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Tasavallan presidentin asetus
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ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuk-
sen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koske-
van säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3
luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta an-

netun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä

vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleis-
sopimukseen (SopS 11/1981) liittyvään
IMDG- säännöstöön Lontoossa 21 päivänä
toukokuuta 2010 Kansainvälisen merenkul-
kujärjestön meriturvallisuuskomitean päätös-
lauselmalla MSC.294(87) tehdyt muutokset,
joista eduskunta on hyväksynyt säännöstön
1.3 luvun määräykset 9 päivänä joulukuuta
2011, ja jotka tasavallan presidentti on hy-
väksynyt 22 päivänä joulukuuta 2011, tulevat
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Ihmishengen turvallisuudesta merellä

vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleisso-
pimuksen liitteen VII luvun vaarallisten ai-
neiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa
koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3
luvun muutosten lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta 22
päivänä joulukuuta 2011 annettu laki
(1401/2011) tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

(Säännöstön muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvalli-
suusvirastossa, joka myös antaa muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi. Muutokset ovat
myös kokonaisuudessaan yleisessä tietoverkossa Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilla

osoitteessa www.trafi.fi)



alaan kuuluvat muutosten määräykset ovat
asetuksena voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2012.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru
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Sopimusteksti
Sopimusteksti
PÄÄTÖSLAUSELMA MSC.294(87)
(annettu 21 päivänä toukokuuta 2010)

KANSAINVÄLISEN VAARALLISTEN AINEIDEN
KAPPALETAVARAKULJEUSSÄÄNNÖSTÖN
(IMDG) MUUTOKSET

Luku 1.3 – Koulutus

1.3.1 Maissa työskentelevän henkilöstön kou-
lutus

1.3.1.1 ensimmäisessä lauseessa korvataan
“tulee saada koulutusta” tekstillä ”tulee olla
koulutettu” ja lisätään uusi lause: ”Henkilös-
tön tulee ennen tehtävien vastaanottamista ol-
la koulutettu 1.3.1 määräysten mukaisesti ja
ennen tehtävään vaadittavan koulutuksen
saamista saa suorittaa tehtäviä vain koulute-
tun henkilön suorassa valvonnassa.”

1.3.1.2 Korvataan lopussa ennen johdanto-
tekstiä “tulee saada seuraavaa koulutusta”
tekstillä ”tulee olla koulutettu seuraavasti”.

1.3.1.2.1 Korvataan ” tulee saada koulutusta”
tekstillä ”tulee olla koulutettu”.

1.3.1.2.2 Korvataan ” tulee saada yksityiskoh-
taista koulutusta” tekstillä ”tulee olla koulu-
tettu”.1.3.1.3 Korvataan olemassa oleva kap-
pale seuraavalla tekstillä:

”1.3.1.3 Työnantajan on säilytettävä tämän
kappaleen mukaiset koulutustiedot ja annet-
tava ne työntekijän tai toimivaltaisen viran-
omaisen saataville niin pyydettäessä. Työnan-
tajan tulee pitää koulutustiedot tallessa sen
ajan, jonka toimivaltainen viranomainen on
määritellyt.”

1.3.1.4 Korvataan ”tulisi saada koulutusta”
tekstillä ”tulisi olla koulutettu”.

RESOLUTION MSC.294(87)
(Adopted on 21 May 2010)

ADOPTION OF AMENDMENTS TO
THE INTERNATIONAL MARITIME
DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE

Chapter 1.3 – Training

1.3.1 Training of shore-side personnel

1.3.1.1 In the first sentence, replace "shall re-
ceive training" with "shall be trained" and a
new second sentence is inserted as follows:
"Employees shall be trained in accordance
with the provisions of 1.3.1 before assuming
responsibilities and shall only perform func-
tions, for which required training has not yet
been provided, under the direct supervision
of a trained person.".

1.3.1.2 At the end of the introductory text,
replace "shall receive the following training"
with "shall be trained in the following".

1.3.1.2.1 Replace "shall receive training de-
signed to provide familiarity" with "shall be
trained in order to be familiar".

1.3.1.2.2 Replace "shall receive detailed
training concerning" with "shall be trained
in".
1.3.1.3 The existing paragraph is replaced by
the following:

"1.3.1.3 Records of training received accord-
ing to this chapter shall be kept by the em-
ployer and made available to the employee or
competent authority, upon request. Records
shall be kept by the employer for a period of
time established by the competent authority."

1.3.1.4 Replace "should receive training on:"
with "should be trained in:".
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Lopullinen sopimusteksti (suomennnos)

IMDG-säännöstön 1.3 luku SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA 21 päivänä
toukokuuta 2010 TEHDYLLÄ PÄÄTÖKSELLÄ

Koulutus

1.3.0 Johdantohuomautus

Vaarallisten aineiden kuljettamista koskevien määräysten onnistunut soveltaminen ja niiden
tavoitteiden saavuttaminen riippuu suuresti siitä, että kaikki henkilöt ymmärtävät asiaan liitty-
vät riskit ja tuntevat määräykset yksityiskohtaisesti. Tämä voidaan saavuttaa vain järjestämällä
oikein suunniteltuja ja pidettyjä alku- ja jatkokoulutuksia kaikille vaarallisten aineiden kulje-
tusten parissa työskenteleville. Kappaleiden 1.3.1.4 – 1.3.1.7 säännöt ovat suositusluontoisia
(katso 1.1.1.5).

1.3.1 Maissa työskentelevän henkilöstön koulutus

1.3.1.1. Maissa työskentelevän henkilöstön* (englanniksi shore-based personnel), joka osallis-
tuu meritse kuljetettavien vaarallisten aineiden kuljettamiseen, tulee olla koulutettu vaarallis-
ten aineiden säännöistä suhteessa velvollisuuksiin. Henkilöstön tulee ennen tehtävien vastaan-
ottamista olla koulutettu 1.3.1 määräysten mukaisesti ja ennen tehtävään vaadittavan koulu-
tuksen saamista saa suorittaa tehtäviä vain koulutetun henkilön suorassa valvonnassa. Vaaral-
listen aineiden kuljetuksen turva-asioita koskevat kappaleen 1.4 koulutusvaatimukset tulee
myös käsitellä.

Maissa työskentelevän henkilöstön yritysten tulee päättää, ketkä henkilökunnasta koulutetaan,
minkä tasoista koulutusta heiltä vaaditaan sekä mitä koulutusmenetelmiä käytetään, jotta hen-
kilöstö pystyy noudattamaan IMDG-säännöstön sääntöjä. Tämä koulutus tulee tarjota tai var-
mistaa työhönoton yhteydessä, kun tehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kuljetukseen. Yri-
tysten tulee varmistaa, että henkilöt, jotka eivät ole vielä saaneet vaadittavaa koulutusta, saa-
vat työskennellä ainoastaan koulutetun henkilön suorassa valvonnassa. Koulutus tulee täyden-
tää määräajoin, jotta muutokset määräyksissä ja käytännössä tulevat huomioon otetuiksi. Toi-
mivaltainen viranomainen tai sen hyväksymä taho voi tarkastaa yrityksen järjestelmän tehok-
kuuden ja koulutuksen tarjoamisen suhteessa henkilöstön tehtäviin ja vastuuseen kuljetusket-
jussa.

1.3.1.2 Maissa työskentelevän henkilöstön, kuten henkilöstön, joka:

� luokittelee vaarallisia aineita ja identifioi vaarallisten aineiden virallisia nimiä
� pakkaa vaarallisia aineita
� merkitsee vaarallisia aineita
� kuormaa/purkaa lastinkuljetusyksiköitä
� laatii vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjoja
� tarjoaa vaarallisia aineita kuljetettavaksi
� ottaa vastaan vaarallisia aineita kuljetettavaksi
� käsittelee vaarallisia aineita kuljetuksessa
� laatii vaarallisten aineiden lastaus- ja ahtaussuunnitelmia
� kuormaa/purkaa vaarallisia aineita laivoihin/laivoista
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� kuljettaa vaarallisia aineita
� toimeenpanee, selvittää tai tutkii sovellettavien sääntöjen ja määräysten noudattamista

tai
� muulla toimivaltaisen viranomaisen määrittelemällä tavalla osallistuu vaarallisten ai-

neiden kuljettamiseen

tulee olla koulutettu seuraavasti:

1.3.1.2.1 Yleinen tieto/perehdytyskoulutus

.1 jokaisen henkilön tulee olla koulutettu vaarallisten aineiden kuljettamisen yleisiin säännök-
siin;
.2 tämän koulutuksen tulee sisältää kuvaus vaarallisten aineiden luokista, merkitsemiseen,
pakkaamiseen, ahtaamiseen, erotteluun ja yhteensopivuuteen liittyvistä säännöksistä, vaarallis-
ten aineiden kuljetusasiakirjojen tarkoituksesta ja sisällöstä (kuten vaarallisten aineiden eri
kuljetusmuodoissa käytettävä lomakemalli ja kontin/ajoneuvon pakkaustodistus) ja kuvaus
käytettävistä hätätilanneohjeista.

1.3.1.2.2 Tehtäväkohtainen koulutus: Jokaisen henkilön tulee olla koulutettu niihin vaarallis-
ten aineiden kuljettamiseen liittyviin säännöksiin, jotka koskevat henkilön tehtävää. Kappa-
leessa 1.3.1.6 on suuntaa-antava lista tyypillisistä vaarallisten aineiden merikuljetukseen liit-
tyvistä tehtävistä ja koulutusvaatimuksista.

1.3.1.3 Työnantajan on säilytettävä tämän kappaleen mukaiset koulutustiedot ja annettava ne
työntekijän tai toimivaltaisen viranomaisen saataville niin pyydettäessä. Työnantajan tulee pi-
tää koulutustiedot tallessa sen ajan, jonka toimivaltainen viranomainen on määritellyt.

1.3.1.4 Turvallisuuskoulutus: Suhteessa päästötilanteen altistumisriskiin ja suoritettaviin teh-
täviin, jokaisen henkilön tulee olla koulutettu seuraavissa aiheissa:

.1 onnettomuuden välttämiseen liittyvät keinot ja menetelmät, kuten pakkausten käsittelyväli-
neiden oikea käyttö ja vaarallisten aineiden asianmukaiset ahtausmenetelmät;
.2 käytettävissä oleva tieto hätätilanteessa toimimisesta ja tiedon käyttämisestä;
.3 yleiset vaarat, joita erilaisiin vaarallisten aineiden luokkiin liittyy ja miten näille vaaroille
altistuminen estetään; tämä sisältää tarvittaessa henkilökohtaisten suojavaatteiden ja -
välineiden käytön; ja
.4 välittömät toimenpiteet vaarallisten aineiden tahattomassa päästötilanteessa tämä sisältää
kaikki hätätilanteen toimintamenettelyt, joista henkilö on vastuussa sekä noudatettavat henki-
lökohtaiset suojautumismenettelyt.”

—————
* Koulutuksesta päällystölle ja miehistölle, jotka vastaavat vaarallisia ja haitallisia aineita kul-
jettavien alusten rahdin käsittelystä, katso merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja
vahdinpitoa koskeva kansainvälinen STCW-yleissopimus.
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