavan kemikaalin käsittelyn sekä 
määrätä toimintaa koskevista rajoituksista ja 
ehdoista, jos kemikaalin tai kemikaalia sisäl-
tävän esineen käytön todetaan tai voidaan pe-
rustellusti arvioida aiheuttavan vakavaa hait-
taa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös 
voidaan myös tehdä EU:n kemikaalilainsää-
dännössä olevan suojalausekkeen käyttämi-
seksi.  

Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan tai 
vaaran torjuminen edellyttää pikaisia toi-
menpiteitä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
voi väliaikaisesti määrätä tarvittavista kiel-
loista ja rajoituksista. Asia on tällöin viivy-
tyksettä saatettava valtioneuvoston päätettä-
väksi. 
 

46 §  

Valvontaviranomaisen kiellot ja määräykset 

Jos toiminnanharjoittaja ei noudata tämän 
lain tai Euroopan unionin kemikaalilainsää-
dännön säännöksiä, asianomainen valvonta-
viranomainen voi kieltää toiminnanharjoitta-
jaa jatkamasta tai toistamasta säännösten vas-
taista menettelyä tai määrätä toiminnanhar-
joittajan muutoin täyttämään laissa säädetyt 
velvoitteet.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi 
määrätä kemikaalin tai kemikaalia sisältävän 
esineen markkinoille saattamisen tai markki-
noilla saataville asettamisen kieltämisestä, 
markkinoilta poistamisesta, palautusmenette-

HE 38/2013 vp 



 
 

 

73

lystä, aiheutuneesta vaarasta ilmoittamisesta 
tai määrätä, että kemikaali tehdään asianmu-
kaisesti vaarattomaksi. Määräyksen tai kiel-
lon antaa kuitenkin Suomen ympäristökes-
kus, kun on kysymys PIC-asetuksen tai 23 
§:n 1 tai 2 momentin noudattamisen valvon-
nasta.  

Jos lainsäädännön vastaisesta kemikaalista 
tai kemikaalia sisältävästä esineestä voi ai-
heutua vakavaa vaaraa terveydelle tai ympä-
ristölle, eikä vaaraa muilla tavoin voida es-
tää, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla tai 
sen tarkastajalla on oikeus määrätä kemikaa-
lia koskevasta väliaikaisesta kiellosta. Väli-
aikainen kielto on voimassa, kunnes asia lo-
pullisesti ratkaistaan. Jos kiellon antaa Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston tarkastaja, 
tarkastajan on siirrettävä asia viipymättä 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Turval-
lisuus- ja kemikaaliviraston on ratkaistava 
asia kiireellisesti. 
 
 

47 §  

Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttä-
misuhka 

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän 
lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä 
uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty 
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustan-
nuksella tai toiminta keskeytetään. 

Uhkasakosta, teettämisuhasta ja keskeyt-
tämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa 
(1113/1990). 
 

48 §  

Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

Valvontaviranomaisella on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten sekä Eu-
roopan unionin kemikaalilainsäädännön nou-
dattamisen valvontaa varten tarpeelliset tie-
dot toiminnanharjoittajalta ja muulta henki-
löltä, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten sekä Euroopan unionin kemikaa-
lilainsäädännön velvoitteet koskevat. Henki-
lötietojen osalta tietojensaantioikeus koskee 
vain välttämättömiä tietoja. 

Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä 
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten sekä Euroopan unionin kemikaalilainsää-
dännön noudattamisen valvomiseksi tarvitta-
via tarkastuksia muualla kuin pysyväisluon-
teiseen asumiseen käytetyissä tiloissa. 
 

49 §  

Näytteensaanti- ja tutkimusoikeus 

Jollei valvontaviranomainen muutoin saa 
käyttöönsä kemikaalia koskevia valvonnassa 
tarvittavia tietoja, sillä on oikeus saada toi-
minnanharjoittajalta kemikaalista tai kemi-
kaalia sisältävästä esineestä korvauksetta 
määrältään kohtuullinen ja tutkimusten suo-
rittamiseksi tarpeellinen näyte. Toiminnan-
harjoittajan on suoritettava tutkimuksista ai-
heutuvat kohtuulliset kustannukset.  

Ennen tutkimusten aloittamista toiminnan-
harjoittajalle on varattava tilaisuus tulla kuul-
luksi. Tutkimustulokset on annettava tiedoksi 
toiminnanharjoittajalle, jollei viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa, 
REACH-asetuksessa tai biosidiasetuksessa 
salassapidosta muuta säädetä. 
 

50 §  

Asiantuntijan käyttäminen 

Valvontaviranomainen voi valvontatoimin-
nassaan käyttää apunaan pätevää ulkopuolis-
ta asiantuntijaa valvonnan kannalta merki-
tyksellisen seikan selvittämisessä.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun asian-
tuntijaan sovelletaan hänen suorittaessaan 
valvontatoimintaan liittyviä avustavia tehtä-
viä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta sää-
detään vahingonkorvauslaissa. 
 

51 §  

Kansainvälinen tiedonvaihto 

Valvontaviranomainen saa salassapito-
säännösten estämättä antaa Euroopan unionin 
kemikaalilainsäädännön ja Suomen hyväk-
symien kansainvälisten sopimusten edellyt-
tämiä tietoja lainsäädännön tai sopimusten 
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edellyttämille EU:n toimielimille, kansainvä-
lisille järjestöille ja yhteistyöhön osallistuvil-
le valtioille. Luovutettaessa henkilötietoja 
ulkomaille on noudatettava, mitä henkilötie-
tolaissa (523/1999) ja kansainvälisistä tieto-
turvallisuusvelvoitteista annetussa laissa sää-
detään. 
 

52 §  

Oikeus saada tietoja toisilta viranomaisilta 
ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Valvontaviranomaisilla on salassapitosään-
nösten estämättä oikeus saada valvonnan 
kannalta tarpeellisia tietoja toiselta valvonta-
viranomaiselta ja käyttää toisen hankkimia 
näytteitä tarpeellisiin tutkimuksiin valvontaa 
varten. Henkilötietojen osalta tietojensaanti-
oikeus koskee vain välttämättömiä tietoja.  

Valvontaviranomainen saa viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sää-
detyn salassapitovelvollisuuden estämättä 
luovuttaa valvonnassa saatuja tietoja yksityi-
sen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, lii-
ke- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityi-
sen henkilökohtaisista oloista toisille valvon-
taviranomaisille, Sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirastolle, Elintarviketurvalli-
suusvirastolle ja vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetuille vi-
ranomaisille näiden suorittaessa laissa sää-
dettyä valvontaa, sekä muiden EU-maiden 
valvontaviranomaisille Euroopan unionin 
kemikaalilainsäädännön valvontaa varten. 

Salassapitosäännösten estämättä saa tässä 
laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saa-
tuja tietoja luovuttaa syyttäjälle ja poliisille 
rikoksen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. 
 

53 §  

Virka-apu 

Poliisi ja kemikaalien maahantuonnin, 
maastaviennin ja kauttakuljetuksen osalta 
Tulli on velvollinen antamaan virka-apua 
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten noudattamisen valvomi-
seksi ja täytäntöönpanemiseksi. Poliisin an-
tamasta virka-avusta säädetään poliisilaissa 
(493/1995). 

54 §  

Maksut 

Viranomaisten tämän lain mukaisten suo-
ritteiden maksullisuudesta ja suoritteista pe-
rittävien maksujen suuruuden yleisistä perus-
teista sekä maksujen muista perusteista sää-
detään valtion maksuperustelaissa 
(150/1992).  

Maksu saadaan jättää kokonaan tai osittain 
perimättä, jos maksu on kemikaalin tai biosi-
divalmisteen vähäisen käytön takia tai muus-
ta syystä kohtuuton. 
 

8 luku  

Muutoksenhaku ja tietojen salassapito 

55 §  

Muutoksenhaku 

Viranomaisen tämän lain nojalla antamaan 
päätökseen haetaan muutosta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, 
jollei 2 ja 3 momentissa muuta säädetä. 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mää-
räämään 45 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
väliaikaiseen kieltoon tai rajoitukseen taikka 
46 §:n 3 momentissa tarkoitettuun väliaikai-
seen kieltoon ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 

Haettaessa muutosta elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ja kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen tämän lain nojalla an-
tamaan päätökseen noudatetaan, mitä ympä-
ristönsuojelulaissa muutoksenhausta ja pää-
töksen täytäntöönpanosta säädetään. 

Tämän lain 31 tai 46 §:n tai PIC-asetuksen 
nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan mää-
rätä, että päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei valitusviran-
omainen toisin määrää. 
 

56 §  

Vaatimus liike- ja ammattisalaisuuden suo-
jaamiseksi 

Edellä 22 §:ssä tarkoitettujen tietojen toi-
mittamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan 
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on erikseen mainittava liike- ja ammattisalai-
suuksiksi katsomansa tiedot, jotka hän vaatii 
pidettäväksi salassa muilta kuin Turvallisuus- 
ja kemikaalivirastolta. Vaatimuksen esittäjän 
on perusteltava vaatimuksensa. 

Jos 22 §:ssä tarkoitettu toiminnanharjoittaja 
itse saattaa julkisiksi aikaisemmin salassa pi-
dettyjä tietoja, on siitä ilmoitettava Turvalli-
suus- ja kemikaalivirastolle.  
 
 

57 §  

Kemikaalia koskevan liike- ja ammattisalai-
suuden rajaus 

Riippumatta siitä, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tään liike- tai ammattisalaisuudesta, 22 §:ssä 
tarkoitetun toiminnanharjoittajan vaatimuk-
sen perusteella salassa pidettäviä eivät ole 
seuraavat kemikaaleja koskevat tiedot:  

1) aineen kauppanimi; 
2) seoksen kauppanimi; 
3) valmistajan ja ilmoituksentekijän nimi; 
4) ilmoituksen sisältämät fysikaalisia ja 

kemiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot; 
5) tavat tehdä aine tai seos vaarattomaksi; 
6) aineen tai seoksen terveys- ja ympäris-

tövaikutuksia koskevien tutkimusten tulosten 
yhteenveto; 

7) aineen puhtausaste ja vaaralliset epäpuh-
taudet tai lisäaineet, jos nämä tiedot ovat tar-
peen aineen luokituksen ja merkitsemisen 
kannalta; 

8) ilmoituksessa esitetyt tiedot, jotka kos-
kevat 

a) käsittelyä, varastointia, kuljetusta sekä 
tulipaloa ja muita vaaroja varten suositeltuja 
menetelmiä ja varotoimia; 

b) äkillisten vuotojen edellyttämiä varo-
toimia; 

c) pelastus- ja hoito-ohjeita myrkytysten ja 
vammojen varalle; 

9) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät 
tiedot; 

10) CLP-asetuksen liitteessä VI olevien ai-
neiden osalta analyyttiset menetelmät, joiden 
avulla voidaan havaita ympäristöön päässyt 
vaarallinen aine sekä määrittää ihmisten al-
tistuminen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei 
saa asettaa saataville yleisen tietoverkon 
avulla, jos Euroopan kemikaalivirasto on ra-
joittanut tietojen saatavuutta sen mukaan 
kuin REACH-asetuksen 119 artiklan 2 koh-
dassa säädetään. 
 
 

58 §  

Biosidivalmistetta koskevan liike- ja ammat-
tisalaisuuden rajaus 

Riippumatta siitä, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tään liike- tai ammattisalaisuudesta, 5 luvus-
sa tarkoitettua biosidivalmistetta koskevan 
hyväksymisen hakijan vaatimuksen perus-
teella salassa pidettäviä eivät ole seuraavat 
biosidivalmistetta koskevat tiedot: 

1) hakijan nimi ja osoite; 
2) biosidivalmisteen ja sen sisältämien te-

hoaineiden valmistajan nimi ja osoite; 
3) biosidivalmisteen nimi sekä sen sisältä-

mien tehoaineiden nimet ja niiden pitoisuu-
det valmisteessa; 

4) vaarallisiksi luokiteltujen, valmisteen 
luokitukseen vaikuttavien muiden aineiden 
nimet; 

5) tiedot tehoaineiden ja biosidivalmisteen 
fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksis-
ta; 

6) tulosten yhteenveto niistä kokeista, jotka 
koskevat biosidivalmisteen tehokkuutta, ky-
kyä aiheuttaa resistenssiä sekä vaikutuksia 
ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön; 

7) tiedot siitä, miten tehoaine tai biosidi-
valmiste voidaan tehdä haitattomaksi, tai tie-
dot menetelmistä ja toimista, jos ainetta tai 
valmistetta roiskuu tai vuotaa; 

8) suositeltavat keinot ja varotoimenpiteet 
käsittelystä, varastoinnista, kuljetuksesta ja 
käytöstä sekä tulipalosta ja muista onnetto-
muuksista aiheutuvien vaarojen torjumiseksi; 

9) tieto siitä, millaista ensiapua ja hoito-
neuvontaa on annettava vahinkotapauksissa; 

10) biosidivalmisteesta ja sen päällyksestä 
samoin kuin biosidivalmisteella käsitellystä 
tuotteesta syntyvän jätteen käsittelymenetel-
mät; 

11) käyttöturvallisuustiedote; 
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12) tehoaineiden tai CLP-asetuksen liit-
teessä VI mainittujen aineiden analyysimene-
telmät, joiden avulla voidaan havaita ympä-
ristöön päässyt aine sekä määrittää jäämät. 
 
 
 
 

9 luku 

Rangaistussäännökset 

59 §  

Kemikaalirikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) rikkoo 20 §:ssä säädettyä kemikaalia 

koskevien tietojen kielivaatimusta tai 21 §:n 
säännöstä kemikaalien markkinoinnista; 

2) laiminlyö 22 §:ssä tarkoitetun tietojen 
toimittamisvelvollisuuden; 

3) laiminlyö 23 §:n 2 momentissa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden; 

4) laiminlyö 27 §:ssä säädetyn biosidival-
misteen hyväksyttämisvelvollisuuden taikka 
34 §:ssä tarkoitetun koetoimintaa koskevan 
luvan hakemisen tai ilmoituksen tekemisen; 

5) rikkoo 35 §:n mukaista velvoitetta käyt-
tää biosidivalmistetta asianmukaisesti ja 
käyttöohjeita noudattaen; 

6) laiminlyö 36 §:ssä tarkoitettujen näyttei-
den toimittamisen; 

7) laiminlyö 40 §:ssä, 43 §:ssä tai 44 §:ssä 
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, kemikaali-
rikkomuksesta sakkoon. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuksesta 
tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huoli-
mattomuudesta rikkoo REACH-asetuksen 

1) 5—7, 9, 11 tai 17—19 artiklan mukaisia 
rekisteröinti- tai ilmoitusvelvollisuuksia Eu-
roopan kemikaalivirastolle; 

2) 14 tai 37—39 artiklan mukaisia kemi-
kaalien turvallisuusarviointi-, raportointi-, 
soveltamis- tai tiedottamisvelvollisuuksia; 

3) 22, 24, 40, 41, 46 tai 66 artiklassa tar-
koitettujen tietojen toimittamisvelvollisuutta 
Euroopan kemikaalivirastolle; 

4) 31 artiklan velvollisuutta, joka koskee 
käyttöturvallisuustiedotetta ja siltä edellytet-
tävien tietojen toimittamista vastaanottajalle; 

5) 32 artiklan mukaista ainetta tai seosta 
koskevaa tiedottamisvelvoitetta; 

6) 33 tai 34 artiklan mukaista tiedottamis-
velvollisuutta taikka 35 artiklan mukaista 
työnantajan tiedonantovelvollisuutta; 

7) 36 artiklan mukaista velvollisuutta säi-
lyttää tietoja tai toimittaa niitä toimivaltaisel-
le viranomaiselle tai Euroopan kemikaalivi-
rastolle; 

8) 49 artiklan mukaista velvollisuutta toi-
mittaa lisätietoja toimivaltaiselle viranomai-
selle;  

9) 56 artiklan mukaista markkinoille saat-
tamista tai käyttöä koskevaa kieltoa ilman 
Euroopan kemikaaliviraston kyseiselle ai-
neelle myöntämää nimenomaista lupaa; 

10) 65 artiklan mukaista velvoitetta lisätä 
lupanumero merkintöihin; 

11) 67 artiklan mukaista ainetta sellaise-
naan, seoksessa tai esineessä koskevaa liit-
teessä XVII säädettyä rajoitusta. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuksesta 
tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huoli-
mattomuudesta rikkoo CLP-asetuksen 

1) 4 artiklassa tai II—IV osastossa tarkoi-
tettuja luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista 
koskevia velvoitteita; 

2) 40 artiklassa tarkoitettua velvollisuutta 
ilmoittaa ainetta koskevia tietoja Euroopan 
kemikaalivirastolle; 

3) 49 artiklassa tarkoitettua velvollisuutta 
säilyttää tietoja tai toimittaa niitä toimivaltai-
selle viranomaiselle, valvontaviranomaiselle 
tai Euroopan kemikaalivirastolle. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuksesta 
tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huoli-
mattomuudesta rikkoo biosidiasetuksen 

1) 17 tai 27 artiklan mukaisia lupa- tai il-
moitusvelvollisuuksia tai 89, 93, 94 tai 95 ar-
tiklan säännöksiä biosidivalmisteiden mark-
kinoilla saataville asettamisen tai käytön lo-
pettamisesta; 

2) 17 artiklan mukaista velvollisuutta käyt-
tää biosidivalmistetta luvassa mainittujen eh-
tojen ja edellytysten sekä pakkaus- ja mer-
kintävaatimusten mukaisesti; 
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3) 47 tai 56 artiklan mukaisia kirjanpito- tai 
ilmoittamisvelvollisuuksia; 

4) 58 artiklan mukaisia biosidivalmisteilla 
käsiteltyjen esineiden markkinoille saattami-
seen, merkitsemiseen tai tietojen toimittami-
seen liittyviä velvollisuuksia; 

5) 65 tai 68 artiklan mukaisia kirjanpito- tai 
raportointivelvollisuuksia; 

6) 69 artiklan mukaisia luokitusta, merkin-
töjä ja pakkaamista koskevia velvoitteita; 

7) 72 artiklan mukaisia mainontaa koskevia 
velvoitteita. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuksesta 
tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huoli-
mattomuudesta rikkoo 

1) pesuaineasetuksen 3, 4 tai 4 a artiklan 
säännöksiä pesuaineiden ja niiden sisältämi-
en pinta-aktiivisten aineiden markkinoille 
saattamisesta, 7 artiklan mukaista testausvaa-
timusta taikka laiminlyö 9 artiklan mukaisen 
tietojen toimittamisvelvollisuuden, 

2) PIC-asetuksen 8, 10, 14 tai 17 artiklan 
mukaista velvollisuutta antaa tietoja kemi-
kaalin viennistä, 16 artiklan mukaista kautta-
kulkua koskevien tietojen luovuttamisvelvol-
lisuutta, 14 artiklassa tarkoitettua vastaanot-
tajamaan tekemää päätöstä, 15 artiklan mu-
kaista vientikieltoa tai 19 artiklan mukaisen 
velvollisuuden merkitä viitenumerot vienti-
ilmoitukseen, 

3) POP-asetuksen 3 artiklassa tarkoitettua 
kieltoa ja rajoitusta taikka laiminlyö 5 artik-
lan varastoa koskevien määräysten noudat-
tamisen, taikka 

4) elohopean vientikieltoasetuksen 1 ar-
tiklan mukaista kemikaalien vientikieltoa tai 
laiminlyö 5 artiklan mukaisen kemikaaleja 
koskevien tietojen toimittamisvelvollisuuden. 

Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrät-
tyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai mää-
räystä, voidaan jättää tuomitsematta rangais-
tukseen samasta teosta. 
 
 

60 §  

Viittaus rikoslakiin 

Rangaistus terveysrikoksesta säädetään ri-
koslain (39/1889) 44 luvun 1 §:ssä. 

Rangaistus ympäristön turmelemisesta sää-
detään rikoslain 48 luvun 1—4 §:ssä. 
 
 

10 luku 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

61 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-
ta 20  . Sen 9, 13, 15, 23, 46, 55 ja 59 §:ssä 
olevat PIC-asetusta koskevat säännökset tu-
levat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä 
maaliskuuta 2014. 

Tällä lailla kumotaan kemikaalilaki 
(744/1989), jäljempänä vuoden 1989 kemi-
kaalilaki. Vuoden 1989 kemikaalilain 5 a §:n 
2 momenttia, 42 §:n 1 ja 2 momenttia, 45 §:n 
2 ja 3 momenttia, 52 §:n 1 momentin 
3 kohtaa ja 56 §:ää sovelletaan kuitenkin 
28 päivään helmikuuta 2014, mainitun lain 
17 ja 59 d §:ää 31 päivään toukokuuta 2015 
sekä mainitun lain 27 §:n 2 momenttia 31 
päivään joulukuuta 2015 saakka.  
 
 

62 §  

Vuoden 1989 kemikaalilain nojalla annetut 
asetukset 

Vuoden 1989 kemikaalilain nojalla annetut 
seuraavat asetukset jäävät voimaan: 

1) kemikaaliasetus (675/1993);  
2) valtioneuvoston asetus maanpuolustusta 

koskevista poikkeuksista kemikaalilainsää-
dännön soveltamisessa (996/2010); 

3) valtioneuvoston asetus eräiden vaarallis-
ten aineiden, seosten ja esineiden valmistuk-
sen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoi-
tuksista annetuista REACH-asetuksen XVII 
liitteen säännöksistä poikkeamisesta 
(647/2009); 

4) vaarallisten kemikaalien teollisesta kä-
sittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 
8 luku (59/1999); 

5) valtioneuvoston päätös otsonikerrosta 
heikentävistä aineista (262/1998); 
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6) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista 
kemikaaleista (5/2010); 

7) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
kemikaaleja koskevien tietojen toimittami-
sesta (553/2008); 

8) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
kemikaalien määrätietojen toimittamisesta 
(1155/2011); 

9) asetus kemikaalineuvottelukunnasta 
(622/1990); 

10) asetus vaarallisten kemikaalien teolli-
sesta käsittelystä ja varastoinnista puolustus-
voimissa (78/1996);  

11) asetus kemikaalilain valvontaviran-
omaisista puolustusvoimissa (469/1992); 

12 valtioneuvoston asetus biosidivalmis-
teista (466/2000); 

13) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
biosidivalmisteiden pakkaamisesta ja mer-
kinnöistä (422/2000); 

14) ympäristöministeriön asetus biosidi-
valmisteita ja niiden tehoaineita koskevista 
hakemuksista ja ilmoituksista (467/2000); 

15) ympäristöministeriön asetus biosidi-
valmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin 
hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja 
erityisehdoista (20/2008). 

Vuoden 1989 kemikaalilain nojalla annetut 
seuraavat asetukset jäävät voimaan 31 päi-
vään toukokuuta 2015 saakka: 

1) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasul-
kimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta 
vaaratunnuksesta (414/2011), ja 

2) sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
kemikaalien luokitusperusteista ja merkintö-
jen tekemisestä (807/2001)  
 
 
 

63 § 

Siirtymäsäännökset 

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tul-
leet asiat käsitellään lain voimaan tullessa 
voimassa olleiden säännösten mukaisesti, 
jollei biosidiasetuksen 91 artiklasta muuta 
johdu. 

Tämän lain 38 §:ssä tarkoitettuja valmistei-
ta käyttävien henkilöiden on todennettava pä-
tevyytensä 40 §:n mukaisesti viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2016. Lain 44 §:ssä tar-
koitettujen toiminnanharjoittajien on tehtävä 
mainitussa pykälässä tarkoitettu ilmoitus 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tehdyt bio-
sidivalmisteiden hyväksyntää koskevat pää-
tökset ovat voimassa päätöksessä määrätyn 
ajan, jollei biosidiasetuksesta muuta johdu. 
 

————— 
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2. 

Laki 

rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 § ja 48 luvun 1 §, sellaisina kuin ne ovat, 44 luvun 

1 § laeissa 921/2011 ja 1565/2011 ja 48 luvun 1 § laeissa 748/2007, 409/2009, 1107/2011 ja 
1565/2011, seuraavasti: 
 

44 luku  

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista 
rikoksista 

1 §  

Terveysrikos 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 

1) 1) kasvinsuojeluaineista annetun lain 
(1563/2011) tai kasvinsuojeluaineiden mark-
kinoille saattamisesta sekä neuvoston direk-
tiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoa-
misesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009, 
jäljempänä kasvinsuojeluaineasetus,, 

2) kuluttajaturvallisuuslain (920/2011), 
3) kemikaalilain (  /  ), kemikaalien rekiste-

röinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaali-
viraston perustamisesta, direktiivin 
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission ase-
tuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direk-
tiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006, jäljempänä REACH-asetus, 
aineiden ja seosten luokituksesta, merkin-
nöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja 
kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 

1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1272/2008, jäljempänä CLP-asetus, tai biosi-
divalmisteiden asettamisesta saataville mark-
kinoille ja niiden käytöstä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
528/2012, jäljempänä biosidiasetus, 

4) terveydensuojelulain (763/1994),  
5) elintarvikelain (23/2006), tai 
6) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 

käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005) 

taikka niiden nojalla annetun säännöksen 
tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan 
määräyksen vastaisesti valmistaa, käsittelee, 
tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan, pitää 
hallussaan, varastoi, kuljettaa, pitää myyn-
nissä, välittää tai luovuttaa tavaraa tai ainetta, 
valmistetta tai esinettä siten, että teko on 
omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle 
tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, terveysrikoksesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, terveysrikoksesta tuo-
mitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta kuluttajaturvallisuuslain 
taikka sen nojalla annetun säännöksen tai 
yleisen tai yksittäistapausta koskevan määrä-
yksen vastaisesti suorittaa, pitää myynnissä 
tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä 
luovuttaa kuluttajapalvelun siten, että teko on 
omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle 
tai terveydelle. 
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48 luku  

Ympäristörikoksista 

1 §  

Ympäristön turmeleminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön 
esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista 
lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka 
yleisen tai yksittäistapausta koskevan määrä-
yksen vastaisesti taikka ilman laissa edelly-
tettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti, 

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, 
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää lai-
tetta vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, ke-
mikaalilain, REACH-asetuksen, CLP-asetuk-
sen, biosidiasetuksen, kasvinsuojeluainease-
tuksen taikka näiden tai ympäristönsuojelu-
lain (86/2000) nojalla annetun säännöksen 
vastaisesti taikka otsonikerrosta heikentävistä 
aineista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009, 
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 842/2006, pysyvistä or-
gaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 tai pesuaineista annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 648/2004 3, 4 tai 4 a artiklan vas-
taisesti taikka jätelain (646/2011) 147 §:n 
2 momentissa mainitun säännöksen, jätelain 
nojalla annetun säännöksen, yksittäistapausta 
koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti 
taikka laiminlyö jätelain mukaisen jätehuol-
lon järjestämisvelvollisuutensa, tai  

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-
men alueen kautta jätettä jätelain tai sen no-
jalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta 
koskevan määräyksen tai jätteiden siirrosta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vastaisesti 
taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, 
valmistetta tai tuotetta vastoin ympäristön-
suojelulain nojalla annettua asetusta taikka 

vastoin otsonikerrosta heikentävistä aineista 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1005/2009, tietyistä fluo-
ratuista kasvihuonekaasuista annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 842/2006, vaarallisten kemikaalien vien-
nistä ja tuonnista annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
649/2012, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 
sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 850/2004 tai metallisen 
elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja 
-seosten viennin kieltämisestä sekä metalli-
sen elohopean turvallisesta varastoinnista an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1102/2008 taikka vie 
maasta muuntogeenisiä organismeja, niitä si-
sältäviä elintarvikkeita tai rehuja vastoin 
muuntogeenisten organismien valtioiden ra-
jat ylittävistä siirroista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1946/2003  

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa 
ympäristön haitallista muuttumista tai ros-
kaantumista taikka vaaraa terveydelle, on 
tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
tahallisen rikoksen yritys on rangaistava. 

Ympäristön turmelemisesta tuomitaan 
myös se, joka tahallaan tai törkeästä huoli-
mattomuudesta ryhtyy muuten kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla muuttamaan 
ympäristöä vastoin maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999), vesilain (587/2011) tai maa-
aineslain (555/1981) säännöksiä tai Saimaan 
ja Vuoksen juoksutussääntöä taikka näiden 
nojalla annettuja säännöksiä, yleisiä tai yksit-
täistapausta koskevia määräyksiä taikka kaa-
vaa tai lupaa siten, että teko on omiaan aihe-
uttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaan-
tumiseen rinnastettavaa muuttumista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  .  
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-

lutta 48 luvun 1 §:n 1 ja 2 momenttia sovelle-
taan 28 päivään helmikuuta 2014 saakka siltä 
osin kuin mainituissa momenteissa säädetään 
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rangaistavaksi aineen, valmisteen tai tuotteen 
maahantuonti tai maastavienti vaarallisten 
kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 689/2008 vastaisesti taikka täl-
laisen rikoksen yritys. 

————— 
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3. 

Laki 

terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaan  
muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 § seuraavasti: 

 
21 §  

Ympäristöterveydenhuolto 

Kunnan on järjestettävä ympäristötervey-
denhuollon palvelut alueellaan sen mukaan, 
mitä ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
minta-alueesta annetussa laissa (410/2009) 
säädetään. 

Ympäristöterveydenhuollosta säädetään 
terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvi-
kelaissa (23/2006), tupakkalaissa (693/1976), 
kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) ja 
eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  .  
 

————— 
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4. 

Laki 

terveydensuojelulain 3 ja 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan terveydensuojelulain (763/1994) 3 ja 21 §, sellaisena kuin ne ovat, 3 § laissa 

648/2011 ja 21 § laissa 441/2000, seuraavasti: 
 

3 §  

Suhde eräisiin säädöksiin  

Terveydensuojelusta säädetään lisäksi ym-
päristönsuojelulaissa (86/2000), vesihuolto-
laissa (119/2001), kemikaalilaissa ( / ), sätei-
lylaissa (592/1991), terveydenhuollon järjes-
tämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa 
(322/1987), työturvallisuuslaissa (738/2002), 
vesilaissa (587/2011), jätelaissa (646/2011), 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999), 
ulkoilulaissa (606/1973), eräistä naapuruus-
suhteista annetussa laissa (26/1920), elintar-
vikelaissa (23/2006), kuluttajaturvallisuus-
laissa (920/2011) sekä eläinlääkintähuolto-
laissa (765/2009). 
 

21 §  

Talousvettä koskevat säädökset  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin 17 §:n 3 momentissa 

tarkoitettua poikkeusta haettaessa ja myön-
nettäessä noudatettavasta menettelystä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin talousveden laatuvaa-
timuksista, desinfioimisesta, käsittelyyn käy-
tettävistä kemikaaleista, johtamis- ja käsitte-
lylaitteiden materiaalien terveydellisistä 
ominaisuuksista sekä muista veden laatuun 
vaikuttavista seikoista samoin kuin talousve-
den säännöllisestä valvonnasta ja tarvittavista 
tutkimuksista. Talousveden desinfiointiainei-
den hyväksymisestä säädetään biosidivalmis-
teiden asettamisesta saataville markkinoilla 
ja niiden käytöstä annetussa Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
528/2012 sekä kemikaalilaissa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä pienten 
yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  .  
 

————— 
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5. 

Laki 

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 

(44/2006) 4 luku seuraavasti: 
 

4 luku  

Teknisten laitteiden turvallisuuden val-
vonta 

18 § 

Teknisen laitteen luovuttamiskielto 

Jos aluehallintovirasto on valvonnassaan 
havainnut, ettei markkinoille tai käyttöön 
tarkoitettu kone, työväline, henkilönsuojain 
tai muu tekninen laite ole säädettyjen vaati-
musten mukainen tai se on muuten omiaan 
aiheuttamaan vaaraa henkilöille tai omaisuu-
delle, aluehallintoviraston on tarpeelliselta 
osin siirrettävä asia ministeriön käsiteltäväk-
si. 

Ministeriö voi kieltää 1 momentissa tarkoi-
tetun teknisen laitteen luovuttamisen markki-
noille tai käyttöön, kunnes se on saatettu vaa-
timusten mukaiseksi. Kiellon sijasta ministe-
riö voi määrätä rajoituksia tai ehtoja luovut-
tamiselle. Jos on perusteltua syytä epäillä 
teknistä laitetta vaatimusten vastaiseksi, mi-
nisteriö voi kieltää sen luovutuksen, kunnes 
vaatimusten mukaisuus on selvitetty. 

Vaikka tekninen laite on asianmukaisesti 
saatettu markkinoille tai käyttöön, ministeriö 
voi asettaa 2 momentissa tarkoitetun kiellon 
tai määrätä luovuttamisen ehdoista tai rajoi-
tuksista, jos tekninen laite on omiaan vaaran-
tamaan henkilöiden tai omaisuuden turvalli-
suuden. 

Tarkastaja voi antaa 2 ja 3 momentissa tar-
koitetun kiellon väliaikaisena, jos markki-
noille tai käyttöön tarkoitettu tekninen laite ei 
ole säädettyjen vaatimusten mukainen tai jos 
se käyttöön otettuna voi aiheuttaa välitöntä 
vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai ter-

veydelle. Edellytyksenä on lisäksi, että väli-
aikainen kielto on valvonnan tarkoituksen to-
teutumisen kannalta välttämätön. Tarkastajan 
on siirrettävä asia aluehallintovirastolle, joka 
saattaa asian ministeriön käsiteltäväksi. Tar-
kastajan, aluehallintoviraston ja ministeriön 
on toimittava asiassa kiireellisesti.  
 
 

19 §  

Teknisen laitteen markkinoilta ja käytöstä 
poistaminen 

Ministeriö voi 18 §:ssä tarkoitetussa pää-
töksessään velvoittaa teknisen laitteen val-
mistajan, maahantuojan tai myyjän taikka 
muun, joka on luovuttanut teknisen laitteen 
markkinoille tai käyttöön, poistamaan sen 
markkinoilta, ja jos tekninen laite on luovu-
tettu käyttöön, ryhtymään tarpeellisiin toi-
menpiteisiin sen poistamiseksi käytöstä. 
 
 

19 a § 

Teknisen laitteen hävittäminen 

Jos 18 tai 19 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja 
määräyksiä ei voida pitää riittävinä ja tekni-
nen laite voi aiheuttaa vakavaa vaaraa henki-
löille tai omaisuudelle, ministeriö voi määrä-
tä valmistajan, maahantuojan, myyjän tai 
muun teknisen laitteen markkinoille tai käyt-
töön luovuttaneen hävittämään hallussaan 
olevan tai tälle palautetun laitteen. Jos tekni-
sen laitteen hävittäminen ei ole tarkoituk-
senmukaista, ministeriö voi määrätä laitteen 
tehtäväksi käyttökelvottomaksi tai muusta 
vastaavasta menettelystä. 
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20 §  

Tiedottaminen ja tehosteet 

Ministeriö voi 18, 19 ja 19 a §:n mukaisis-
sa päätöksissään asettaa velvoitteen tiedottaa 
määräajassa ja määräämällään tavalla pää-
töksen edellyttämistä toimenpiteistä, tekni-
seen laitteeseen tai sen käyttämiseen liitty-
västä vaarasta sekä laitteen haltijan oikeuk-
sista. Ministeriö voi asettaa valmistajalle, 
maahantuojalle tai myyjälle velvoitteen tie-
dottaa myös silloin, kun tekninen laite on to-
dettu vaatimusten vastaiseksi, mutta 18, 19 
tai 19 a §:ssä tarkoitettua päätöstä ei tehdä 
sen vuoksi, että kysymyksessä olevia teknisiä 
laitteita ei ole enää valmistajan, maahan-
tuojan, myyjän eikä muun teknisen laitteen 
markkinoille tai käyttöön luovuttaneen hal-
lussa ja tiedottamisvelvollisuuden asettami-
selle on painavia turvallisuuteen ja tervey-
teen liittyviä syitä. 

Ministeriö voi määrätä tässä luvussa tarkoi-
tetussa päätöksessä asetetun velvoitteen te-
hosteeksi uhkasakon tai teettämis- tai kes-
keyttämisuhan siten kuin uhkasakkolaissa 
säädetään. 

Ministeriön on ilmoitettava 18 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta päätöksestä Euroopan 
komissiolle ja tarvittaessa muille Euroopan 
unionin jäsenvaltioille siten kuin ilmoittami-
sesta unionin lainsäädännössä tai muualla 

säädetään. Ministeriön on myös huolehditta-
va vakavan riskin aiheuttavia tuotteita kos-
kevasta ilmoitusmenettelystä ja muusta tieto-
jen vaihdosta siten kuin asiasta unionin lain-
säädännössä tai muualla säädetään. 
 

21 §  

Teknisen laitteen tutkiminen ja kustannusten 
korvaaminen 

Ministeriöllä on oikeus ottaa tutkittavaksi 
19 §:ssä tarkoitetun henkilön hallussa oleva 
tekninen laite, jos se on 18 §:ssä tarkoitetun 
valvonnan kannalta tarpeellista. Jos teknisen 
laitteen haltija sitä vaatii, laite on korvattava 
käyvän hinnan mukaan, jollei osoittaudu, että 
se on vaatimusten vastainen. 

Jos tekninen laite on vaatimusten vastai-
nen, ministeriö voi velvoittaa laitteen mark-
kinoille tai käyttöön luovuttaneen korvaa-
maan valtiolle sen hankinnasta, tutkimukses-
ta ja testauksesta aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset. Tässä pykälässä säädetty kus-
tannusten korvaus on suoraan ulosottokel-
poinen. Sen perimisestä säädetään verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007).  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  .  

————— 
 

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2013 

 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 
 
 

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

2. 

Laki 

rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 § ja 48 luvun 1 §, sellaisina kuin ne ovat, 44 luvun 

1 § laeissa 921/2011 ja 1565/2011 ja 48 luvun 1 § laeissa 748/2007, 409/2009, 1107/2011 ja 
1565/2011, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus
 

44 luku  

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista 
rikoksista 

1 §  

Terveysrikos 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta 

1) kasvinsuojeluaineista annetun lain 
(1563/2011) tai kasvinsuojeluaineiden mark-
kinoille saattamisesta sekä neuvoston direk-
tiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1107/2009, jäl-
jempänä kasvinsuojeluaineasetus, 

2) kuluttajaturvallisuuslain (920/2011), 
3) kemikaalilain (744/1989), kemikaalien 

rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenette-
lyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission ase-
tuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktii-
vin 76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1907/2006, jäljempänä REACH-asetus, tai ai-
neiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä 
ja pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja 

44 luku  

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista 
rikoksista 

1 §  

Terveysrikos 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 

1) kasvinsuojeluaineista annetun lain 
(1563/2011) tai kasvinsuojeluaineiden mark-
kinoille saattamisesta sekä neuvoston direk-
tiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoa-
misesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009, 
jäljempänä kasvinsuojeluaineasetus, 

2) kuluttajaturvallisuuslain (920/2011), 
3) kemikaalilain (  /  ), kemikaalien rekiste-

röinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaali-
viraston perustamisesta, direktiivin 
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission ase-
tuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direk-
tiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006, jäljempänä REACH-asetus, 
aineiden ja seosten luokituksesta, merkin-
nöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja 
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kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1272/2008, jäljempänä CLP-asetus, 
 
 
 
 
 

4) terveydensuojelulain (763/1994) tai 
5) elintarvikelain (23/2006)  

 
 
 

taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai 
yleisen tai yksittäistapausta koskevan määrä-
yksen vastaisesti valmistaa, käsittelee, tuo tai 
tahallaan yrittää tuoda maahan, pitää hallus-
saan, varastoi, kuljettaa, pitää myynnissä, vä-
littää tai luovuttaa tavaraa tai ainetta, valmis-
tetta tai esinettä siten, että teko on omiaan ai-
heuttamaan vaaraa toisen hengelle tai tervey-
delle, on tuomittava, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ter-
veysrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, terveysrikoksesta tuomi-
taan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huo-
limattomuudesta kuluttajaturvallisuuslain 
taikka sen nojalla annetun säännöksen tai 
yleisen tai yksittäistapausta koskevan määrä-
yksen vastaisesti suorittaa, pitää myynnissä 
tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä 
luovuttaa kuluttajapalvelun siten, että teko on 
omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle 
tai terveydelle. 
 

kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1272/2008, jäljempänä CLP-asetus, tai bio-
sidivalmisteiden asettamisesta saataville 
markkinoille ja niiden käytöstä annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 528/2012, jäljempänä biosidiase-
tus, 

4) terveydensuojelulain (763/1994),  
5) elintarvikelain (23/2006), tai 
6) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 

käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005) 

taikka niiden nojalla annetun säännöksen 
tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan 
määräyksen vastaisesti valmistaa, käsittelee, 
tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan, pitää 
hallussaan, varastoi, kuljettaa, pitää myynnis-
sä, välittää tai luovuttaa tavaraa tai ainetta, 
valmistetta tai esinettä siten, että teko on 
omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle 
tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, terveysrikoksesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, terveysrikoksesta tuo-
mitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta kuluttajaturvallisuuslain 
taikka sen nojalla annetun säännöksen tai 
yleisen tai yksittäistapausta koskevan määrä-
yksen vastaisesti suorittaa, pitää myynnissä 
tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä 
luovuttaa kuluttajapalvelun siten, että teko on 
omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle 
tai terveydelle. 

 
48 luku  

Ympäristörikoksista 

1 §  

Ympäristön turmeleminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta 

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön 
esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista 
lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka 

48 luku  

Ympäristörikoksista 

1 §  

Ympäristön turmeleminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 

1) saattaa, päästää tai jättää ympäristöön 
esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista 
lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka 
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yleisen tai yksittäistapausta koskevan määrä-
yksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytet-
tyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti, 

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, 
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää lai-
tetta kemikaalilain, REACH-asetuksen, CLP-
asetuksen, kasvinsuojeluaineasetuksen taikka 
näiden tai ympäristönsuojelulain (86/2000) 
nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka 
otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1005/2009, tietyistä fluoratuista 
kasvihuonekaasuista annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
842/2006, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 
sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 850/2004 tai pesuaineista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 648/2004 3 tai 4 artiklan 
vastaisesti taikka jätelain (646/2011) 147 §:n 
2 momentissa mainitun säännöksen, jätelain 
nojalla annetun säännöksen, yksittäistapausta 
koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti 
taikka laiminlyö jätelain mukaisen jätehuol-
lon järjestämisvelvollisuutensa tai  
 
 

 
3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-

men alueen kautta jätettä jätelain tai sen no-
jalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta 
koskevan määräyksen tai jätteiden siirrosta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vastaisesti 
taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, 
valmistetta tai tuotetta vastoin ympäristön-
suojelulain nojalla annettua asetusta taikka 
vastoin otsonikerrosta heikentävistä aineista 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1005/2009, tietyistä fluora-
tuista kasvihuonekaasuista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
842/2006, vaarallisten kemikaalien viennistä 
ja tuonnista annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 689/2008, pysy-
vistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 850/2004 tai metallisen elohopean ja tiet-
tyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin 

yleisen tai yksittäistapausta koskevan määrä-
yksen vastaisesti taikka ilman laissa edelly-
tettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti, 

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, 
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää lai-
tetta vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, ke-
mikaalilain, REACH-asetuksen, CLP-asetuk-
sen, biosidiasetuksen, kasvinsuojeluainease-
tuksen taikka näiden tai ympäristönsuojelu-
lain (86/2000) nojalla annetun säännöksen 
vastaisesti taikka otsonikerrosta heikentävistä 
aineista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009, 
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 842/2006, pysyvistä or-
gaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 tai pesuaineista annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 648/2004 3, 4 tai 4 a artiklan vas-
taisesti taikka jätelain (646/2011) 147 §:n 
2 momentissa mainitun säännöksen, jätelain 
nojalla annetun säännöksen, yksittäistapausta 
koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti 
taikka laiminlyö jätelain mukaisen jätehuol-
lon järjestämisvelvollisuutensa, tai  

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-
men alueen kautta jätettä jätelain tai sen no-
jalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta 
koskevan määräyksen tai jätteiden siirrosta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vastaisesti 
taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, 
valmistetta tai tuotetta vastoin ympäristön-
suojelulain nojalla annettua asetusta taikka 
vastoin otsonikerrosta heikentävistä aineista 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1005/2009, tietyistä fluo-
ratuista kasvihuonekaasuista annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 842/2006, vaarallisten kemikaalien vien-
nistä ja tuonnista annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
649/2012, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 
sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 850/2004 tai metallisen 
elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja 
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kieltämisestä sekä metallisen elohopean tur-
vallisesta varastoinnista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1102/2008 taikka vie maasta muuntogeenisiä 
organismeja, niitä sisältäviä elintarvikkeita tai 
rehuja vastoin muuntogeenisten organismien 
valtioiden rajat ylittävistä siirroista annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 1946/2003  
 

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa 
ympäristön haitallista muuttumista tai ros-
kaantumista taikka vaaraa terveydelle, on 
tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
tahallisen rikoksen yritys on rangaistava. 

Ympäristön turmelemisesta tuomitaan myös 
se, joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta ryhtyy muuten kuin 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla muuttamaan ympäristöä 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999), vesilain (264/1961) tai maa-
aineslain (555/1981) säännöksiä tai Saimaan 
ja Vuoksen juoksutussääntöä taikka näiden 
nojalla annettuja säännöksiä, yleisiä tai yksit-
täistapausta koskevia määräyksiä taikka kaa-
vaa tai lupaa siten, että teko on omiaan aihe-
uttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaan-
tumiseen rinnastettavaa muuttumista. 
 

-seosten viennin kieltämisestä sekä metalli-
sen elohopean turvallisesta varastoinnista an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1102/2008 taikka vie 
maasta muuntogeenisiä organismeja, niitä si-
sältäviä elintarvikkeita tai rehuja vastoin 
muuntogeenisten organismien valtioiden rajat 
ylittävistä siirroista annettua Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1946/2003  

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan 
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa 
ympäristön haitallista muuttumista tai ros-
kaantumista taikka vaaraa terveydelle, on 
tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-
koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
tahallisen rikoksen yritys on rangaistava. 

Ympäristön turmelemisesta tuomitaan 
myös se, joka tahallaan tai törkeästä huoli-
mattomuudesta ryhtyy muuten kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla muuttamaan 
ympäristöä vastoin maankäyttö- ja rakennus-
lain (132/1999), vesilain (587/2011) tai maa-
aineslain (555/1981) säännöksiä tai Saimaan 
ja Vuoksen juoksutussääntöä taikka näiden 
nojalla annettuja säännöksiä, yleisiä tai yksit-
täistapausta koskevia määräyksiä taikka kaa-
vaa tai lupaa siten, että teko on omiaan aihe-
uttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaan-
tumiseen rinnastettavaa muuttumista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä     kuuta 

20 .  
 Edellä 48 luvun 1 §:n 3 kohdassa tarkoite-

tun vaarallisten kemikaalien viennistä ja 
tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 si-
jasta sovelletaan 1 päivään huhtikuuta 2014 
saakka vaarallisten kemikaalien viennistä ja 
tuonnista annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 689/2008. 

——— 
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3. 

Laki 

terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaan  
muutetaan terveydensuojelulain (763/1994) 3 ja 21 §, sellaisena kuin ne ovat, 3 § laissa 

648/2011 ja 21 § laissa 441/2000, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus
 

21 § 

Ympäristöterveydenhuolto 

Kunnan on järjestettävä ympäristötervey-
denhuollon palvelut alueellaan sen mukaan, 
mitä ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
minta-alueesta annetussa laissa (410/2009) 
säädetään. 

Ympäristöterveydenhuollosta säädetään 
terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvi-
kelaissa (23/2006), kemikaalilaissa 
(744/1989), tupakkalaissa (693/1976), kulu-
tustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvalli-
suudesta annetussa laissa (75/2004) ja eläin-
lääkintähuoltolaissa (765/2009). 

21 § 

Ympäristöterveydenhuolto 

Kunnan on järjestettävä ympäristötervey-
denhuollon palvelut alueellaan sen mukaan, 
mitä ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
minta-alueesta annetussa laissa (410/2009) 
säädetään. 

Ympäristöterveydenhuollosta säädetään 
terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvi-
kelaissa (23/2006), tupakkalaissa (693/1976), 
kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) ja 
eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009). 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  .  
——— 
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4. 

Laki 

terveydensuojelulain 3 ja 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan terveydensuojelulain (763/1994) 3 ja 21 §, sellaisena kuin ne ovat, 3 § laissa 

648/2011 ja 21 § laissa 441/2000, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus
 

3 §  

Suhde eräisiin säädöksiin 

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa, 
mitä siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa 
(86/2000), vesihuoltolaissa (119/2001), kemi-
kaalilaissa (744/1989), säteilylaissa 
(592/1991), terveydenhuollon järjestämisestä 
puolustusvoimissa annetussa laissa 
(322/1987), työturvallisuuslaissa (738/2002), 
vesilaissa (587/2011), jätelaissa (646/2011), 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999), 
ulkoilulaissa (606/1973), eräistä naapuruus-
suhteista annetussa laissa (26/1920), elintar-
vikelaissa (23/2006), kulutustavaroiden ja ku-
luttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa 
laissa (75/2004) sekä eläinlääkintähuoltolais-
sa (765/2009). 
 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin  

Terveydensuojelusta säädetään lisäksi ym-
päristönsuojelulaissa (86/2000), vesihuolto-
laissa (119/2001), kemikaalilaissa (  /  ), sä-
teilylaissa (592/1991), terveydenhuollon jär-
jestämisestä puolustusvoimissa annetussa 
laissa (322/1987), työturvallisuuslaissa 
(738/2002), vesilaissa (587/2011), jätelaissa 
(646/2011), maankäyttö- ja rakennuslaissa 
(132/1999), ulkoilulaissa (606/1973), eräistä 
naapuruussuhteista annetussa laissa 
(26/1920), elintarvikelaissa (23/2006), kulut-
tajaturvallisuuslaissa (920/2011) sekä eläin-
lääkintähuoltolaissa (765/2009). 
 

 
21 §  

Talousvettä koskevat asetukset 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin 17 §:n 3 momentissa 
tarkoitettujen poikkeusta haettaessa ja myön-
nettäessä noudatettavasta menettelystä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin talousveden laatuvaati-
muksista, desinfioimisesta, käsittelyyn käytet-
tävistä kemikaaleista, johtamis- ja käsittely-
laitteiden materiaalien terveydellisistä omi-
naisuuksista sekä muista veden laatuun vai-

21 § 

Talousvettä koskevat säädökset  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin 17 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua poikkeusta haettaessa ja myön-
nettäessä noudatettavasta menettelystä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin talousveden laatuvaa-
timuksista, desinfioimisesta, käsittelyyn käy-
tettävistä kemikaaleista, johtamis- ja käsitte-
lylaitteiden materiaalien terveydellisistä omi-
naisuuksista sekä muista veden laatuun vai-

HE 38/2013 vp 



 
Voimassa oleva laki Ehdotus

 

92 

kuttavista seikoista samoin kuin talousveden 
säännöllisestä valvonnasta ja tarvittavista tut-
kimuksista. Talousveden desinfiointiaineiden 
hyväksymisestä säädetään kemikaalilaissa 
(744/1989). 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan lisäksi tarkemmin säätää pienten yk-
siköiden talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista. 

kuttavista seikoista samoin kuin talousveden 
säännöllisestä valvonnasta ja tarvittavista 
tutkimuksista. Talousveden desinfiointiainei-
den hyväksymisestä säädetään biosidivalmis-
teiden asettamisesta saataville markkinoilla 
ja niiden käytöstä annetussa Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
528/2012 sekä kemikaalilaissa (  /  ). 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä pienten 
yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä      kuuta 

20  .  
——— 
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5. 

Laki 

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 

(44/2006) 4 luku seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus
 

4 luku  

Tuotteiden turvallisuuden valvonta 

 
18 § 

Tuotteen luovuttamiskielto 

Jos aluehallintovirasto on valvonnassaan 
havainnut, ettei markkinoille tai käyttöön tar-
koitettu tuote ole säädettyjen vaatimusten 
mukainen tai se on muuten omiaan aiheutta-
maan vaaraa henkilöille tai omaisuudelle, 
aluehallintoviraston on tarpeelliselta osin siir-
rettävä asia ministeriön käsiteltäväksi. 
 

 
Ministeriö voi kieltää tuotteen luovuttami-

sen markkinoille tai käyttöön, kunnes tuote 
on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Kiellon 
sijasta ministeriö voi määrätä rajoituksia tai 
ehtoja tuotteen luovuttamiselle. Jos on perus-
teltua syytä epäillä tuotetta vaatimusten vas-
taiseksi, ministeriö voi kieltää tuotteen luovu-
tuksen, kunnes tuotteen vaatimusten mukai-
suus on selvitetty. 

Vaikka tuote on asianmukaisesti saatettu 
markkinoille tai käyttöön, ministeriö voi aset-
taa 2 momentissa tarkoitetun kiellon tai mää-
rätä tuotetta koskevista luovuttamisen eh-
doista tai rajoituksista, jos tuote on omiaan 
vaarantamaan henkilöiden tai omaisuuden 
turvallisuuden. 

4 luku 

Teknisten laitteiden turvallisuuden val-
vonta 

18 § 

Teknisen laitteen luovuttamiskielto 

Jos aluehallintovirasto on valvonnassaan 
havainnut, ettei markkinoille tai käyttöön 
tarkoitettu kone, työväline, henkilönsuojain 
tai muu tekninen laite ole säädettyjen vaati-
musten mukainen tai se on muuten omiaan 
aiheuttamaan vaaraa henkilöille tai omaisuu-
delle, aluehallintoviraston on tarpeelliselta 
osin siirrettävä asia ministeriön käsiteltäväk-
si. 

Ministeriö voi kieltää 1 momentissa tarkoi-
tetun teknisen laitteen luovuttamisen markki-
noille tai käyttöön, kunnes se on saatettu vaa-
timusten mukaiseksi. Kiellon sijasta ministe-
riö voi määrätä rajoituksia tai ehtoja luovut-
tamiselle. Jos on perusteltua syytä epäillä 
teknistä laitetta vaatimusten vastaiseksi, mi-
nisteriö voi kieltää sen luovutuksen, kunnes 
vaatimusten mukaisuus on selvitetty. 

Vaikka tekninen laite on asianmukaisesti 
saatettu markkinoille tai käyttöön, ministeriö 
voi asettaa 2 momentissa tarkoitetun kiellon 
tai määrätä luovuttamisen ehdoista tai rajoi-
tuksista, jos tekninen laite on omiaan vaaran-
tamaan henkilöiden tai omaisuuden turvalli-
suuden.
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Tarkastaja voi antaa 2 ja 3 momentissa tar-
koitetun kiellon väliaikaisena, jos markkinoil-
le tai käyttöön tarkoitettu tuote ei ole säädet-
tyjen vaatimusten mukainen tai jos se käyt-
töön otettuna voi aiheuttaa välitöntä vaaraa 
työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. 
Edellytyksenä on lisäksi, että väliaikainen 
kielto on valvonnan tarkoituksen toteutu-
misen kannalta välttämätön. Tarkastajan on 
siirrettävä asia aluehallintovirastolle, joka 
saattaa asian ministeriön käsiteltäväksi. Tar-
kastajan, aluehallintoviraston ja ministeriön 
on toimittava asiassa kiireellisesti. 

Tarkastaja voi antaa 2 ja 3 momentissa tar-
koitetun kiellon väliaikaisena, jos markki-
noille tai käyttöön tarkoitettu tekninen laite ei 
ole säädettyjen vaatimusten mukainen tai jos 
se käyttöön otettuna voi aiheuttaa välitöntä 
vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai ter-
veydelle. Edellytyksenä on lisäksi, että väli-
aikainen kielto on valvonnan tarkoituksen to-
teutumisen kannalta välttämätön. Tarkastajan 
on siirrettävä asia aluehallintovirastolle, joka 
saattaa asian ministeriön käsiteltäväksi. Tar-
kastajan, aluehallintoviraston ja ministeriön 
on toimittava asiassa kiireellisesti.  

 
 

19 § 

Markkinoilta ja käytöstä poistaminen 

 
Ministeriö voi 18 §:ssä tarkoitetussa pää-

töksessään velvoittaa tuotteen valmistajan, 
maahantuojan tai myyjän taikka muun, joka 
on luovuttanut tuotteen markkinoille tai käyt-
töön, poistamaan sen markkinoilta, ja jos tuo-
te on luovutettu käyttöön, ryhtymään tarpeel-
lisiin toimenpiteisiin sen poistamiseksi käy-
töstä. 
 

19 § 

Teknisen laitteen markkinoilta ja käytöstä 
poistaminen 

Ministeriö voi 18 §:ssä tarkoitetussa pää-
töksessään velvoittaa teknisen laitteen val-
mistajan, maahantuojan tai myyjän taikka 
muun, joka on luovuttanut teknisen laitteen 
markkinoille tai käyttöön, poistamaan sen 
markkinoilta, ja jos tekninen laite on luovu-
tettu käyttöön, ryhtymään tarpeellisiin toi-
menpiteisiin sen poistamiseksi käytöstä. 

 
 

19 a §  

Tuotteen hävittäminen 

Jos 18 tai 19 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja 
määräyksiä ei voida pitää riittävinä ja tuote 
voi aiheuttaa vakavaa vaaraa henkilöille tai 
omaisuudelle, ministeriö voi määrätä valmis-
tajan, maahantuojan, myyjän tai muun tuot-
teen markkinoille tai käyttöön luovuttaneen 
hävittämään hallussaan olevan tai tälle palau-
tetun tuotteen. Jos tuotteen hävittäminen ei 
ole tarkoituksenmukaista, ministeriö voi mää-
rätä tuotteen tehtäväksi käyttökelvottomaksi 
tai muusta vastaavasta menettelystä. 
 

19 a §

Teknisen laitteen hävittäminen 

Jos 18 tai 19 §:ssä tarkoitettuja kieltoja ja 
määräyksiä ei voida pitää riittävinä ja tekni-
nen laite voi aiheuttaa vakavaa vaaraa henki-
löille tai omaisuudelle, ministeriö voi määrä-
tä valmistajan, maahantuojan, myyjän tai 
muun laitteen markkinoille tai käyttöön luo-
vuttaneen hävittämään hallussaan olevan tai 
tälle palautetun laitteen. Jos teknisen laitteen 
hävittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, 
ministeriö voi määrätä laitteen tehtäväksi 
käyttökelvottomaksi tai muusta vastaavasta 
menettelystä. 
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20 §  

Tiedottaminen ja tehosteet 

Ministeriö voi 18, 19 ja 19 a §:n mukaisissa 
päätöksissään asettaa velvoitteen tiedottaa 
määräajassa ja määräämällään tavalla päätök-
sen edellyttämistä toimenpiteistä, tuotteeseen 
tai sen käyttämiseen liittyvästä vaarasta sekä 
tuotteen haltijan oikeuksista. Ministeriö voi 
asettaa valmistajalle, maahantuojalle tai myy-
jälle velvoitteen tiedottaa myös silloin, kun 
tuote on todettu vaatimusten vastaiseksi, mut-
ta 18, 19 tai 19 a §:ssä tarkoitettua päätöstä ei 
tehdä sen vuoksi, että kysymyksessä olevia 
tuotteita ei ole enää valmistajan, maahan-
tuojan, myyjän eikä muun tuotteen markki-
noille tai käyttöön luovuttaneen hallussa ja 
tiedottamisvelvollisuuden asettamiselle on 
painavia turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä 
syitä. 

 
Ministeriö voi määrätä tässä luvussa tarkoi-

tetussa päätöksessä asetetun velvoitteen te-
hosteeksi uhkasakon tai teettämis- tai kes-
keyttämisuhan siten kuin uhkasakkolaissa 
säädetään. 

Ministeriön on ilmoitettava 18 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta päätöksestä Euroopan 
komissiolle ja tarvittaessa muille Euroopan 
unionin jäsenvaltioille siten kuin ilmoittami-
sesta unionin lainsäädännössä tai muualla 
säädetään. Ministeriön on myös huolehdittava 
vakavan riskin aiheuttavia tuotteita koskevas-
ta ilmoitusmenettelystä ja muusta tietojen 
vaihdosta siten kuin asiasta unionin lainsää-
dännössä tai muualla säädetään. 
 

20 §

Tiedottaminen ja tehosteet 

Ministeriö voi 18, 19 ja 19 a §:n mukaisissa 
päätöksissään asettaa velvoitteen tiedottaa 
määräajassa ja määräämällään tavalla pää-
töksen edellyttämistä toimenpiteistä, tekni-
seen laitteeseen tai sen käyttämiseen liitty-
västä vaarasta sekä laitteen haltijan oikeuk-
sista. Ministeriö voi asettaa valmistajalle, 
maahantuojalle tai myyjälle velvoitteen tie-
dottaa myös silloin, kun tekninen laite on to-
dettu vaatimusten vastaiseksi, mutta 18, 19 
tai 19 a §:ssä tarkoitettua päätöstä ei tehdä 
sen vuoksi, että kysymyksessä olevia teknisiä 
laitteita ei ole enää valmistajan, maahan-
tuojan, myyjän eikä muun teknisen laitteen 
markkinoille tai käyttöön luovuttaneen hal-
lussa ja tiedottamisvelvollisuuden asettami-
selle on painavia turvallisuuteen ja terveyteen 
liittyviä syitä. 

Ministeriö voi määrätä tässä luvussa tarkoi-
tetussa päätöksessä asetetun velvoitteen te-
hosteeksi uhkasakon tai teettämis- tai kes-
keyttämisuhan siten kuin uhkasakkolaissa 
säädetään. 

Ministeriön on ilmoitettava 18 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta päätöksestä Euroopan 
komissiolle ja tarvittaessa muille Euroopan 
unionin jäsenvaltioille siten kuin ilmoittami-
sesta unionin lainsäädännössä tai muualla 
säädetään. Ministeriön on myös huolehditta-
va vakavan riskin aiheuttavia tuotteita koske-
vasta ilmoitusmenettelystä ja muusta tietojen 
vaihdosta siten kuin asiasta unionin lainsää-
dännössä tai muualla säädetään. 

 
21 § 

Tuotteen tutkiminen ja kustannusten korvaa-
minen 

Ministeriöllä on oikeus ottaa tutkittavaksi 
19 §:ssä tarkoitetun henkilön hallussa oleva 
tuote, jos se on 18 §:ssä tarkoitetun valvon-
nan kannalta tarpeellista. Jos tuotteen haltija 
sitä vaatii, tuote on korvattava käyvän hinnan 
mukaan, jollei osoittaudu, että tuote on vaa-
timusten vastainen. 

Jos tuote on vaatimusten vastainen, ministe-

21 § 

Teknisen laitteen tutkiminen ja kustannusten 
korvaaminen 

Ministeriöllä on oikeus ottaa tutkittavaksi 
19 §:ssä tarkoitetun henkilön hallussa oleva 
tekninen laite, jos se on 18 §:ssä tarkoitetun 
valvonnan kannalta tarpeellista. Jos teknisen 
laitteen haltija sitä vaatii, laite on korvattava 
käyvän hinnan mukaan, jollei osoittaudu, että 
se on vaatimusten vastainen. 

Jos tekninen laite on vaatimusten vastai-
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riö voi velvoittaa tuotteen markkinoille tai 
käyttöön luovuttaneen korvaamaan valtiolle 
tuotteen hankinnasta, tutkimuksesta ja testa-
uksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannuk-
set. Tässä pykälässä säädetty kustannusten 
korvaus on suoraan ulosottokelpoinen. Sen 
perimisestä säädetään verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007). 

nen, ministeriö voi velvoittaa laitteen mark-
kinoille tai käyttöön luovuttaneen korvaa-
maan valtiolle sen hankinnasta, tutkimukses-
ta ja testauksesta aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset. Tässä pykälässä säädetty kus-
tannusten korvaus on suoraan ulosottokel-
poinen. Sen perimisestä säädetään verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007).  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  .  
——— 
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