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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kemikaalilain 
sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttami-
sesta  

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ke-
mikaalilakia siltä osin kuin se on välttämä-
töntä kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja 
pakkaamista (Classification, Labelling and 
Packaging) koskevan Euroopan yhteisön niin 
sanotun CLP-asetuksen takia.  

Kemikaalilaissa säädettäisiin CLP-asetuk-
sen mukaisen kansallisen neuvontapalvelun 
järjestämisestä, CLP-asetuksen toimivaltai-
sista viranomaisista, asetuksen noudattamista 
valvovista viranomaisista ja näiden tehtävistä 
sekä asetuksen velvoitteiden rikkomisesta 

seuraavista rangaistuksista. Lisäksi CLP-
asetus lisättäisiin kemikaalilain soveltamis-
alaan ja lakiin lisättäisiin asetuksenantoval-
tuus CLP-asetuksen noudattamista koskevil-
le, maanpuolustuksen kannalta välttämättö-
mille poikkeukselle.  

CLP-asetuksen johdosta esitetään muutet-
tavaksi myös rikoslain terveysrikosta ja ym-
päristön turmelemista koskevia säännöksiä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto  

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 annettu Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/ 
2008, jäljempänä CLP-asetus, on Euroopan 
unionin jäsenmaita sitova uusi kemikaaleja 
koskeva säädös, joka on hyväksytty 16 päi-
vänä joulukuuta 2008. CLP-lyhenne tarkoit-
taa kemikaalien luokitusta (Classification), 
merkintöjä (Labelling) ja pakkaamista 
(Packaging). CLP-asetuksen tavoitteena on 
varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso sekä varmistaa aineiden, 
seosten ja eräiden asetuksen mukaisesti luo-
kiteltavien, merkittävien ja pakattavien esi-
neiden vapaa liikkuvuus. Näihin tavoitteisiin 
pyritään yhdenmukaistamalla kriteerit, joiden 
perusteella valmistajan, maahantuojan, esi-
neen tuottajan tai jatkokäyttäjän on luokitel-
tava aine tai seos vaaralliseksi sekä säännöt, 
joiden mukaisesti kemikaalin toimittajan on 
merkittävä ja pakattava vaaralliseksi luokitel-
tu aine tai seos.  

CLP-asetuksella säädetään myös aineiden 
EU-tasolla yhdenmukaistettujen luokitusten 
ja merkintöjen luettelosta sekä aineiden val-
mistajien ja maahantuojien velvollisuudesta 
ilmoittaa aineiden luokituksista Euroopan 
kemikaalivirastolle. Eduskunnalle on tiedo-
tettu CLP-asetuksesta U-kirjeellä 24/2007 vp 
6 päivänä syyskuuta 2007 sekä U-jatko-
kirjelmällä 26 päivänä toukokuuta 2008.  

CLP-asetus perustuu YK:n alaisuudessa 
maailmanlaajuisesti hyväksyttyyn kemikaali-
en luokitus- ja merkintäjärjestelmään, niin 
sanottuun GHS-järjestelmään (Globally Har-
monised System of Classification and Label-
ling of Chemicals). YK-järjestelmän tavoit-
teena on, että kemikaalien luokituksessa ja 
merkinnöissä käytettäisiin samoja perusteita 
kaikkialla maailmassa ja että luokitus yh-
denmukaistettaisiin myös kemikaalien kulje-
tusmääräysten sekä myyntiä ja käyttöä kos-
kevien määräysten välillä. Tämä lisää kemi-

kaaliturvallisuutta sekä edistää kansainvälistä 
kauppaa.  

CLP-asetuksesta on aiemmin käytetty 
myös termiä GHS-asetus. 

CLP-asetus on suoraan EU:n jäsenmaissa 
sovellettavaa oikeutta. Asetus julkaistiin 
EU:n virallisessa lehdessä 31 päivänä joulu-
kuuta 2008 ja se on tullut voimaan kahden-
tenakymmenentenä päivänä julkaisemisesta 
eli 20 päivänä tammikuuta 2009. Asetuksen 
osastoille I ja V—VII ei ole asetuksessa an-
nettu siirtymäaikaa. Siten yleisiä seikkoja, 
aineiden luokituksen ja merkintöjen yhden-
mukaistamista sekä luokitusten ja merkintö-
jen luetteloa, toimivaltaisia viranomaisia ja 
toimeenpanon valvontaa sekä yhteisiä sään-
nöksiä ja loppusäännöksiä koskevia säännök-
siä sovelletaan periaatteessa heti asetuksen 
tultua voimaan 20 päivästä tammikuuta 2009. 
CLP-asetuksen osastoja II—IV sovelletaan 
aineiden luokitukseen, merkintöihin ja pak-
kaamiseen 1 päivästä joulukuuta 2010 ja 
seosten luokitukseen, merkintöihin ja pak-
kaamiseen 1 päivästä kesäkuuta 2015. Näihin 
päivämääriin asti toiminnanharjoittajien on 
mahdollista soveltaa nykyistä kemikaalien 
luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koske-
vaa kemikaalilain nojalla annettua lainsää-
däntöä, tai vaihtoehtoisesti CLP-asetusta jo 
ennen siirtymäaikojen päättymistä.  

CLP-asetuksen siirtymäaikana 20 päivästä 
tammikuuta 2009 aina 1 päivään kesäkuuta 
2015 asti käytössä on siten kaksi osin erilais-
ta, rinnakkaista kemikaalien luokitus-, mer-
kintä- ja pakkaamisjärjestelmää. Yritys voi 
siirtymäaikojen puitteissa itse valita, noudat-
taako se nykyistä lainsäädäntöä vaiko uutta 
CLP-asetusta. Tämän takia nykyinen, CLP-
asetuksen kanssa rinnakkainen kemikaalien 
luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koske-
va lainsäädäntö on jätettävä voimaan CLP-
asetuksen siirtymäaikojen loppuun asti.  

Tällä esityksellä ehdotetaan säädettäväksi 
niistä toimenpiteistä, joilla täytäntöönpan-
naan CLP-asetuksessa jäsenvaltiolle asetettu-
ja velvoitteita. Tällaisia velvoitteita ovat 
CLP-asetuksen valvontaviranomaisista, toi-
mivaltaisista viranomaisista, kansallisesta 
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neuvontapalvelusta ja rangaistuksista säätä-
minen. Lisäksi kemikaalilain nykyisten luo-
kitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevien 
velvoitteiden rikkominen säädettäisiin ran-
gaistavaksi. Rikoslain terveysrikosta ja ym-
päristön turmelemista koskeviin säännöksiin 
esitetään lisättäväksi viittaus CLP-
asetukseen. Esitettävä muutos koskisi mah-
dollisia rangaistusseuraamuksia tämän lain 
sekä CLP-asetuksen velvoitteiden rikkomi-
sesta.  

CLP-asetuksen lisäksi EU:ssa on tullut 1 
päivänä kesäkuuta 2007 voimaan kemikaali-
en rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenet-
telyistä 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 direk-
tiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1907/2006, jäljempänä REACH-asetus. Nä-
mä kaksi EY-asetusta, REACH ja CLP, 
muuttavat lähes kokonaan EU:n ja siten 
myös Suomen kemikaalilainsäädännön. 
EU:ssa on lisäksi valmisteilla biosidituottei-
den markkinoille saattamisesta 16 päivänä 
helmikuuta 1998 annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY, jäl-
jempänä biosididirektiivi, korvaaminen uu-
della EY-asetuksella. Kemikaalilaissa sääde-
tään nykyisin biosididirektiivin täytäntöön-
panosta.  

Kemikaalilaki on annettu vuonna 1989 ja 
siihen on ennen tätä esitystä tehty 32 muutos-
ta. Laki on myöhemmin tarpeen uudistaa ko-
konaan. Kokonaisuudistus olisi tarkoituk-
senmukaista ajoittaa siten, että siinä voidaan 
huomioida kokonaan uudistuneen EY-
lainsäädännön vaikutukset. Myös kemikaali-
valvonnan organisaatioiden osalta tilanne 
muuttuu aluehallinnon uudistuksen ja mah-
dollisen kansallisen kemikaaliviraston perus-
tamisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön toimintasuunnitelmaan on vuodelle 2009 
kirjattu kemikaalilain kokonaisuudistuksen 
valmistelua koskevan suunnitelman tekemi-
nen. Kokonaisuudistuksessa tullaan huomi-
oimaan myös kemikaalilain uudistamisen 

muut, esimerkiksi perustuslaista aiheutuvat 
muutostarpeet. Tässä esityksessä ehdotettu-
jen muutosten sisällyttäminen kemikaalila-
kiin on kuitenkin tarpeellista jo ennen koko-
naisuudistusta, jotta Suomessa olisi säädetty 
CLP-asetuksen valvontaviranomaisista, ase-
tuksen rikkomisesta seuraavista rangaistuk-
sista, kansallisesta neuvontapalvelusta, kan-
sallisista toimivaltaisista viranomaisista sekä 
muista CLP-asetuksella jäsenvaltiolle sääde-
tyistä tehtävistä. 
 
2.  Nykyt i la   

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö  

EY:ssä kemikaalien luokitusta, merkintöjä 
ja pakkaamista koskevat direktiivit ovat: 

- vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaa-
mista ja merkintöjä koskevien lakien, asetus-
ten ja hallinnollisten määräysten lähentämi-
sestä annettu neuvoston direktiivi 
67/548/ETY, jäljempänä ainedirektiivi  

- vaarallisten valmisteiden luokitusta, pak-
kaamista ja merkintöjä koskevien lakien, ase-
tusten ja hallinnollisten määräysten lähentä-
misestä annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 1999/45/EY, jäljempänä 
seosdirektiivi.  

Yllämainituissa aine- ja seosdirektiivissä 
säädetään kemiallisten aineiden (ainedirek-
tiivi) ja aineista koostuvien valmisteiden 
(seosdirektiivi) luokituksesta vaaralliseksi 
sekä vaarallisten kemikaalien pakkaamisesta 
ja merkinnöistä. Direktiiveissä säädetään 
muun muassa niistä ominaisuuksista, kritee-
reistä ja pitoisuusrajoista, joiden perusteella 
kemikaali (aine tai seos) luokitellaan vaaral-
liseksi. Vaarallinen kemikaali voi olla esi-
merkiksi syttyvä, syövyttävä, erittäin myrkyl-
linen tai ympäristölle vaarallinen. Direktii-
veissä säädetään myös kemikaalipakkauksiin 
kiinnitettävään varoitusetikettiin tehtävistä 
varoitusmerkinnöistä, joilla kuvataan aineen 
vaaralliset ominaisuudet ja annetaan vaaraa 
ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavia lau-
sekkeita. Näiden perusteella käyttäjä saa tie-
toa kemikaalin mahdollisesti aiheuttamista 
riskeistä ja voi suojautua asianmukaisesti. Li-
säksi direktiiveissä on annettu kemikaalipak-
kauksia koskevia säännöksiä muun muassa 
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siitä, ettei pakkaus saa vuotaa, sen on kestet-
tävä kemikaalin vaikutusta, ja pakkaukseen 
voidaan vaatia lapsiturvallinen suljin tai nä-
kövammaisten vaaratunnus. Seosdirektiivissä 
on myös määräys kemikaalien toimittajien 
velvollisuudesta toimittaa viranomaiselle tie-
toa seoksen sisältämistä vaarallisista aineista. 
Tietoa voidaan käyttää myrkytysten hoitoon. 
Ainedirektiivi taas on sisältänyt vaarallisten 
aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja 
merkintöjen luettelon, niin sanotun aineluet-
telon. Tämä luettelo on kumottu ainedirektii-
vistä CLP-asetuksella ja siirretty CLP-
asetuksen liitteeseen VI. Luettelossa anne-
taan tietyille vaarallisille aineille EU-tasolla 
yhdenmukaistetut eli harmonisoidut luoki-
tukset ja merkinnät, joita on noudatettava. 
Jos aine ei sisälly aineluetteloon, silloin val-
mistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä luokit-
telee aineen itse säädöksiin perustuvien luo-
kituskriteerien avulla. 

Aine- ja seosdirektiivi kumotaan CLP-
asetuksella 1 päivästä kesäkuuta 2015 lukien. 
Kyseiset direktiivit on kansallisesti täytän-
töönpantu  

- kemikaalilailla,  
- kemikaaliasetuksella (675/1993),  
- vaarallisten aineiden luettelosta annetulla 

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
(509/2005) 

- kemikaalien luokitusperusteista ja mer-
kintöjen tekemisestä annetulla sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella (807/2001) 

- kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja 
näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuk-
sesta annetulla sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella (430/2001) sekä  

- kemikaaleja koskevien tietojen toimitta-
misesta annetulla sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella (553/2008). 

CLP-asetuksen siirtymäajan päätyttyä 1 
päivänä kesäkuuta 2015 kumotaan myös ai-
ne- ja seosdirektiivin täytäntöönpanemiseksi 
annetut kansalliset säännökset kemikaalilais-
ta, kemikaaliasetuksesta ja kemikaaleja kos-
kevien tietojen toimittamisesta annetusta so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksesta. 
Nämä säädökset uudistettaisiin 1 päivään ke-
säkuuta 2015 mennessä. Vaarallisten ainei-
den luettelosta annettu sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetus, kemikaalien luokitusperus-

teista ja merkintöjen tekemisestä annettu so-
siaali- ja terveysministeriön asetus sekä ke-
mikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkö-
vammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta 
annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
kumotaan kokonaan 1 päivästä kesäkuuta 
2015 alkaen, koska näissä säädöksissä ei ole 
muita kuin aine- ja seosdirektiivin täytän-
töönpanemiseksi annettuja säännöksiä. CLP-
asetuksessa annettujen siirtymäaikojen (ai-
neille 1 päivään joulukuuta 2010 asti ja seok-
sille 1 päivää kesäkuuta 2015 asti) aikana 
toiminnanharjoittaja voi valita, noudattaako 
hän nykyistä lainsäädäntöä vaiko uutta CLP-
asetusta.  

Kuitenkin markkinoilla ennen siirtymäai-
kojen päättymistä jo oleville aineille ja seok-
sille annetaan CLP-asetuksessa vielä 2 vuo-
den lisäaika ennen kuin ne on uudelleenmer-
kittävä ja -pakattava CLP-asetuksen mukai-
sesti. Siten markkinoilla voi vielä 1 päivään 
joulukuuta 2012 asti olla nykyisen lainsää-
dännön mukaisesti merkittyjä ja pakattuja ai-
neita, ja 1 päivään kesäkuuta 2017 asti ny-
kyisen lainsäädännön mukaisesti merkittyjä 
ja pakattuja seoksia. 

Kemikaalilakiin on ennen tätä esitystä tehty 
32 muutosta. Muutokset ovat pääsääntöisesti 
johtuneet muuttuneen EY-lainsäädännön täy-
täntöönpanosta. Kemikaalilaki on tarpeen 
uudistaa kokonaan, ja  kokonaisuudistuksen 
valmistelu on tarkoitus aloittaa sosiaali- ja 
terveysministeriössä syksyllä 2009. Koko-
naisuudistuksessa tullaan huomioimaan 
muuttuneen EY-lainsäädännön vaikutukset ja 
myös kemikaalilain uudistamisen muut, esi-
merkiksi perustuslaista aiheutuvat tarpeet. 
Tässä esityksessä ehdotettujen muutosten si-
sällyttäminen kemikaalilakiin on kuitenkin 
tarpeellista jo ennen kokonaisuudistusta, jotta 
Suomessa olisi säädetty CLP-asetuksen val-
vontaviranomaisista, asetuksen rikkomisesta 
seuraavista rangaistuksista, kansallisesta 
neuvontapalvelusta, kansallisista toimivaltai-
sista viranomaisista sekä muista CLP-
asetuksella jäsenvaltiolle säädetyistä tehtä-
vistä. 

CLP-asetuksessa säädetyt luokituskriteerit 
ja merkintävaatimukset eroavat nykyisen 
lainsäädännön vaatimuksista. Kemikaalin 
luokitukseen vaaralliseksi tulee uusia vaara-
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luokkia, varoitusmerkkien ulkoasu muuttuu 
(Kuva 1) ja vaara- ja turvalausekkeiden sa-
namuoto ja koodit muuttuvat. Lisäksi esi-
merkiksi termin ”valmiste” (englanniksi pre-
paration) käytöstä siirrytään termin ”seos” 
(englanniksi mixture) käyttöön. Pakkaamista 
koskeviin säännöksiin tulee vain vähäisiä 
muutoksia. Lainsäädännön periaate säilyy 
kuitenkin samana. Toiminnanharjoittajan 
vastuulla on arvioida kemikaalin vaaralliset 

ominaisuudet ja merkitä sekä pakata kemi-
kaali turvallisesti ja niin, että käyttäjä saa va-
roitusetiketistä tarpeelliset tiedot kemikaalin 
vaaraa aiheuttavista ominaisuuksista. Yh-
denmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen 
luettelossa mainittujen aineiden luokitus ja 
merkinnät on jo EU-tasolla säädetty ja niiden 
osalta toiminnanharjoittajan on käytettävä lu-
ettelossa olevia luokituksia ja merkintöjä.  

 
Kuva 1. 

 
 

Luokitus- ja merkintätiedot on merkittävä 
myös kemikaalin käyttöturvallisuustiedottee-
seen, josta säädetään REACH-asetuksella. 
Käyttöturvallisuustiedotteeseen on merkittä-
vä aineen, seoksen ja sen aineosien luokitus 
nykyisen lainsäädännön mukaisesti aina 
seosten siirtymäajan 1 päivänä kesäkuuta 
2015 loppuun saakka. Jos CLP-asetusta so-
veltaa ennen siirtymäaikojen päättymistä, sil-
loin myös CLP-asetuksen mukainen luokitus 
on merkittävä käyttöturvallisuustiedottee-
seen. Varoitusetikettiin tehdään kuitenkin 
vain yhden lainsäädännön mukaiset merkin-
nät. 
 
Valvonta (kemikaalilain 5—7 §) 

Kemikaalilain nojalla luokitusta, merkintö-

jä ja pakkaamista koskevan lainsäädännön 
noudattamista valvovat Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto, jäljempänä 
Valvira (31 päivään joulukuuta 2008 saakka 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskus, jäljempänä STTV) ja Suomen ympä-
ristökeskus, jäljempänä SYKE (5 §; valmis-
tettavien ja markkinoille saatettavien kemi-
kaalien valvonta), työsuojelupiirin työsuoje-
lutoimisto (6 §; työssä käytettävien ja valmis-
tettavien kemikaalien luokitusta ja merkintö-
jä koskevien säännösten noudattamisen val-
vonta) ja kunnan kemikaalivalvontaviran-
omainen (7 §; markkinoille saatettavien ke-
mikaalien luokitusten, pakkausten ja merkin-
töjen valvonta lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten mukaisesti). 

Nykyisessä laissa ei ole erikseen kirjattu 

• E U :n  n y k y ise t  v a r o itu sm e r k it

• U u d e t v a r o itu sm e r k it
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luokituksen, merkintöjen ja pakkaamisen val-
vontaa Valviralle ja SYKElle, vaan toimival-
ta tulee lain yleisestä valmistettavien ja 
markkinoille saatettavien kemikaalien val-
vontavelvoitteesta. Laissa ei myöskään ole 
kirjattu pakkaamista koskevien säännösten 
valvontaa työsuojelupiirin työsuojelutoimis-
tolle.  
 
 
Tietojen toimittaminen kemikaalista (kemi-
kaalilain 48 a §) 

Kemikaalilain 48 a §:ssä on täytäntöönpan-
tu seosdirektiivissä oleva velvoite seoksia 
koskevien tietojen toimittamisesta viran-
omaiselle myrkytysten hoitoa varten. Pykä-
lässä säädetään kemikaaleja koskevien tieto-
jen toimittamisesta Valviralle. Kyseinen 
seosdirektiivin säännös korvautuu CLP-
asetuksella, joka edellyttää vastaavalla taval-
la tietoja vastaanottavan kansallisen viran-
omaisen nimeämistä. 
 
 
2.2. Esityksen keskeiset ehdotukset  

Valvonta 

EY:n CLP-asetus on suoraan sovellettavaa 
oikeutta kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetuk-
sen 43 ja 46 artiklan mukaan jäsenvaltioiden 
on nimettävä viranomaiset, jotka vastaavat 
asetuksessa säädettyjen velvoitteiden toi-
meenpanon valvonnasta sekä ylläpidettävä 
valvontajärjestelmää. Kemikaalilakiin esite-
tään täten lisättäväksi valvontaviranomaisille 
CLP-asetuksen valvontaan liittyviä tehtäviä. 
CLP-asetuksen valvonta esitetään säädettä-
väksi niille kemikaalilain valvontaviranomai-
sille, jotka valvovat luokitusta, merkintöjä ja 
pakkaamista koskevan lainsäädännön nou-
dattamista nykyisin, eli Valviralle ja SYKEl-
le (5 §), työsuojelupiirin työsuojelutoimistol-
le (6 §) ja kunnan kemikaalivalvontaviran-
omaiselle (7 §). Näiden viranomaisten osalta 
tarkennettaisiin myös nykyisen lainsäädän-
nön velvoitteiden valvontaa. CLP-asetuksen 
siirtymäaikojen mukaisesti toiminnanharjoit-
taja voi valita, noudattaako hän nykyistä luo-
kitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa 

lainsäädäntöä vai uutta CLP-asetusta.  
 
Neuvontapalvelu ja toimivaltaiset viranomai-
set 

CLP-asetuksen 43 artiklassa säädetään jä-
senvaltioille velvollisuus nimetä toimivaltai-
set viranomaiset, jotka vastaavat yhdenmu-
kaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevista 
ehdotuksista. Eräiden Euroopan yhteisön ase-
tusten toimivaltaisia viranomaisia koskevaan 
kemikaalilain 8 e §:ään esitetään lisättäväksi 
CLP-asetuksen toimivaltaisiksi viranomai-
siksi Valvira ja SYKE, jotka toimivat myös 
REACH-asetuksen toimivaltaisina viran-
omaisina.  

CLP-asetuksen 44 artikla edellyttää, että 
jäsenvaltioiden on perustettava kansallisia 
neuvontapalveluja antamaan asianosaisille 
toimijoille neuvontaa asetuksessa säädetyistä 
tehtävistä ja velvollisuuksista. Neuvontapal-
velua koskeva säännös lisättäisiin kemikaali-
lain REACH-neuvontapalvelua koskevaan 
8 b §:n säännökseen siten, että Valvira ja 
SYKE vastaisivat REACH-neuvontapalvelun 
lisäksi myös CLP-neuvontapalvelun järjes-
tämisestä.  
 
Rangaistukset 

CLP-asetuksen 47 artiklan mukaan jäsen-
valtioiden on säädettävä asetuksen noudatta-
matta jättämisen seuraamuksista ja ryhdyttä-
vä toimiin sen varmistamiseksi, että asetusta 
sovelletaan. Kemikaalilain 52 §:ään esitetään 
lisättäväksi säännökset niistä CLP-asetuksen 
artikloista, joiden rikkomisesta voitaisiin 
tuomita kemikaalirikkomuksesta sakkoran-
gaistukseen. Vastaavat säännökset esitetään 
lisättäväksi myös nykyisen lainsäädännön 
mukaisten luokitusta, merkintöjä ja pakkaa-
mista koskevien velvoitteiden rikkomisesta.  
Lisäksi rikoslain terveysrikosta ja ympäristön 
turmelemista (luvut 44 ja 48) koskeviin sään-
nöksiin lisättäisiin viittaus CLP-asetukseen. 
 
 
Maanpuolustuspoikkeus 

CLP-asetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukai-
sesti jäsenvaltiot voivat sallia vapautuksia 
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asetuksen noudattamisesta, jos se on tarpeen 
maan puolustuksen vuoksi. Kemikaalilain 
62 a §:ssä on säädetty asetuksenantovaltuu-
tus, joka koskee REACH-asetuksen noudat-
tamisesta poikkeamista. Vastaava poikkeus-
mahdollisuus esitetään lisättäväksi kemikaa-
lilakiin myös CLP-asetuksen osalta.  
 
 
3.  Esityksen vaikutukset   

3.1. Taloudelliset vaikutukset  

3.1.1. Julkistaloudelliset vaikutukset 

Merkittäviä julkistaloudellisia vaikutuksia 
aiheutuu CLP-asetuksen neuvontapalvelun ja 
toimivaltaisten viranomaisten tehtävien jär-
jestämisestä Valvirassa ja SYKEssä. Suomea 
sitovat EY:n REACH- ja CLP-asetusten 
säännökset, joiden perusteella viranomaisen 
on järjestettävä neuvontapalvelu ja suoritet-
tava toimivaltaisten viranomaisten tehtävät. 
Valvira ja SYKE hoitavat lakisääteisenä teh-
tävänä myös REACH-neuvontapalvelun ja 
REACH-asetuksen toimivaltaisten viran-
omaisten tehtävät.  

Neuvontapalvelu ei voi toimia ilman re-
sursseja. Kyseessä on jäsenmaille kokonaan 
uudentyyppinen tehtävä, jolla on suuri merki-
tys uuden lainsäädännön toimeenpanon on-
nistumisessa. Neuvontapalvelua koskeva 
säännös valmisteltiin CLP-asetusta käsitel-
leessä neuvoston työryhmässä eikä se sisäl-
tynyt komission alkuperäiseen asetusehdo-
tukseen. Siksi neuvontapalvelua koskevaa re-
surssitarvetta ei ole huomioitu valtioneuvos-
ton kirjelmässä Eduskunnalle ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
seksi (kemikaalien luokitus, merkintä ja pak-
kaaminen), U-kirje 24/2007 vp. Valtioneu-
voston jatkokirjelmässä 1. STM 26.05.2008 
neuvontapalveluresurssit on kuitenkin otettu 
esille, ja Eduskunnan ympäristövaliokunta on 
yhtynyt valtioneuvoston kantaan ja korosta-
nut, että ”CLP-asetuksen neuvontapalvelu on 
perusteltua järjestää REACH-neuvon-
tapalvelun yhteydessä ja neuvonnalle tulee 
järjestää riittävät resurssit. CLP-neuvonnan 
järjestämiseksi on arvioitu tarvittavan yh-
teensä 2 henkilötyövuotta, yksi kumpaankin 

virastoon. Euroopan kemikaaliviraston isän-
tämaana on tärkeää, että Suomi hoitaa mai-
nittuihin asetuksiin perustuvat velvoitteensa 
esimerkillisesti.” (YmVL 18/2008 vp). 

Toimivaltaisen viranomaisen tehtävä vaatii 
myös lisää resursseja, koska esimerkiksi bio-
sidien ja kasvinsuojeluaineiden arviointime-
nettelyssä jäsenvaltion on tehtävä ehdotus te-
hoaineen yhdenmukaistetuksi luokitukseksi 
ja merkinnöiksi, eikä tästä velvollisuudesta 
voida EY-lainsäädännön mukaan poiketa. 
Arvioinnin yhteydessä tehtävä luokitusehdo-
tus vaatii huomattavan määrän asiantunte-
musta ja luokituskriteerejä koskevan lainsää-
dännön tuntemusta.  

Tässä esityksessä esitetyt lisätehtävät edel-
lyttäisivät Valviralle ja SYKElle neljän hen-
kilötyövuoden (4 htv) lisäresurssin, eli kaksi 
henkilötyövuotta (2 htv) Valviralle ja kaksi 
henkilötyövuotta (2 htv) SYKElle. Näistä 1 
henkilötyövuosi/Valvira ja SYKE CLP-
asetuksen neuvontapalvelua ja 1 henkilötyö-
vuosi/Valvira ja SYKE CLP-asetuksen mu-
kaisia toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä 
varten. 

Lisäksi olisi arvioitava ja varmistettava 
muille kemikaalilain valvontaviranomaisille, 
kuten työsuojelupiireille, riittävät henkilö-
resurssit, jotta kemikaalivalvonnan osaami-
nen ja resurssit olisivat tehtävien edellyttä-
mällä tasolla.  

Kokonaan uudistuneen EY:n kemikaali-
lainsäädännön aiheuttama lisäresurssitarve 
toimivaltaisissa viranomaisissa (Valvira ja 
SYKE): 

Valmisteltaessa REACH-neuvontapalvelua 
ja REACH-asetuksen toimivaltaisia viran-
omaisia koskevia säännöksiä kemikaalilakiin, 
hallituksen esityksen (HE 3/2007 vp) perus-
teluihin kirjattiin lisäresurssitarpeeksi neljä 
henkilötyövuotta (4 htv) toimivaltaisiin vi-
ranomaisiin eli neljä henkilötyövuotta (4 htv) 
silloiselle STTV:lle ja neljä henkilötyövuotta 
(4 htv) SYKElle. Eduskunnan ympäristöva-
liokunta totesi mietinnössään (YmVM 
1/2007 vp), että ”ainakin tämä lisäresurssoin-
ti tulee toteuttaa ja jatkossa on arvioitava 
mahdollista lisäresurssitarvetta.”  

Lisäksi valmisteltaessa REACH-asetuksen 
valvontaa koskevia säännöksiä kemikaalila-
kiin (HE 50/2008 vp), STTV:lle ja SYKElle 
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esitettiin molemmille kahden henkilötyövuo-
den resurssilisäystä valvontatehtäviin. Edus-
kunnan ympäristövaliokunta totesi edelleen, 
että ”Valiokunta viitaten jo aikaisemmin lau-
sumaansa (YmVM 1/2007 vp — HE 3/2007 
vp) korostaa tässä yhteydessä tarvetta turvata 
tarvittavat viranomaisresurssit keskeisille 
valvontaviranomaisille STTV:lle ja SYKElle 
REACH-asetuksen asianmukaiseksi täytän-
töönpanemiseksi kiinnittäen samalla huomio-
ta erityiseen tarpeeseen turvata neuvonnan 
järjestäminen pienille ja keskisuurille yrityk-
sille. REACH-asetus on laajuudessaan ja si-
sällöltään poikkeuksellisen vaikeaa lainsää-
däntöä, joka edellyttää valvontaviranomaisil-
ta korkeatasoista osaamista. Myös valvonta-
viranomaisten koulutukseen ja valvonnan 
käytännön toimeenpanoon ja ohjaukseen tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota REACH-
asetuksen tavoitteiden saavuttamisen tur-
vaamiseksi. Riittävä viranomaisohjaus muo-
dostaa perustan myös yritysten tasapuoliselle 
kohtelulle. Palvelutason mitoituksessa on 
syytä ottaa huomioon myös se, että Suomi on 
Euroopan kemikaaliviraston isäntämaa.” Val-
tion talousarviossa ei kuitenkaan ole lisätty 
näiden virastojen resursseja REACH-
asetuksen täytäntöönpanoa varten. Koska lä-
hes kaikki muutkin kyseisten virastojen ke-
mikaalitehtävät ovat lakisääteisiä, ei EY-
asetuksista tulleita uusia tehtäviä voida hoi-
taa sisäisillä siirroilla muiden tehtävien kus-
tannuksella.  

REACH- ja CLP-asetusten toimeenpano 
vaatii lisää henkilöresursseja toimivaltaisille 
viranomaisille  Valviraan ja SYKEen. Näissä 
viranomaisissa on parhaillaan merkittävä re-
surssivajaus. REACH-asetuksella on luotu 
uudenlainen tehtäväkenttä jäsenvaltioille, 
kun Euroopan kemikaaliviraston hallin-
noimat, jäsenvaltioiden edustajista koostuvat 
komiteat laativat soveltamis- ja toimeenpano-
ohjeistusta REACH- ja CLP-asetusten toi-
meenpanemiseksi sekä valmistelevat 
REACH- ja CLP-asetuksiin liittyviä lainsää-
däntömuutoksia. Tämä komiteatyö vie mer-
kittävän osan toimivaltaisten viranomaisten 
työstä. Kemikaalilainsäädännön sovelta-
misala on laajentunut aikaisemmasta muun 
muassa siten, että aiempaa useammat kemi-
kaalit sekä osin myös esineissä olevat kemi-

kaalit, kuten esimerkiksi kynttilä ja kynän 
muste määritellään REACH-asetuksen sovel-
tamisalaan kuuluviksi kemikaaleiksi. Lisäksi 
Suomen kemikaalivalvontaviranomaisissa on 
parhaillaan käynnissä merkittävä henkilö-
vaihdosten sarja, kun Euroopan kemikaalivi-
rastoon tai eläkkeelle siirtyneiden tilalle tulee 
uusia virkamiehiä. Toisaalta on otettava 
huomioon valtionhallinnon tuottavuusohjel-
ma ja sen vaikutukset lisäresurssien saamisen 
mahdollisuuksiin. Kyseisten virastojen tarvit-
semat hallinnonalan ulkopuoliset lisäresurssit 
ratkaistaan valtiontalouden laajemmissa puit-
teissa kehys- ja budjettiprosesseissa. 

Kokonaisuudessaan REACH- ja CLP-ase-
tuksista aiheutuisi yhteensä 12 henkilötyö-
vuoden lisätarve keskushallinnon toimival-
taisille viranomaisille Valviralle (6 htv) ja 
SYKElle (6 htv). Näistä 2 htv/virasto 
REACH-asetuksen mukaista neuvontapalve-
lua varten, 1 htv/virasto CLP-asetuksen mu-
kaista neuvontapalvelua varten, 2 htv/virasto 
REACH-asetuksen toimivaltaisten viran-
omaisten tehtäviä ja valvontatehtäviä ja 1 
htv/virasto CLP-asetuksen toimivaltaisten vi-
ranomaisten tehtäviä ja valvontatehtäviä var-
ten.  
 
3.2. Yritysvaikutukset 

Kemikaalien vapaa liikkuvuus EU:n sisä-
markkinoilla, asianmukaiset ja oikeat varoi-
tusmerkinnät vaarallisten kemikaalien pak-
kauksissa ja vaarallisimpien aineiden yh-
denmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen 
säätäminen EU-tasolla edistävät kuluttajien 
terveyden suojelua, työturvallisuutta  sekä 
ympäristön suojelua. Asianmukaisesti hoide-
tut luokitus-, merkintä- ja pakkaamisvelvoit-
teet ovat myös kilpailutekijöitä yritysten vä-
lillä.  

Ehdotetulla kemikaalilain muutoksella ei 
ole suoria taloudellisia vaikutuksia yritystoi-
mintaan, mutta CLP-asetuksen toimeenpa-
nolla on. CLP-asetuksen velvoitteiden täyt-
tämisestä aiheutuu kemikaalien valmistajille, 
maahantuojille ja jatkokäyttäjille kustannuk-
sia, joita on arvioitu CLP-asetusta koskevissa 
valtioneuvoston U-kirjeessä ja U-jatkokirje-
lmässä Eduskunnalle (U 24/2007 vp). Arvio 
perustuu komission tekemään vaikutusarvi-
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ointiin, jonka mukaan CLP-asetuksen täytän-
töönpanosta aiheutuvat hyödyt ylittävät pit-
källä aikavälillä täytäntöönpanosta aiheutu-
vat kertaluonteiset kustannukset. Yritykset 
joutuvat joka tapauksessa investoimaan luo-
kitus- ja merkintätietojen määrittämiseen ja 
ylläpitoon, vaikka noudatettaisiin nykyistäkin 
EU:n järjestelmää.  

Tarkkaa CLP-asetuksen vaikutusten arvi-
ointia ei ole kansallisesti tehty. Oletusarvona 
on, että tilanne Suomessa ei suhteellisesti 
poikkeaisi ainakaan kustannuksia lisäävään 
suuntaan siitä, mitä komissio on vaikutusar-
vioinnissaan esittänyt. Suomessa ei todennä-
köisesti ole merkittävää joukkoa kemikaalien 
valmistajia tai sellaisia maahantuojia, jotka 
tuovat EU-alueelle EU:n ulkopuolisesta 
maasta ja joiden tehtävänä olisi aineille anne-
tun siirtymäjakson aikana aineiden luokituk-
sen ja merkintöjen määrittely CLP-asetuksen 
mukaisesti. Sen sijaan Suomessa lienee lu-
kumäärältään enemmän sellaisia yrityksiä, 
jotka valmistavat seoksia. Seosten valmista-
jat hyötyvät aineiden valmistajien ja maahan-
tuojien tuottamista CLP-asetuksen mukaisis-
ta luokitus- ja merkintätiedoista ottaen huo-
mioon, että velvoite seosten luokittelemiseksi 
ja merkitsemiseksi tulee voimaan pidemmän 
siirtymäajan kuluessa. Aineiden luokitustie-
tojen saatavuus helpottaa seoksia tuottavien 
yritysten valmistautumista uuteen järjestel-
mään.  

CLP-asetuksen toimeenpano yrityksissä ai-
heuttaa kuitenkin joka tapauksessa kustan-
nuksia ja suuren työmäärän, kun kaikkien 
kemikaalien varoitusetiketit ja käyttöturvalli-
suustiedotteet siirtymäajan kuluessa joudu-
taan uusimaan. Yritysten on myös lisättävä 
omaa koulutustaan, jotta uuden lainsäädän-
nön velvoitteet voidaan omaksua ja toimeen-
panna. CLP-asetuksen toimeenpano ajoittuu 
samaan ajanjaksoon kuin 1 päivänä kesäkuu-
ta 2007 voimaan tulleen EY:n REACH-ase-
tuksen toimeenpano. Kokonaan uudistuneen 
EY:n kemikaalilainsäädännön toimeenpano 
on erittäin haastavaa ja työlästä yrityksissä, 
ja edellyttää sekä koulutusta että viranomais-
ten tarjoamaa ohjausta ja neuvontaa. 

CLP-asetus perustuu YK-tasolla maailman-
laajuisesti hyväksyttyyn kemikaalien luoki-
tus- ja merkintäjärjestelmään, niin sanottuun 

GHS-järjestelmään. EU:ssa CLP-asetuksen 
avulla tapahtuva YK:n GHS-järjestelmän 
täytäntöönpano edistää kansainvälistä kemi-
kaalikauppaa käyvien yritysten toimintaa, jos 
vastaanottava EU:n ulkopuolinen maa on si-
toutunut GHS-järjestelmään. GHS-järjes-
telmä on jo käytössä tai käyttöönoton valmis-
telu on pitkällä EU:n lisäksi muun muassa 
Japanissa, Kiinassa, Kanadassa, Yhdysval-
loissa, Venäjällä ja Australiassa. 

Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuteen noudattaa uutta CLP-lain-
säädäntöä vaikuttaa CLP-neuvontapalvelun 
tarjoama apu. Ilman toimivaa neuvontapalve-
lua myös yritysten voi olla vaikea selviytyä 
muuttuvan lainsäädännön vaatimuksista. 
 
3.3. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan  

Esityksestä aiheutuu lisää tehtäviä kemi-
kaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista 
valvoville viranomaisille, joiden on omaksut-
tava uuden CLP-asetuksen mukaiset sään-
nökset. Valvontaviranomaisen on pystyttävä 
valvomaan sekä nykyisen lainsäädännön että 
uuden CLP-asetuksen velvoitteiden noudat-
tamista, koska CLP-asetuksen siirtymäaikoi-
na on käytössä kaksi rinnakkaista kemikaali-
en luokitus- ja merkintäjärjestelmää. Valvon-
taviranomaisten koulutustarpeesta aiheutuu 
siten kustannuksia ja työmäärän lisäystä. 
Siirtymäkauden alkuvaiheessa korostuisi 
valvontaviranomaisten kouluttautumisen tar-
ve ja vähitellen siirtymäkauden loppua koh-
den myöskin konkreettinen valvontatoimin-
nan muutos valvonnan painopisteen siirtyes-
sä uusien CLP-asetuksen mukaisten velvoit-
teiden valvomiseen nykyisten kemikaalilain 
mukaisten kemikaalien luokitus-, merkintä- 
ja pakkaamisvelvoitteiden sijaan. 

Erityisesti työsuojelupiirien koulutukseen 
olisi kiinnitettävä huomiota, koska vaarallis-
ten kemikaalien asianmukaiset varoitusmer-
kinnät ovat työpaikalla olennaisen tärkeitä 
työntekijän turvallisuuden kannalta. Myös 
työsuojelupiirien valvontatehtävien koor-
dinointi ja ohjaus korostuvat uuden kemikaa-
lilainsäädännön toimeenpanon aikana. 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen 
valvoo erityisesti kuluttajille toimitettavien 
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kemikaalien lainmukaisuutta. Kuluttajat voi-
vat käyttää vaaralliseksi luokiteltuja kemi-
kaaleja esimerkiksi rakentamisen ja remon-
toinnin yhteydessä, autoa tai muita koneita 
tankatessa ja huoltaessa, siivotessa sekä tor-
juttaessa tuhoeläimiä tai sytytettäessä grilliä. 
Jos vaarallisen kemikaalin pakkausmerkin-
nöissä on puutteita, aiheutuu kuluttajan ter-
veydelle ja myös ympäristölle riskiä, jonka 
voisi välttää asianmukaisten merkintöjen 
mahdollistamalla kemikaalin huolellisella 
käsittelyllä. Varoitusmerkinnät ovat myös ai-
noa keino, jolla kuluttajaa informoidaan ke-
mikaalin vaaroista, koska työpaikoilla pakol-
lista vaarallisen kemikaalin käyttöturvalli-
suustiedotetta ei tarvitse käyttäjälle toimittaa, 
jos kemikaali on tarkoitettu kuluttajakäyttöön 
ja turvallisen käytön mahdollistamat riittävät 
tiedot toimitetaan muutoin.  

Kemikaalilainsäädännön laajat uudistukset 
tuovat paljon koulutustarvetta kunnan kemi-
kaalivalvontaviranomaiselle. Lisäksi kemi-
kaalilainsäädäntö on niin laaja, tekninen ja 
vaativa kokonaisuus, ettei sitä ole mahdollis-
ta hallita ilman asiantuntemuksen keskittä-
mistä pääasiassa vain kemikaalivalvonnasta 
vastaaville virkamiehille. Kemikaalivalvonta 
on osa niin sanottua ympäristöterveydenhuol-
toa. Hallituksen esitys uudeksi laiksi kunnan 
kuulumisesta ympäristöterveydenhuollon yh-
teistoiminta-alueeseen annetaan eduskunnalle 
keväällä 2009. Esityksen mukaan kunnan, 
jolla ei ole edellytyksiä huolehtia ympäristö-
terveydenhuollon tehtävistä yksin, tulisi kuu-
lua ympäristöterveydenhuollon yhteistoimin-
ta-alueeseen. Lain tavoitteena on kunnallisen 
ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon 
tehostaminen edistämällä valvonnan keskit-
tämistä yhä suurempiin alueellisiin yksiköi-
hin. Uudistuksen myötä kemikaalivalvontaa 
suorittaisi arviolta 10—20  kemikaalitarkas-
tajaa koko maan alueella.  

Kunnan ja työsuojeluhallinnon tehtäviä 
kemikaalivalvonnassa on joka tapauksessa 
tarpeen tarkastella ja arvioida kokonaisuu-
dessaan kemikaalilain kokonaisuudistuksen 
yhteydessä.  

Valviran ja SYKEn keskeisen roolin ja 
edellä kuvatun neuvontapalvelun johdosta 
niiden tehtävät lisääntyisivät siinä määrin, et-
tä niitä ei ole mahdollista hoitaa nykyisin re-

surssein, vaan resursseja tulisi vahvistaa teh-
tävien edellyttämälle tasolle.  

CLP-asetuksen liitteessä VI olevassa yh-
denmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen 
luettelossa olevat kemikaalinimet on julkais-
tu asetuksessa ainoastaan englanniksi. Koska 
nimien on oltava kemikaalipakkauksessa jä-
senvaltion kansallisilla kielillä eli Suomessa 
suomeksi ja ruotsiksi, esitetään sosiaali- ja 
terveysministeriölle kemikaalilain 11 §:n 
4 momentin kumoamisen sijaan momentin 
muutoksella valtuus antaa asetus CLP-
asetuksen VI liitteessä tarkoitettujen kemi-
kaalien nimien toisinnon vahvistamiseksi 
suomeksi ja ruotsiksi. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella vaarallisten aineiden lu-
ettelosta (509/2005) on annettu CLP-
asetuksen liitteen VI kanssa päällekkäistä 
lainsäädäntöä oleva luettelo yleisimmistä 
vaarallisista kemikaaleista ja niiden luokituk-
sista ja merkinnöistä. Ehdotetun 11 §:n 
4 momentin valtuutussäännöksen mukaisen 
asetuksen antaminen ei lisäisi viranomaisten 
työtä. Voimassa olevasta asetuksesta voidaan 
kumota CLP-asetuksen kanssa päällekkäiset 
osuudet eli CLP-asetuksen liitteessä VI sää-
detyt luokitukset ja merkinnät. Lisäksi eng-
lanninkielisten nimien käännöksistä ei tällöin 
olisi tarvetta ottaa yhteyttä neuvontapalve-
luun, kun ne olisivat saatavilla kansallisilla 
kielillä suomeksi ja ruotsiksi.   
 
3.4. Ympäristö- ja terveysvaikutukset  

CLP-asetuksen keskeinen tarkoitus on eh-
käistä kemikaaleista aiheutuvia terveys- ja 
ympäristöhaittoja. Yritykset luokittelevat, 
merkitsevät ja pakkaavat vaaralliset kemikaa-
lit niin, että luokitus kuvaa aineen vaaralliset 
ominaisuudet. Varoitusetikettiin tulevat mer-
kinnät kuvaavat näitä ominaisuuksia koske-
van olennaisen tiedon ja suojautumistarpeen 
käyttäjälle. Pakkausten kestävyys ja tarvitta-
essa lapsiturvalliset sulkimet ja näkövam-
maisten vaaratunnus osaltaan ehkäisevät on-
nettomuuksia ja edistävät kemikaalien turval-
lista käyttöä. Näitä asioita koskeva nykyinen 
sääntely on voimassa vielä CLP-asetuksen 
siirtymäaikoina. Siirtymäaikojen jälkeen 
noudatetaan ainoastaan CLP-asetusta. Kah-
den rinnakkaisen luokitus- ja merkintäjärjes-
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telmän käyttö on haastavaa sekä yrityksille 
että viranomaisille. CLP-asetuksen mukaisen 
neuvontapalvelun tehokas toiminta edistäisi 
sekä yritysten että valvontaviranomaisten 
mahdollisuuksia luokitusten ja merkintöjen 
toimeenpanossa niin, että riittävä tieto kemi-
kaalin vaarallisuudesta välittyy käyttäjälle, 
joka näin pystyisi toimimaan terveyden ja 
ympäristön suojelua edistävällä tavalla.  

Valvonnan toimivuus on tärkeää haitallis-
ten ympäristö- ja terveysvaikutusten ehkäi-
semisessä, koska markkinoilla voi olla myös 
väärin luokiteltuja ja merkittyjä kemikaaleja. 
Toimiva kemikaalivalvonta edistää kuluttaji-
en ja työntekijöiden terveyttä sekä ympäris-
tön suojelua.  
 
4.  Asian valmiste lu  

4.1. Valmisteluvaiheet ja –aineisto  

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä. Lakiehdotuksesta on pyydetty 
lausunnot kemikaalineuvottelukunnassa 
edustetuilta tahoilta eli ympäristöministeriöl-
tä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, sisäasiain-
ministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeri-
öltä, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirastolta, Turvatekniikan keskukselta, 
Suomen ympäristökeskukselta, Kemianteol-
lisuus ry:ltä, Teknisen Kaupan ja Palveluiden 
yhdistys ry:ltä, Kemianliitto-Kemifacket 
ry:ltä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, 
Työterveyslaitokselta, Helsingin kaupungin 
ympäristökeskukselta, Kuluttajavirastolta, 
Tullilta sekä Suomen luonnonsuojeluliitto 
ry:ltä. Lisäksi lausunnot on pyydetty oikeus-
ministeriöltä, puolustusministeriöltä, valtio-
varainministeriöltä, lääninhallituksilta, Elin-
keinoelämän keskusliitolta ja Suomen Kunta-
liitto ry:ltä. 

Lausuntoja saatiin yhteensä 21 kappaletta.  
Ympäristöministeriöllä ei ole huomautetta-

vaa esityksen asiasisältöön. 
Puolustusministeriö kannattaa maanpuolus-

tusta koskevan poikkeuksen säätämistä CLP-
asetuksen noudattamisesta. Ottaen huomioon 
lausunnolle asetetun määräajan, puolustus-
ministeriö ei ole voinut tehdä kattavia selvi-
tyksiä mahdollisten maanpuolustusta koske-
vien poikkeusten säätämiseksi. Siten tässä 

vaiheessa poikkeusmahdollisuutta ei voida 
rajata asetuksen yksittäisiin artikloihin, vaan 
mahdollisuuden tulisi koskea CLP-asetusta 
kokonaisuudessaan. Tällöin puolustusvoimi-
en toimintaan ei koituisi kohtuuttomia ja en-
nalta arvaamattomia vaikeuksia. 

Valtiovarainministeriö katsoo, että viran-
omaistoimintaa koskevaan vaikutusarvioin-
tiin olisi tarpeen selvittää seikkaperäisesti 
mahdollisuudet järjestää tehtävät nykyisten 
henkilöresurssien varassa ottaen huomioon jo 
toteutetut organisaatiouudistukset (uusi Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) 
sekä valtion tuottavuusohjelman vaatimukset. 
Kyseisten virastojen tarvitsemat hallin-
nonalan ulkopuoliset lisäresurssit ratkaistaan 
valtiontalouden laajemmissa puitteissa ke-
hys- ja budjettiprosesseissa. Lisäksi arvioin-
nissa tulisi ottaa huomioon vireillä oleva ke-
mikaalihallinnon keskittämishanke. Esityk-
sessä tulisi rajoittua arvioimaan CLP-
asetuksen aiheuttamia virastotason vaikutuk-
sia edellä mainitun henkilöstötarpeiden arvi-
oinnin pohjalta. REACH-asetukseen perustu-
vien uusien tehtävien rahoitukseen ei tulisi 
ottaa kantaa esityksen vaikutusarvioinnissa. 

Oikeusministeriö katsoo lausunnossaan, et-
tä  kemikaalilain nykyisten, voimaan jätettä-
vien säännösten ja suoraan sovellettavien 
CLP-asetuksen uusien määräysten suhdetta 
toisiinsa olisi selkeytettävä. Lisäksi oikeus-
ministeriö pitää välttämättömänä, että CLP-
asetuksen asteittaisen voimaantulon vaikutus 
nykyisen säännösten voimaan jättämiseen tai 
mahdolliseen kumoamistarpeeseen selvite-
tään esityksen jatkovalmistelussa ja että siir-
tymäsäännös kirjoitetaan asiallisesti vastaa-
maan esityksen perusteluita. Lakiehdotuksen 
kotirauhan piiriin ulottuvien tarkastusten laa-
juutta tulisi selkeyttää perusteluihin perustus-
lainmukaisuuden kannalta. Erityisesti pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytettyjen tilojen 
rajaaminen tarkastusoikeuden ulkopuolelle 
tulisi kirjata perusteluihin ympäristövalio-
kunnan mietinnön (YmVM 4/2008 vp) mu-
kaisesti. Koska CLP-asetuksen VI liitteessä 
oleva luetteloa vaarallisista kemikaaleista ole 
ehditty EU:ssa kääntää muille kielille kuin 
englanniksi, sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin, mitä 
nämä kemikaalit ovat. Momentin perusteluis-
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sa on syytä selventää, että kyseinen lakiehdo-
tuksen 11 §:n 4 momentti ja ministeriön ase-
tus kumottaisiin tarpeettomina myöhemmäs-
sä vaiheessa, kun CLP-asetuksen VI liitteen 
käännökset aikoinaan valmistuvat. Rangais-
tusäännösten perusteluihin tulisi lisäksi tar-
kentaa, ketkä toimijat voivat syyllistyä esitet-
tyihin terveysrikokseen ja ympäristön turme-
lemiseen CLP-asetuksen 1 ja 2 artiklan nojal-
la. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto korostaa neuvontapalvelun sekä toimi-
valtaisten viranomaisten tehtävien järjestämi-
seen esitettyjen lisäresurssien merkitystä vi-
ranomaistehtävistä suoriutumiseen. Lisäksi 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto korostaa lausunnossaan valvontaviran-
omaisten kouluttamistarpeesta aiheutuvia li-
säresurssitarpeita. Valvontaviranomaisten on 
pystyttävä valvomaan sekä nykyisen kemi-
kaalilain mukaisten luokitus-, merkintä- ja 
pakkaamisvaatimusten että uuden CLP-
asetuksen vastaavien velvoitteiden noudat-
tamista 1 päivään kesäkuuta 2015 kestävän 
siirtymäajan puitteissa.  

Suomen ympäristökeskus korostaa esityk-
sen taloudellisissa vaikutuksissa arvioitujen 
neuvontapalveluun tarvittavien resurssien va-
raamisen tärkeyttä erityisesti syksyllä 2010 
odotettavissa olevan yritysten voimakkaan 
neuvonnan tarpeen lisäyksen vuoksi. Yritys-
ten on toimitettava 1 päivään joulukuuta 
2010 mennessä sekä REACH-asetuksen en-
simmäisen vaiheen rekisteröinnit että CLP-
asetuksen edellyttämät luokitus- ja merkin-
täilmoitukset Euroopan kemikaalivirastolle. 
Suomen ympäristökeskuksen käsityksen mu-
kaan seuraukset voisivat yritysten kannalta 
olla vakavat, jos ne eivät ongelmatilanteissa 
saisi nopeasti riittävän perusteellisia vastauk-
sia neuvontapalvelusta. 

Kemianteollisuus ry:n käsityksen mukaan 
CLP-asetuksen toimeenpanosta aiheutuu yri-
tyksille huomattavasti enemmän kustannuk-
sia kuin mitä esityksen perusteluista ilmenee. 
CLP-asetus edellyttää, että siirtymäajan ku-
luessa kaikki EU-alueella tuotetut aineet ja 
seokset luokitellaan ja merkitään uudelleen. 
Kansallisen tuoterekisterin tietojen perusteel-
la tämä merkitsee yksinomaan Suomessa 
kymmenien tuhansien kemikaalien uudelleen 

arviointia, luokitusta ja merkitsemistä. Kaik-
kiin tuotteisiin on painatettava uudet varoi-
tusetiketit. Lisäksi kaikki käyttöturvallisuus-
tiedotteet on uusittava. Käyttöturvallisuustie-
dotteessa on oltava siirtymäaikana sekä van-
han että uuden luokitus- ja merkintäjärjes-
telmän mukaiset aineiden luokitukset. Lisäk-
si CLP-asetuksen sisältyy uusi velvoite, joka 
edellyttää kaikkien markkinoille saatettavien 
aineiden ilmoittamista Euroopan kemikaali-
virastoon luokitusten ja merkintöjen luette-
loon. Nämä kustannusvaikutukset kuormitta-
vat yritystaloutta samanaikaisesti REACH-
asetuksen toimeenpanosta aiheutuvien kus-
tannusten kanssa. Kemianteollisuus ry pitää 
tärkeänä esitetyn kemikaalilainsäädännön 
kokonaisuudistuksen toteuttamista myö-
hemmässä vaiheessa uudistuneen EY:n ke-
mikaalilainsäädännön vaatimukset huomioon 
ottaen. Lisäksi Kemianteollisuus ry pitää tär-
keänä, että eräiden CLP-asetuksen VI liit-
teessä tarkoitettujen vaarallisten kemikaalien 
nimikkeet julkaistaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella. Esityksellä ei tulisi 
myöskään rajata puolustushallinnolle esitet-
tyä poikkeusmahdollisuutta CLP-asetuksen 
velvoitteista ottaen erityisesti huomioon pe-
rustamissopimuksen 296 artiklan, jonka no-
jalla poikkeaminen olisi myös mahdollista. 

Elinkeinoelämän keskusliitto katsoo, että 
CLP-asetuksen toimeenpanosta aiheutuu yri-
tyksille merkittäviä suoria kustannuksia toi-
sin kuin Euroopan komissio on CLP-ase-
tuksen vaikutusarviossaan esittänyt. Kaikkien 
käytössä olevien tuhansien aineiden merkintä 
uusin varoitusetiketein on huomattava toi-
menpide, josta aiheutuu kustannuksia yrityk-
sille. Lisäksi käyttöturvallisuustiedotteiden 
uusimisesta aiheutuu kustannuksia. Elinkei-
noelämän keskusliitto tukee CLP-asetuksen 
edellyttämän neuvontapalvelun perustamista 
toiminnassa olevan REACH-asetuksen neu-
vontapalvelun yhteyteen.  

Suomen Kuntaliitto ry suhtautuu kriittisesti 
kunnan suorittamaan kemikaalivalvontaan. 
Valvontatehtävän hoitaminen edellyttää Lii-
ton näkemyksen mukaan syvällistä asiantun-
temusta ja perehtyneisyyttä kemikaalilain-
säädäntöön. Vaikkakaan valvonnan tarve 
kuntatasolla ei sinällään ole suuri, edellyttää 
valvonnan toteuttaminen Liiton mielestä 
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merkittävää panostusta koulutukseen, jotta 
kunnan terveystarkastaja kykenisi hoitamaan 
muutaman tarkastuksen vuosittain. Suomen 
Kuntaliitto ry katsoo, että kemikaalivalvonta 
olisi tarkoituksenmukaista siirtää kunnilta 
valtion tehtäväksi perusteluilla olevan kan-
sallisen kemikaaliviraston tehtäväksi ja vas-
tustaa tältä osin esitystä. 

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys 
ry pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella säädetään eräiden CLP-
asetuksen VI liitteessä olevien vaarallisten 
kemikaalien nimikkeistä. Lisäksi Teknisen 
Kaupan ja Palveluiden yhdistys korostaa val-
vontaan liittyvän koulutus- ja resurssitarpeen 
tasapuolista kohdentamista toiminnanharjoit-
tajan sijainnista tai kunnasta riippumatta. Li-
säksi neuvontapalvelun toiminnan mahdollis-
tamiseksi on varattava tarkoitukseen riittävät 
resurssit.  

Kemianliitto-Kemifacket ry ehdottaa re-
surssien varaamista työsuojelupiirien työsuo-
jelutoimistoille CLP-asetuksen ja tämän lain 
velvoitteiden valvomiseen. Tehokkaalla työ-
suojeluviranomaisten valvonnalla voidaan 
varmistaa erityisesti pienempien toiminnan-
harjoittajien kyky noudattaa säädettyjä vel-
voitteita. Liitto painottaa erityisesti sitä, että 
terveydellistä haittaa aiheuttaville kemikaa-
leille altistutaan merkittävimmin juuri työ-
paikoilla. 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus kat-
soo lausunnossaan, että kemikaalilain ja 
CLP-asetuksen velvoitteiden rinnakkaisesta 
valvonnasta vuoteen 2015 ulottuvan siirty-
mäkauden aikana kuntien kemikaalivalvon-
taviranomaisten ja työsuojelupiirien työhön 
aiheutuvia vaikutuksia tulisi tarkentaa esityk-
sen vaikutusarvioissa. 

Etelä-Suomen lääninhallitus toteaa, että 
kunnan kemikaaliviranomaisen kouluttautu-
minen ja CLP-asetuksen omaksuminen vie-
vät huomattavasti kunnan kemikaaliviran-
omaisen resursseja. Tämä saattaa vähentää 
kemikaalilain säännölliseen valvontaan liit-
tyviä tarkastuksia kunnassa, mikä olisi otet-
tava huomioon vähintään valvontasuunnitel-
mien toteutumisen arvioinnista saatuja tulok-
sia tarkasteltaessa. 

Itä-Suomen lääninhallitus korostaa kemi-

kaalilainsäädännön muutoksia koskevan kou-
lutuksen järjestämisen tarpeellisuutta koko 
maassa sekä esityksen toimeenpanoon tarvit-
tavien henkilöresurssien kohdentamisen 
merkitystä alueellisesti. 

Oulun lääninhallitus pitää myönteisenä, et-
tä lain perusteluissa on huomioitu valvovien 
viranomaisten koulutuksen resurssitarve. 
Koulutuksen tarve korostuu kahden rinnak-
kaisen järjestelmän eli nykyisten luokitus-, 
merkintä ja pakkaamisvelvoitteiden sekä 
CLP-asetuksen vuoteen 2015 ulottuvan siir-
tymäajan aikana. Erityisesti kunnan kemikaa-
livalvontaviranomaisen suunnitelmallinen 
valvonta vaatinee aikaa ja siten resursseja 
enemmän mainittuna siirtymäaikana.  

Suomen luonnonsuojeluliitto ry pitää la-
kiehdotuksen lisäresurssiesityksiä keskusvi-
ranomaisille alimitoitettuina. Liitto esittää 
lakiehdotuksessa esitetyn kuuden henkilö-
työvuoden lisäksi Valviralle ja SYKElle vä-
hintään neljä henkilötyövuotta valvontaan, 
yhteensä kahdeksan henkilötyövuotta sekä 
neuvontapalveluihin mainituille viranomai-
sille kummallekin kaksi henkilötyövuotta, 
yhteensä neljä henkilötyövuotta. Liitto kat-
soo, että valtion tuottavuusohjelma ja sen 
edellyttämät henkilöstöleikkaukset eivät saa 
vaikuttaa resurssien asianmukaiseen varaa-
miseen, kuten ei myöskään kansallisen kemi-
kaaliviraston perustamishanke. Lisäksi Liitto 
katsoo, että kuntien ja työsuojelupiirien val-
vontahenkilöstön määrää olisi lisättävä nii-
den tehtäväksi esitetyn valvontavelvoitteen 
toteuttamiseksi. Liitto suhtautuu kriittisesti 
puolustushallinnolle esitettyyn poikkeamis-
mahdollisuuteen CLP-asetuksen noudattami-
sesta ja katsoo, ettei tähän maanpuolustuksen 
intressien vuoksi ole perusteita. 

Työterveyslaitos toteaa lausunnossaan, että 
on luonnollista antaa CLP-asetuksen valvon-
ta samoille viranomaisille, jotka valvovat ny-
kyistenkin luokitusta, merkintöjä ja pakkaa-
mista koskevien säännösten noudattamista. 
Laitos myös korostaa viranomaisten ja kou-
lutusta antavien tahojen yhteistyön merkitys-
tä ja toteaa, että esityksessä on syytä kiinnit-
tää huomiota erityisesti työsuojeluviran-
omaisten osaamisen ja resurssien turvaami-
seen valvontatehtävien hoitamiseksi. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Kemikaalilaki 

2 §. Soveltamisala. Pykälän 3 momentissa 
säädetään kemikaalilain soveltamisalaan 
kuuluvaksi EY:n REACH-asetus. Pykälän 3 
momenttiin lain soveltamisalaan lisättäisiin 
myös EY:n CLP-asetus ja sen nojalla annet-
tujen säännösten toimeenpano. Lyhenteeseen 
CLP-asetus on päädytty, koska se on EU-
tasolla käytetty ja tunnettu lyhenne ja viran-
omaisten lisäksi myös asetuksen valmistelua 
seuranneille toiminnanharjoittajille tuttu kä-
site. Vastaavalla tavalla pykälään on aiem-
min lisätty EY:n REACH-asetus. 

5 §. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto ja Suomen ympäristökeskus. 
Pykälän otsikossa sekä 1—3 momentissa 
korvattaisiin 31 päivään joulukuuta 2008 
saakka keskusviranomaisena toiminut ”Sosi-
aali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakes-
kus” 1 päivänä tammikuuta 2009 edellä mai-
nitun sekä Terveydenhuollon oikeusturva-
keskuksen tilalle perustetun uuden keskusvi-
ranomaisen ”Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto” -nimikkeellä.  

Pykälän 3 momentin 1 kohdasta poistettai-
siin viittaus CLP-asetuksella kumottuun 
REACH-asetuksen 113 artiklaan, jossa sää-
detään aineiden luokitusten ilmoittamisesta 
Euroopan kemikaalivirastolle. REACH-
asetuksen XI osasto (112—116 artikla) kos-
kien luokitusten ja merkintöjen luetteloa on 
kumottu CLP-asetuksen 57 artiklalla CLP-
asetuksen voimaantulosta 20 päivä tammi-
kuuta 2009 lukien ja vastaavat säännökset on 
otettu osaksi CLP-asetusta.  

Pykälän 3 momentin 5 kohtaan tarkennet-
taisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontaviraston ja Suomen ympäristökeskuk-
sen valvontatehtävä koskemaan kemikaalien 
luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koske-
vien tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten noudattamista. Tarkennuksella ei 
olisi asiasisällöllistä vaikutusta, koska maini-
tut viranomaiset ovat valvoneet kemikaalien 
luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista nykyi-
sen lain yleisen, valmistettavien ja markki-

noille saatettavien kemikaalien valvontaa 
koskevan lainkohdan nojalla. Pykälässä sää-
dettäisiin uutena tehtävänä velvoite valvoa 
myös CLP-asetuksen 4 artiklassa sekä II—IV 
osastoissa tarkoitettujen kemikaalien luoki-
tusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevien 
velvoitteiden, 40 artiklassa Euroopan kemi-
kaalivirastolle tarkoitettua ilmoitusvelvolli-
suutta sekä 48 artiklan mainontaa koskevien 
säännösten noudattamista. CLP-asetuksen 
4 artikla ja II—IV osastot ja 48 artikla kos-
kevat kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja 
pakkaamista uuden CLP-asetuksen mukai-
sesti. CLP-asetuksen siirtymäaikojen aikana 
nykyisen lainsäädännön ja CLP-asetuksen 
säännökset ovat voimassa rinnakkain. CLP-
asetuksen 40 artikla vastaa edellä mainittua 
REACH-asetuksen 113 artiklaa. 

6 §. Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto. 
Pykälän 2 momenttiin tarkennettaisiin työ-
suojelupiirin työsuojelutoimiston valvonta-
tehtävää koskemaan työssä käytettävien ja 
valmistettavien kemikaalien luokituksen ja 
merkintöjen valvonnan lisäksi myös pak-
kaamista koskevien velvoitteiden noudatta-
misen valvontaa. Työsuojelupiirin työsuoje-
lutoimistolle lisättäisiin uutena tehtävänä 
valvoa CLP-asetuksen noudattamista, koska 
CLP-asetuksen siirtymäaikojen aikana ny-
kyisen lainsäädännön ja CLP-asetuksen 
säännökset ovat voimassa rinnakkain. Työ-
suojelupiirin työsuojelutoimisto valvoisi si-
ten sitä, että kemikaalit on luokiteltu, merkit-
ty ja pakattu noudattaen joko tätä lakia ja sen 
nojalla annettuja säännöksiä tai CLP-
asetusta. Työsuojelupiirin työsuojelutoimis-
ton tekemä luokituksen, merkintöjen ja pak-
kaamisen valvonta tapahtuu käytännössä en-
sisijaisesti työpaikan työolosuhteita koskevan 
valvonnan yhteydessä valvottaessa kemikaa-
lien turvallisen käsittelyn edellytyksiä työssä.    

7 §. Kunnan kemikaalivalvontaviranomai-
nen. Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan 1 koh-
taan lisättäväksi kunnalle uutena tehtävänä 
valvoa, että markkinoille saatettavat kemi-
kaalit on luokiteltu ja pakattu sekä niiden 
päällykset on merkitty CLP-asetuksen mu-
kaisesti. Kunnan kemikaalivalvontaviran-
omainen valvoisi edelleen myös nykyisen 
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lainsäädännön mukaisia luokituksia, merkin-
töjä ja pakkaamista. CLP-asetuksen siirtymä-
aikojen aikana nykyisen lainsäädännön ja 
CLP-asetuksen säännökset ovat voimassa 
rinnakkain. Kunnan kemikaalivalvontaviran-
omainen valvoisi siten sitä, että kemikaalit 
on luokiteltu, merkitty ja pakattu noudattaen 
joko tätä lakia ja sen nojalla annettuja sään-
nöksiä tai CLP-asetusta. Lisäksi 4 momentin 
2 kohdassa korvattaisiin 31 päivään joulu-
kuuta 2008 saakka keskusviranomaisena 
toiminut ”Sosiaali- ja terveydenhuollon tuo-
tevalvontakeskus” 1 päivänä tammikuuta 
2009 edellä mainitun sekä Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen tilalle perustetun uu-
den keskusviranomaisen ”Sosiaali- ja terve-
ysalan lupa- ja valvontavirasto” -nimikkeellä. 

8 b §. Kansallinen neuvontapalvelu. Pykä-
lässä korvattaisiin 31 päivään joulukuuta 
2008 saakka keskusviranomaisena toiminut 
”Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskus” 1 päivänä tammikuuta 2009 edellä 
mainitun sekä Terveydenhuollon oikeustur-
vakeskuksen tilalle perustetun uuden keskus-
viranomaisen ”Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirasto” -nimikkeellä. 

Pykälään lisättäisiin Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirastolle sekä Suomen 
ympäristökeskukselle velvoite vastata kan-
sallisen neuvontapalvelun järjestämisestä 
CLP-asetuksen 44 artiklan mukaisen neu-
vonnan antamiseksi valmistajille, maahan-
tuojille, jatkokäyttäjille, jakelijoille ja muille 
asianosaisille.  

Pykälään ei esitettäisi muutoksia siltä osin 
kuin se koskee neuvontapalvelua ja valtuutta 
valtioneuvoston asetuksella säätää tarkem-
min neuvontapalvelusta, mutta asetuksenan-
tovaltuus koskisi nykyisellä sanamuodolla 
myös CLP-asetuksen mukaista neuvontapal-
velua. 

Säädettäväksi esitetty CLP-neuvonta-
palvelu on tarkoitus perustaa kesäkuussa 
2007 toimintansa aloittaneen REACH-neu-
vontapalvelun yhteyteen. Toiminnanharjoit-
tajat saavat nykyisin toimivalta REACH-neu-
vontapalvelulta tietoa ja neuvoja REACH-
asetuksen soveltamisesta puhelimitse, sähkö-
postitse sekä internetin välityksellä osoittees-
sa www.reachneuvonta.fi. CLP-neuvonta-
palvelu toteutettaisiin REACH-neuvonta-

palvelua vastaavalla tavalla.  
8 e §. Eräiden Euroopan yhteisön asetusten 

toimivaltaiset viranomaiset. 
Pykälän 1 ja 3 momentissa korvattaisiin 31 

päivään joulukuuta 2008 saakka keskusvi-
ranomaisena toiminut ”Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakeskus” 1 päivänä 
tammikuuta 2009 edellä mainitun sekä Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen tilalle 
perustetun uuden keskusviranomaisen ”Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto”  
-nimikkeellä. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että  Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirasto ja Suomen ympäristökes-
kus toimisivat REACH-asetuksen 121 artik-
lassa tarkoitetun lisäksi myös CLP-asetuksen 
43 artiklassa tarkoitettuina toimivaltaisina vi-
ranomaisina kumpikin omalla toimialallaan. 

CLP-asetuksen 43 artiklassa säädetään jä-
senvaltioiden velvollisuudesta nimetä asetuk-
sen toimivaltainen viranomainen tai toimival-
taiset viranomaiset, jotka vastaavat yhden-
mukaistettua luokitusta ja merkintöjä koske-
vista ehdotuksista. Toimivaltaisten viran-
omaisten sekä asetuksen toimeenpanon val-
vonnasta vastaavien viranomaisten on toimit-
tava yhteistyössä keskenään CLP-asetuksessa 
säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi, ja 
annettava myös muiden jäsenvaltioiden vas-
taaville viranomaisille tehtävien kannalta tar-
peellista ja hyödyllistä tukea. Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviraston sekä 
Suomen ympäristökeskuksen olisi täten ase-
tuksen mukaan toimittava yhteistyössä erityi-
sesti työsuojelupiirin työsuojelutoimiston 
(6 §) sekä kunnan kemikaaliviranomaisen 
(7 §) kanssa, jotka tämän lain mukaan Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 
sekä Suomen ympäristökeskuksen lisäksi 
valvovat CLP-asetuksen velvoitteiden nou-
dattamista. 

10 §. Kemikaali. Pykälällä muutettaisiin 
kemikaalin määritelmää. Pykälän nykyisessä 
kemikaalin määritelmässä tarkoitettu aineen 
ja seoksen määritelmä on päällekkäinen ja 
ristiriitainen REACH-ja CLP-asetusten mää-
ritelmien kanssa. REACH-ja CLP-asetuk-
sissa määritellään aine ja seos, ja näitä määri-
telmiä on käytettävä kansallisesti. Pykälässä 
viitattaisiin siten REACH- ja CLP-asetuksen 
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mukaisiin aineen ja seoksen määritelmiin.  
CLP-asetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukaan 

”aineella” tarkoitetaan alkuainetta ja sen yh-
disteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnos-
sa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä 
tuotettuna, mukaan luettuna aineen pysyvyy-
den säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja 
valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet, 
mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voi-
daan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyy-
teen tai muuttamatta sen koostumusta. CLP-
asetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaan ”seok-
sella” tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka 
koostuu kahdesta tai useammasta aineesta. 
CLP-asetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaan 
”esineellä” tarkoitetaan tuotetta, jolle anne-
taan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai 
rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta 
enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. 
REACH-asetuksen määritelmät ”aineesta”, 
”seoksesta” ja ”esineestä” (3 artikla 1–3 koh-
ta) ovat yhdenmukaiset CLP-asetuksen ”ai-
neen”, ”seoksen” ja ”esineen” määritelmien 
kanssa. CLP-asetuksen 57 artiklan 11 kohdan 
mukaan korvataan sana ”valmiste” REACH-
asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
merkityksessä eri taivutusmuodoissaan sanal-
la ”seos” eri taivutusmuodoissaan kaikkialla 
asetuksen tekstissä. Kuitenkin seosdirektiiviä 
voidaan soveltaa 1 päivään kesäkuuta 2015. 
Tästä syystä kansallisessa lainsäädännössä 
voidaan käyttää edelleen myös termiä ”val-
miste”. 

Molemmissa asetuksissa määritellään aine 
ja valmiste/seos, joista kemikaali voi koos-
tua. REACH- ja CLP-asetuksia sovelletaan 
lisäksi ainetta sisältäviin esineisiin. Tästä 
syystä esitetään, että tässä laissa kemikaalilla 
tarkoitettaisiin aineita ja seoksia siten kuin ne 
määritellään REACH- ja CLP-asetuksissa. 

11 §. Vaarallinen kemikaali. Pykälän ot-
sikko ”Terveydelle vaarallinen kemikaali” 
muutetaan vastaamaan pykälän sisältöä. Py-
kälän 1 momentissa säädetään terveydelle 
vaarallisesta kemikaalista, 2 momentissa 
ympäristölle vaarallisesta kemikaalista sekä 3 
momentissa palo- ja räjähdysvaarallisesta 
kemikaalista. ”Terveydelle vaarallinen kemi-
kaali” ei täten kattaisi 2—3 momentissa tar-
koitettuja vaarallisia kemikaaleja, joten pykä-
län otsikkoa esitetään muutettavaksi siten, et-

tä sana ”terveydelle” poistettaisiin. 
Pykälän 4 momenttia muutettaisiin siten, 

että CLP-asetuksen liitteessä VI säädetään 
eräiden 1—3 momentissa tarkoitettujen ke-
mikaalien luokituksesta ja merkitsemisestä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädettäisiin tarkemmin siitä, mitä nämä ke-
mikaalit ovat. Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella vaarallisten aineiden luettelosta 
(509/2005) on annettu luettelo yleisimmistä 
vaarallisista kemikaaleista ja niiden luokituk-
sista ja merkinnöistä vielä voimassa olevan 4 
momentin nojalla. Mainittu sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetus on annettu EY:n ainedi-
rektiivin I liitteen muutosten täytäntöönpa-
nemiseksi. Ainedirektiivin I liite on kuitenkin 
kumottu CLP-asetuksella 20 päivästä tammi-
kuuta 2009 lukien. Nämä säännökset ovat 
korvautuneet CLP-asetuksen VI liitteellä. 
CLP-asetuksen liitteessä VI olevat kemikaa-
lien nimet on tällä hetkellä julkaistu CLP-
asetuksessa ainoastaan englanniksi. Koska 
nimien on oltava kemikaalipakkauksessa 
kunkin jäsenvaltion kansallisilla kielillä eli 
Suomessa suomeksi ja ruotsiksi, esitetään so-
siaali- ja terveysministeriölle momentin ku-
moamisen sijaan valtuutus antaa asetus CLP-
asetuksen VI liitteessä tarkoitettujen aineiden 
nimien toisinnon vahvistamiseksi suomeksi 
ja ruotsiksi. Komissio on antanut CLP-
asetuksen hyväksyneen neuvoston pöytäkir-
jaan 28 päivänä marraskuuta 2008 lausuman, 
jossa se lupaa ryhtyä toimenpiteisiin kemi-
kaalinimien lisäämiseksi CLP-asetuksen liit-
teeseen VI kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 
Siihen asti kunnes CLP-asetuksen VI liitteen 
kieliversiot suomeksi ja ruotsiksi olisivat 
valmiit, asiasta säädettäisiin kansallisesti so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella. 
Toiminnanharjoittaja noudattaa CLP-
asetuksen VI liitteen luokituksia ja merkintö-
jä liitteessä mainittujen aineiden osalta, mutta 
voisi tällöin varmentaa aineen nimen suo-
meksi ja ruotsiksi sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksesta. 

48 a §. Tietojen toimittaminen kemikaalis-
ta. Pykälän 1 momentti, jossa säädetään ke-
mikaalin markkinoille luovuttamisesta vas-
taavan toiminnanharjoittajan velvoitteesta 
toimittaa tietoja erikseen nimettävälle elimel-
le Suomen hyväksymien kansainvälisten so-
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pimusten nojalla siten kuin siitä asetuksella 
tarkemmin säädetään esitetään kumottavaksi. 
Näin toimitettuja tietoja voidaan kumotta-
vaksi esitetyn 1 momentin mukaan käyttää 
kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen 
vuoksi tarvittavien lääketieteellisten hoito-
ohjeiden ja ennaltaehkäisevien ohjeiden an-
tamiseen. CLP-asetuksen 45 artikla korvaa 
kyseisen momentin. Tietojen toimittamisvel-
vollisuudesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastolle säädetään jo nykyisellään 
lainkohdan 2 momentissa. Täten nykyinen 2 
momentti siirtyisi lainkohdan 1 momentiksi 
kumottavaksi esitetyn momentin tilalle.   

Pykälän 3 momenttia esitetään muutetta-
vaksi siten, että tietojen toimittamisesta sää-
dettäisiin tarkemmin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella pelkän asetuksen sijaan. 
Nykyisen 3 momentin mukaan yksityiskoh-
taiset säännökset tietojen toimittamisesta an-
netaan työsuojelusta ja sen valvonnasta vas-
taavan ministeriön päätöksellä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on toiminut työsuojelusta 
ja sen valvonnasta vastaavana ministeriönä 1 
päivästä huhtikuuta 1997 lukien. Täten viite 
työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavaan 
ministeriöön poistettaisiin. Sosiaali- ja terve-
ysministeriö on antanut momentin nojalla 
asetuksen kemikaaleja koskevien tietojen 
toimittamisesta (553/2008). 

52 §. Kemikaalirikkomus. Pykälän 1 mo-
mentin 1 kohdassa esitetään kemikaalirikko-
muksena rangaistavaksi nykyisen lainsää-
dännön mukaisten luokitusta, merkintöjä ja 
pakkaamista koskevien velvoitteiden rikko-
minen. Momentin 1 kohdassa säädettäisiin 
uutena tekomuotona rangaistavaksi lain 
17 §:ssä tarkoitettujen kemikaalin päällystä 
ja tiedonantovelvollisuutta koskevien sään-
nösten noudattamatta jättäminen. Lisäksi 
momentin 3 kohdassa säädettäisiin uutena 
tekomuotona rangaistavaksi 48 a §:ssä tar-
koitettujen tietojen toimittamisvelvollisuutta 
koskevan velvoitteen laiminlyönti. Kyseisen 
lainkohdan mukaan REACH-asetuksen 31 
artiklassa tarkoitettua kemikaalia koskevat 
tiedot on toimitettava Sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolle. Esitetyn muutok-
sen myötä nykyisen momentin 1—4 kohta 
siirtyisivät momentin 2—5 kohdaksi.  

Pykälän 2 momentissa säädetään kemikaa-

lirikkomuksena rangaistaviksi tiettyjen 
REACH-asetuksen velvoitteiden rikkominen. 
Momenttiin esitetään lisättäväksi uutena koh-
tanaan rikkomus-/laiminlyöntitapaus, joka 
koskisi REACH-asetuksen 65 artiklan mu-
kaisen lupanumeron lisäämistä  merkintöihin 
ennen aineen tai ainetta sisältävän valmisteen 
saattamista markkinoille luvan saanutta käyt-
töä varten. Kohdan lisääminen olisi perustel-
tua valvontaviranomaisten toiminnan tehos-
tamiseksi. Euroopan kemikaaliviraston val-
vontafoorumissa on nimenomaan kiinnitetty 
huomiota kyseisen REACH-asetuksen artik-
lan vastaisen toiminnan sanktioinnin tärkey-
teen. Muutetussa pykälässä rangaistukset on 
numeroitu REACH-asetuksen artiklaviittaus-
ten mukaisessa järjestyksessä, jolloin esitetty 
65 artiklaa koskeva rangaistussäännös lisät-
täisiin momentin 10 kohdaksi, jolloin nykyi-
nen 10 kohta siirtyisi momentin uudeksi 11 
kohdaksi. Muilta osin lainkohdan aineellinen 
sisältö pysyisi ennallaan.  

Lainkohtaan esitetään lisättäväksi uusi 
3 momentti, jolloin lainkohdan nykyinen 
3 momentti siirtyisi 4 momentiksi. Uuden 
3 momentin mukaan kemikaalirikkomuksena 
voitaisiin rangaista CLP-asetuksen 4 artiklas-
sa sekä II—IV osastossa tarkoitettuja luoki-
tusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevien 
velvoitteiden, 40 artiklassa tarkoitettujen ai-
netta koskevien tietojen ilmoittamisvelvolli-
suuden Euroopan kemikaalivirastolle sekä 49 
artiklassa tarkoitettua velvollisuutta säilyttää 
tietoja tai toimittaa niitä toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle, valvontaviranomaiselle tai Eu-
roopan kemikaalivirastolle, rikkominen. 
CLP-asetuksen velvoitteiden rikkomisesta 
annetuista kansallisista seuraamussäännök-
sistä on ilmoitettava Euroopan komissiolle 
viimeistään 20 päivänä kesäkuuta 2010. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa ehdotetut seu-
raamussäännökset ovat luonteeltaan lähinnä 
ennalta ehkäiseviä. Kemikaalilain ja sitä 
kautta REACH- ja CLP-asetusten säännösten 
laiminlyönti- ja rikkomustapaukset käsiteltäi-
siin ensisijaisesti kemikaalilain 45 §:n, jossa 
säädetään valvontaviranomaisten asettamista 
kielloista ja rajoituksista sekä 51 §:n, jossa 
säädetään uhkasakosta ja teettämisuhasta, no-
jalla. Kriminalisointia käytettäisiin vasta, jos 
45 §:n mukaiset kiellot ja rajoitukset, joita 
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voidaan tehostaa 51 §:n mukaisilla pakko-
keinoilla, osoittautuisivat tehottomiksi. 
REACH- ja CLP-asetusten velvoitteiden rik-
komisesta seuraavien rangaistusten tulisi olla 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia teon 
vakavuuteen nähden.  

62 a §. Maanpuolustusta koskevat poikke-
ukset. Pykälää muutettaisiin siten, että val-
tuus valtioneuvoston asetuksella säätää poik-
keuksia tämän lain ja REACH-asetuksen 
velvoitteiden noudattamisesta, jos se on vält-
tämätöntä maanpuolustuksen vuoksi, laajen-
nettaisiin koskemaan myös CLP-asetuksen 
noudattamista. Pykälän valtuutta täsmennet-
täisiin tarkoittamaan kansallisista menette-
lyistä annettua asetusta poiketen lain aiem-
masta sanamuodosta, jonka mukaan valtio-
neuvoston asetuksella voitaisiin poiketa tä-
män lain tai REACH-asetuksen velvoitteista.  
CLP-asetuksen 1 artiklan 4 kohdan nojalla 
jäsenvaltio voi sallia vapautuksen CLP-ase-
tuksen noudattamisesta tietyissä erityisissä 
tapauksissa. CLP-asetukseen säädettiin 
maanpuolustusta koskeva poikkeamismah-
dollisuus, koska vastaava poikkeus sisältyy 
myös EY:n REACH-asetukseen. Kyseisessä 
REACH-asetuksen artiklakohdassa tarkoite-
taan perustamissopimuksen 296 artiklan 1 
kohdan b alakohtaa, jossa viitataan luetteloon 
tietyistä tuotteista, joita tällainen poikkeus-
menettely voisi koskea.  

Perustamissopimuksen 296 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan mukaan jokainen jäsenvaltio 
voi toteuttaa toimenpiteet, jotka se katsoo 
tarpeellisiksi keskeisten turvallisuusetujensa 
turvaamiseksi ja jotka liittyvät aseiden, am-
musten ja sotatarvikkeiden tuotantoon tai 
kauppaan. Nämä toimenpiteet eivät kuiten-
kaan saa heikentää sellaisten tuotteiden kil-
pailun edellytyksiä yhteismarkkinoilla, joita 
ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen 
käyttöön.  

Lakiin esitetään lisättäväksi CLP-asetuksen 
noudattamista koskeva poikkeusmahdolli-
suus vastaavalla tavalla, kuin on aiemmin 
säädetty REACH-asetuksen noudattamisesta 
poikkeamisesta. Mikäli tarvetta poikkeuksel-
le ilmenisi, poikkeuksen antomahdollisuus ja 
sen tarve ja tarvittavat riskinhallintakeinot 
sekä valvonta arvioitaisiin näitä seikkoja 
koskevan valtioneuvoston asetuksen valmis-

telun yhteydessä määriteltävällä tavalla. Val-
tioneuvoston asetuksen valmistelu on tarkoi-
tus käynnistää vuoden 2009 aikana. Useilla 
muilla EU-mailla on vastaavalla tavalla sää-
detty laissa yleinen poikkeusmahdollisuus, 
kuitenkin niin, että poikkeuksen maanpuolus-
tuksellinen tarve ja ehdot on tarkasti määri-
teltävä alemmanasteisessa säädöksessä taikka 
muussa menettelyssä. Poikkeusten tulisi kos-
kea vain niitä toimintoja ja niitä aineita, 
seoksia tai esineitä, joilla on merkitystä 
maanpuolustuksen kannalta. Poikkeusten hai-
talliset terveys- ja ympäristövaikutukset olisi 
myös pyrittävä minimoimaan. Poikkeusta 
säädettäessä olisi varmistettava puolustushal-
linnon oma valvonta sekä huolehdittava ris-
kinhallintakeinoista. 
 
 
1.2. Rikoslaki 

44 luku  

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista ri-
koksista 

1 §. Terveysrikos. Pykälää ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että siinä viitattaisiin kemi-
kaalilain ja REACH-asetuksen lisäksi myös 
CLP-asetukseen. CLP-asetuksen mukaisten 
velvoitteiden rikkomisesta voitaisiin täten 
tuomita terveysrikoksesta, jos laiminlyönti 
aiheuttaisi ihmisen terveydelle tai hengelle 
vaaraa, sakkoon tai enintään puoleksi vuo-
deksi vankeusrangaistukseen. CLP-asetuksen 
osalta esimerkiksi ihoa syövyttävän tai välit-
tömästi myrkyllisen kemikaalin myyminen 
asetuksen vastaisesti juomapulloa muistutta-
vassa pakkauksessa ilman asianmukaisia va-
roitusmerkintöjä voisi aiheuttaa vaaraa ihmi-
sen terveydelle tai hengelle. 
 

48 luku  

Ympäristörikoksista 

1 §. Ympäristön turmeleminen. Pykälää eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että siinä viitat-
taisiin kemikaalilain ja REACH-asetuksen  
lisäksi myös CLP-asetukseen. CLP-asetuksen 
mukaisten velvoitteiden rikkomisesta voitai-
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siin täten tuomita ympäristön turmelemisri-
koksesta, jos teko olisi omiaan aiheuttamaan 
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa 
ympäristön haitallista muuttumista tai ros-
kaantumista taikka vaaraa terveydelle, sak-
koon tai enintään kahdeksi vuodeksi vanke-
usrangaistukseen. Pykälässä olevan termin  
”valmiste” (englanniksi ”preparation ”) lisäk-
si voidaan käyttää CLP-asetuksen mukaista 
termiä ”seos” (”mixture ”).  CLP-asetuksen 
vastaisista teoista voisi seurata enintään 6 
vuotta vankeutta rikoslain 48 luvun 2 §:n, 
jossa säädetään rangaistavaksi törkeä ympä-
ristön turmeleminen, nojalla. Rikoslain 48 
luvun 2 §:ää voidaan soveltaa, jos toimin-
nanharjoittaja rikkoo edellä 1 §:ssä tarkoitet-
tua viranomaisen antamaa määräystä tai kiel-
toa koskien kemikaalin valmistamista, luo-
vuttamista, kuljettamista, käyttämistä taikka 
aineen, valmisteen tai tuotteen säilyttämistä 
tai laitteen käyttämistä. Vaikkakaan rikoslain 
48 luvun 2 §:ää ei tällä ehdotuksella esitetä 
muutettavaksi, on 2 §:ssä oleva viittaus 
1 §:ään tärkeä huomioida, koska se vaikuttaa 
CLP-asetuksen kansalliseen soveltamisalaan. 
 
 

CLP siirtymäsäännösten vaikutus rangais-
tussääntelyyn: 
 

CLP-asetus sisältää useita siirtymäsään-
nöksiä asetuksen velvoitteiden täyttämiseksi. 
Vaikka itse asetus on tullut voimaan 20 päi-
vänä tammikuuta 2009, aineet voi luokitella, 
merkitä ja pakata 1 päivään joulukuuta 2010 
saakka ainedirektiiviin perustuvien kansallis-
ten säännösten mukaan. Seokset voi luokitel-
la, merkitä ja pakata 1 päivään kesäkuuta 
2015 saakka seosdirektiiviin perustuvien 
kansallisten säännösten mukaisesti. Toimin-
nanharjoittaja voi valita kumpaa lainsäädän-
töä hän noudattaa, ja siten molempien lain-
säädäntöjen noudattamisen rikkomisesta tuli-
si voida rangaista kemikaalilain tai rikoslain 
nojalla. Ehdotetulla muutoksella myös nämä 
siirtymäaikojen jälkeen sovellettavat velvoit-
teet tulisivat rikoslain soveltamispiiriin. Ke-
mikaalilain 52 §:n uuden kolme momentin li-
säksi on tarpeen säätää myös CLP-asetuksen 
törkeiden tekojen rangaistavuudesta ehdote-
tulla rikoslain muutoksella.  

Rangaistussääntelyn piiriin tulevat uudet 
CLP-asetuksen mukaiset velvoitteet: 
 

Rikoslaissa säädetään kemikaalilain nou-
dattamatta jättämisestä aiheutuvan terveys- 
tai ympäristövaaran aiheuttamisesta seuraa-
vasta terveysrikoksesta tai ympäristön turme-
lemisesta. Täten kemikaalien luokitusta, 
merkintöjä ja pakkaamista koskevien sään-
nösten rikkominen voidaan katsoa sisältyvän 
jo rikoslain soveltamisalan piiriin. CLP-
asetus muuttaa luokitusta, merkintöjä ja pak-
kaamista koskevia kriteerejä ja muotoiluja, 
mutta ei aiheuta merkittäviä kokonaan uusia 
velvoitteita. Asetuksella on muun muassa li-
sätty uusia vaaraluokkia ja muutettu merkin-
töjä. Pakkaamista koskeviin vaatimuksiin sen 
sijaan on tullut vain vähäisiä muutoksia. 
Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista kos-
kevien velvoitteiden laiminlyönti saattaisi 
vaarantaa ihmisten terveyttä tai turmella ym-
päristöä, jos esimerkiksi vaarallista kemikaa-
lia ei olisi merkitty vaaralliseksi eikä sitä sik-
si osattaisi sellaisena käsitellä, vaarallisen 
kemikaalin pakkaus vuotaisi tai varoituseti-
ketistä puuttuisi olennaisia tietoja kemikaalin 
aiheuttamasta vaarasta tai välttämättömistä 
suojautumiskeinoista eikä kemikaalin käyttä-
jä näin osaisi toimia asianmukaisesti. 
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Ehdotetun 8 b §:n mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin 
REACH-asetuksen 124 artiklan sekä CLP-
asetuksen 44 artiklan mukaisen neuvonnan 
järjestämisestä ja toteuttamisesta. 

Ehdotetun 48 a §:n 2 momentin mukaan 
kemikaalia koskevien tietojen toimittamises-
ta säädettäisiin tarkemmin sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetuksella pelkän asetuksen 
sijaan. Lainkohdan sanamuoto muutettaisiin 
tältä osin vastaamaan uuden perustuslain 
vaatimuksia.  

Lisäksi 62 a §:n mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää maanpuolustuksen 
kannalta välttämättömiä poikkeuksia koske-
vista kansallisista menettelyistä tämän lain, 
REACH-asetuksen ja CLP-asetuksen velvoit-
teiden noudattamisesta. CLP-asetuksen 1 ar-
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tiklan 4 kohdan nojalla jäsenvaltio voi sallia 
vapautuksen CLP-asetuksen noudattamisesta 
tietyissä erityisissä tapauksissa.  

REACH-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa 
on tätä koskeva vastaava poikkeamismahdol-
lisuus.  

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.  

Poikkeusten välttämättömyys tarkoittaa si-
tä, että poikkeusten tulisi koskea vain niitä 
toimintoja ja niitä aineita, valmisteita tai esi-
neitä, joilla on merkitystä maanpuolustuksen 
kannalta. Valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin lisäksi säätää poikkeukselle asetettavista 
ehdoista terveyden ja ympäristön suojelemi-
seksi. Poikkeusta säädettäessä olisi varmis-
tettava puolustushallinnon oma valvonta sekä 
huolehdittava riskinhallintakeinoista, joilla 
poikkeusten haitalliset terveys- ja ympäristö-
vaikutukset pyrittäisiin minimoimaan. 
 
 
3.  Voimaantulo ja  s i irtymäsään-

nökset  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdol-
lisimman pian. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

Jos toiminnanharjoittaja CLP-asetuksen 62 
artiklan nojalla luokittelee, pakkaa ja merkit-
see aineen mainitun asetuksen II, III ja IV 
osaston säännösten mukaisesti vasta 1 päi-
västä joulukuuta 2010 ja seoksen vasta 1 päi-
västä kesäkuuta 2015, sovelletaan luokituk-
seen, pakkaamiseen ja merkintöjen tekemi-
seen ennen mainittuja ajankohtia tätä lakia ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä. 

Jos toiminnanharjoittaja CLP-asetuksen 61 
artiklan nojalla luokittelee, pakkaa ja merkit-
see aineen mainitun asetuksen säännösten 
mukaisesti jo ennen 1 päivää joulukuuta 

2010 tai seoksen jo ennen 1 päivää kesäkuuta 
2015, aine ja seos on luokiteltava myös tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
mukaisesti.  
 
 
4.  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Kemikaalilain muuttamista koskevan ehdo-
tuksen 6 ja 7 §:n mukaista tarkastusoikeutta 
on tarkasteltava perustuslain 10 §:ssä sääde-
tyn kotirauhan kannalta. Kemikaalilain 
14 §:ssä olevan toiminnanharjoittajan määri-
telmän perusteella kyse on lähinnä ammatti- 
ja elinkeinotoiminnasta, minkä johdosta tar-
kastukset kohdistuisivat käytännössä ammat-
ti- ja elinkeinotoimintaan käytettäviin tiloi-
hin.  

Perustuslakivaliokunta on pitänyt tulkinta-
käytännössään tärkeänä, että sääntely on 
täsmällistä ja että asumiseen tarkoitetut tilat 
suljetaan nimenomaisesti tarkastusten ulko-
puolelle (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). Koska tila, jossa ammat-
tia tai elinkeinoa harjoitetaan, voi sijaita 
asuintilojen yhteydessä, perustuslakivalio-
kunnan vakiintuneen kannan mukaisesti on 
perusteltua sulkea perustuslaillisen koti-
rauhan piiriin kuuluvat asuintilat tarkastusoi-
keuden ulkopuolelle. Perustuslakivaliokun-
nan tulkintakäytännön mukaisesti perustus-
laillinen "kotirauhan piiriin kuuluva tila" tar-
koittaa "pysyväisluonteiseen asumiseen käy-
tettyä tilaa". Pysyväisluonteiseen asumiseen 
käytettävät tilat ovat lähinnä asuntoja. Kemi-
kaalilain 47 §:ään, jossa säädetään valvonnan 
tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudesta on kemi-
kaalilain muuttamisesta annetulla lailla 
(491/2008) tarkennettu lainkohdan 2 mo-
menttiin, ettei tarkastusta saa suorittaa pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytetyissä tilois-
sa.  

Edellä esitetyn perusteella  6 ja 7 §:n mu-
kainen sääntely ei siten muodostuisi koti-
rauhan suojan kannalta ongelmalliseksi. 

Lait voidaan säätää tavallisessa lainsäätä-
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misjärjestyksessä. 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

kemikaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 2 §:n 3 momentti, 

5 §, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 4 momentti sekä 8 b, 8 e, 10, 11, 48 a, 52 ja 62 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti sekä 8 b ja 62 a § laissa 628/2007, 5 §, 6 §:n 2 

momentti, 7 §:n 4 momentti ja 8 e § laissa 491/2008, 10 §:n ruotsinkielinen sanamuoto vii-
meksi mainitussa laissa, 11 § osaksi laeissa 1412/1992 ja 12/1997, 48 a § mainitussa laissa 
1412/1992, laissa 368/1998 ja mainitussa laissa 628/2007 sekä 52 § laissa 404/2002 ja maini-
tussa laissa 491/2008, seuraavasti: 
 

2 §  

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan lisäksi 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 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, 
sekä 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 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1272/2008, jäljempänä CLP-asetus, sekä 
mainittujen asetusten nojalla annettujen Eu-
roopan yhteisöjen säännösten täytäntöön-

panoon.  
 

5 § 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ja Suomen ympäristökeskus 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista koskeva 
valmistettavien ja markkinoille saatettavien 
kemikaalien ja kemikaaleja sisältävien esi-
neiden ja biosidivalmisteiden valvonta sekä 
toimeenpanon ja kunnan kemikaalivalvonta-
viranomaisen valtakunnallinen ohjaus kuu-
luu: 

1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirastolle, kun on kyse kemikaalien aiheut-
tamien terveyshaittojen sekä palo- ja räjäh-
dysvaarojen ehkäisemisestä ja torjumisesta; 
sekä 

2) Suomen ympäristökeskukselle, kun on 
kyse kemikaalien aiheuttamien ympäristö-
haittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta. 

Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto vastaa lääninhallitusten val-
vonnan valtakunnallisesta ohjauksesta. 
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Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston ja Suomen ympäristökeskuksen tehtä-
viin kuuluu erityisesti toimialoillaan: 

1) valvoa REACH-asetuksen II osastossa 
tarkoitettujen rekisteröinti- ja ilmoitusvel-
voitteiden, IV osastossa tarkoitettujen tiedot-
tamisvelvoitteiden sekä 67 artiklassa tarkoi-
tettujen rajoitusten noudattamista; 

2) päättää toimista, joita 6 §:n 4 momentis-
sa, 6 a §:n 4 momentissa, 7 §:n 5 momentissa 
ja 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen valvon-
nassa havaittujen puutteiden korjaaminen 
edellyttää; 

3) toimia kansallisena yhteysviranomaisena 
Euroopan kemikaaliviraston ja tämän lain 
valvontaviranomaisten tiedonvaihdossa; 

4) osallistua EU:n jäsenmaiden valvontavi-
ranomaisten väliseen yhteistyöhön ja yhteen-
sovittaa kemikaaliviraston valvontafoorumis-
sa päätettyjen valvontahankkeiden kansallista 
toimeenpanoa; 

5) valvoa kemikaalien luokitusta, merkin-
töjä ja pakkaamista koskevien tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
mista sekä valvoa CLP-asetuksen 4 artiklassa 
sekä II–IV osastoissa tarkoitettujen luokitus-
ta, merkintöjä ja pakkaamista koskevien vel-
voitteiden, 40 artiklassa tarkoitetun ilmoitus-
velvollisuuden sekä 48 artiklan mainontaa 
koskevien säännösten noudattamista. 

Suomen ympäristökeskus valvoo lisäksi 
42 §:n sekä vaarallisten kemikaalien viennis-
tä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 ja 
kansainvälisen kaupan kohteina olevia tietty-
jä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita 
koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen 
menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopi-
muksen (SopS 107/2004) noudattamista, kun 
kemikaaleja viedään Suomesta. 
 

6 § 

Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työsuojelutoimisto tekee tarkastuksia ke-

mikaaleja ja niitä sisältäviä esineitä valmis-
tavien, maahantuovien, varastoivien ja käyt-
tävien toiminnanharjoittajien tiloihin ja val-

voo REACH-asetuksen II osastossa tarkoitet-
tujen rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoitteiden, 
IV osastossa tarkoitettujen tiedottamista kos-
kevien velvoitteiden, V osastossa tarkoitettu-
jen jatkokäyttäjän velvoitteiden, VII osastos-
sa tarkoitettujen luvanvaraisten aineiden 
käyttöä koskevien velvoitteiden sekä 67 ar-
tiklassa tarkoitettujen rajoitusten noudatta-
mista. Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto 
valvoo lisäksi työssä käytettävien ja valmis-
tettavien kemikaalien luokitusta, merkintöjä 
ja pakkaamista koskevien tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja CLP-
asetuksen säännösten noudattamista sekä 
kemikaaleista 48 a §:n mukaisesti tehtävien 
ilmoitusten toimittamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen 

tehtävänä on osallistua sen lisäksi, mitä 
8 d §:ssä säädetään, muiden valtakunnallisten 
valvontahankkeiden toteuttamiseen sekä val-
voa erityisesti, että: 

1) markkinoille saatettavat kemikaalit on 
luokiteltu ja pakattu sekä niiden päällykset 
on merkitty CLP-asetuksen tai tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti; 

2) toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet 
48 a §:ssä tarkoitetut tiedot Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitä-
mään kemikaalituoterekisteriin; 

3) REACH-asetuksen 31–33 artiklassa tar-
koitettuja tiedottamisvelvoitteita noudate-
taan; 

4) REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisia 
rajoituksia noudatetaan; sekä 

5) vaarallisen kemikaalin vähittäismyyntiä 
koskevia tämän lain ja sen nojalla annettuja 
säännöksiä noudatetaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 b § 

Kansallinen neuvontapalvelu 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
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rasto ja Suomen ympäristökeskus vastaavat 
kansallisen neuvontapalvelun järjestämisestä 
REACH-asetuksen 124 artiklan sekä CLP-
asetuksen 44 artiklan mukaisen neuvonnan 
antamiseksi valmistajille, maahantuojille, 
jatkokäyttäjille, jakelijoille ja muille asian-
osaisille. Neuvontapalvelun järjestämisestä ja 
toteuttamisesta voidaan säätää tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 

8 e § 

Eräiden Euroopan yhteisön asetusten toimi-
valtaiset viranomaiset 

Suomen ympäristökeskus toimii pesuai-
neista annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 648/2004 5, 7, 8, 
10, 11 ja 15 artiklassa tarkoitettuna toimival-
taisena viranomaisena. Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto toimii lisäksi 
asetuksen 10, 11 ja 15 artiklassa tarkoitettuna 
toimivaltaisena viranomaisena, kun on kyse 
pesuaineiden aiheuttamien terveyshaittojen 
ehkäisemisestä ja torjumisesta taikka asetuk-
sen 8 artiklassa tarkoitetun hyvän laborato-
riokäytännön noudattamisesta. 

Suomen ympäristökeskus toimii pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 15 artiklassa tarkoitettuna toi-
mivaltaisena viranomaisena. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ja Suomen ympäristökeskus toimivat 
REACH-asetuksen 121 artiklassa sekä CLP-
asetuksen 43 artiklassa tarkoitettuina toimi-
valtaisina viranomaisina kumpikin omalla 
toimialallaan. 
 
 

10 § 

Kemikaali 

Tässä laissa kemikaalilla tarkoitetaan ainei-
ta ja seoksia siten kuin ne määritellään 
REACH- ja CLP-asetuksissa. Valmisteella 
tarkoitetaan seosta. 

11 § 

Vaarallinen kemikaali 

Tässä laissa tarkoitetaan terveydelle vaa-
rallisella kemikaalilla kemikaalia, joka eli-
mistöön joutuessaan voi aiheuttaa kemiallis-
ten ominaisuuksiensa vuoksi jo vähäisenä 
määränä haittaa ihmisen terveydelle. 

Ympäristölle vaarallisella kemikaalilla tar-
koitetaan kemikaalia, joka ympäristöön jou-
tuessaan voi aiheuttaa jo vähäisenä määränä 
haittaa elolliselle luonnolle.  

Palo- ja räjähdysvaarallisella kemikaalilla 
tarkoitetaan kemikaalia, joka fysikaalis-
kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi voi ai-
heuttaa tulipalon tai räjähdyksen.  

CLP-asetuksen liitteessä VI säädetään eräi-
den 1—3 momentissa tarkoitettujen kemikaa-
lien luokituksesta ja merkitsemisestä. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön asetuksella sääde-
tään tarkemmin siitä, mitä nämä kemikaalit 
ovat. 
 
 

48 a § 

Tietojen toimittaminen kemikaalista 

Toiminnanharjoittajan, joka vastaa 
REACH-asetuksen 31 artiklassa tarkoitetun 
kemikaalin saattamisesta markkinoille tai 
käyttöön Suomessa, on toimitettava tiedot 
kemikaalista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastolle.  

Tietojen toimittamisesta säädetään tar-
kemmin sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella.  
 
 

52 § 

Kemikaalirikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) rikkoo 17 §:ssä tarkoitettujen kemikaalin 

päällystä ja tiedonantovelvollisuutta koskevi-
en säännösten noudattamisen, 

2) laiminlyö 25 §:ssä tarkoitetun hyväksy-
misen hakemisen, 30 c §:ssä tarkoitetun re-
kisteröinnin hakemisen taikka 30 e §:ssä tar-
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koitetun luvan hakemisen tai ilmoituksen te-
kemisen, 

3) laiminlyö 48 a §:ssä tarkoitetun tietojen 
toimittamisvelvollisuuden tai 42 §:n 3 mo-
mentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden 
taikka laiminlyö vaarallisten kemikaalien 
viennistä ja tuonnista annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
304/2003 7, 9, 13, 14 ja 16 artiklan mukaisen 
velvollisuuden antaa tietoja kemikaalin vien-
nistä tai 15 artiklan mukaisen kauttakulkua 
koskevien tietojen luovuttamisen, rikkoo 13 
artiklassa tarkoitetun vastaanottajamaan te-
kemää päätöstä tai 14 artiklan mukaista vien-
tikieltoa, 

4) rikkoo pesuaineista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
648/2004 3 tai 4 artiklan säännöksiä pesuai-
neiden ja niiden sisältämien pinta-aktiivisten 
aineiden markkinoille saattamisesta, 7 artik-
lan mukaista testausvaatimusta taikka laimin-
lyö 9 artiklan mukaisen tietojen toimittamis-
velvollisuuden taikka 

5) rikkoo pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 
sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 850/2004 3 artiklassa 
tarkoitettua kieltoa ja rajoitusta taikka lai-
minlyö 5 artiklan varastoa koskevien määrä-
ysten noudattamisen, 

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 kemikaa-
lien turvallisuusarviointi-, raportointi-, sovel-
tamis- tai tiedottamisvelvollisuuksia, 

3) 22, 24, 40, 41, 46 ja 66 artiklassa tarkoi-
tettujen tietojen toimittamisvelvollisuutta Eu-
roopan kemikaalivirastolle, 

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

5) 32 artiklan mukaista ainetta tai valmis-
teita koskevaa tiedottamisvelvoitetta, 

6) 33 ja 34 artiklan tiedottamisvelvollisuut-
ta taikka 35 artiklan mukaista työntekijöiden 
tiedonsaantimahdollisuutta, 

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

8) 49 artiklassa tarkoitettujen lisätietojen 
toimittamisen toimivaltaiselle viranomaisel-
le,  

9) 56 artiklan mukaista markkinoille saat-
tamista tai käyttöä varten koskevaa kieltoa 
ilman Euroopan kemikaaliviraston kyseiselle 
aineelle myöntämää nimenomaista lupaa,  

10) 65 artiklan mukaisen lupanumeron li-
säämisen merkintöihin taikka 

11) 67 artiklan mukaista ainetta sellaise-
naan, valmisteessa tai esineessä koskevan 
liitteessä XVII säädetyn rajoituksen noudat-
tamista. 

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

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

2) 40 artiklassa tarkoitettujen ainetta kos-
kevien tietojen ilmoittamisen Euroopan ke-
mikaalivirastolle taikka 

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

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

62 a § 

Maanpuolustusta koskevat poikkeukset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
kansallisista menettelyistä, joilla voidaan 
tehdä maanpuolustuksen kannalta välttämät-
tömiä poikkeuksia tämän lain, REACH-
asetuksen ja CLP-asetuksen noudattamisesta 
sen mukaan, mitä REACH-asetuksen 2 artik-
lan 3 kohdassa ja CLP-asetuksen 1 artiklan 4 
kohdassa säädetään. Valtioneuvoston asetuk-
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sella voidaan tällöin antaa terveyden ja ym-
päristön suojelemiseksi tarpeellisia säännök-
siä kemikaalien aiheuttamien terveys- ja ym-
päristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumi-
seksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä       kuuta 

20  . 
Jos toiminnanharjoittaja CLP-asetuksen 62 

artiklan nojalla luokittelee, pakkaa ja merkit-
see aineen mainitun asetuksen II, III ja IV 
osaston säännösten mukaisesti vasta 1 päi-
västä joulukuuta 2010 ja seoksen vasta 1 päi-
västä kesäkuuta 2015, sovelletaan luokituk-

seen, pakkaamiseen ja merkintöjen tekemi-
seen ennen mainittuja ajankohtia tätä lakia ja 
sen nojalla annettuja säännöksiä. 

Jos toiminnanharjoittaja CLP-asetuksen 61 
artiklan nojalla luokittelee, pakkaa ja merkit-
see aineen mainitun asetuksen säännösten 
mukaisesti jo ennen 1 päivää joulukuuta 
2010 tai seoksen jo ennen 1 päivää kesäkuuta 
2015, aine ja seos on luokiteltava myös tä-
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten 
mukaisesti. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.  

————— 
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2.  

Laki 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 §:n 1 mo-

mentti ja 48 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 44 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 
629/2007 ja 48 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 748/2007, seuraavasti: 
 

44 luku 

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista ri-
koksista 

1 §  

Terveysrikos 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 

1) kasvinsuojeluaineista annetun lain 
(1259/2006), 

2) kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta annetun lain (75/2004), 

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 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, 
tai 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, 

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

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-
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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 kemikaalilain, REACH-asetuksen, CLP-
asetuksen taikka näiden tai ympäristönsuoje-
lulain (86/2000) nojalla annetun säännöksen 
vastaisesti taikka otsonikerrosta heikentävistä 
aineista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000, 
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 842/2006 tai pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 850/2004 vastaisesti taikka jätelain 
(1072/1993) 60 §:n 1 momentissa mainitun 
säännöksen, jätelain nojalla annetun sään-
nöksen, yksittäistapausta koskevan määräyk-
sen tai kiellon vastaisesti taikka laiminlyö jä-
telain mukaisen jätehuollon järjestämisvel-
vollisuutensa 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 2037/2000, 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 (EY) N:o 
304/2003 tai pysyvistä orgaanisista yhdisteis-
tä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamises-
ta annettua Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetusta (EY) N:o 850/2004 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. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuu-

ta 20     . 
————— 

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009 

 
 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

1. 

Laki 

kemikaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 2 §:n 3 momentti, 

5 §, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 4 momentti sekä 8 b, 8 e, 10, 11, 48 a, 52 ja 62 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti sekä 8 b ja 62 a § laissa 628/2007, 5 §, 6 §:n 2 

momentti, 7 §:n 4 momentti ja 8 e § laissa 491/2008, 10 §:n ruotsinkielinen sanamuoto vii-
meksi mainitussa laissa, 11 § osaksi laeissa 1412/1992 ja 12/1997, 48 a § mainitussa laissa 
1412/1992, laissa 368/1998 ja mainitussa laissa 628/2007 sekä 52 § laissa 404/2002 ja maini-
tussa laissa 491/2008, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
2 §  

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan lisäksi kemikaalien 

rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenette-
lyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta, direktii-
vin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 793/93, ko-
mission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neu-
voston direktiivin 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, ja sen nojalla annettujen 
Euroopan yhteisöjen säännösten täytän-
töönpanoon. 

 
 
 
 
 
 

2 §  

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan lisäksi kemikaalien 

rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenette-
lyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta, direktii-
vin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 793/93, ko-
mission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neu-
voston direktiivin 76/769/ETY ja komission 
direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/ 
105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1907/2006, jäljempänä 
REACH-asetus, sekä aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamises-
ta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 
1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta 
ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008, 
jäljempänä CLP-asetus, sekä mainittujen 
asetusten nojalla annettujen Euroopan yh-
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teisöjen säännösten täytäntöönpanoon. 

 

5 § 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskus ja Suomen ympäristökeskus 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista koske-
va valmistettavien ja markkinoille saatetta-
vien kemikaalien ja kemikaaleja sisältävien 
esineiden ja biosidivalmisteiden valvonta 
sekä toimeenpanon ja kunnan kemikaali-
valvontaviranomaisen valtakunnallinen oh-
jaus kuuluu: 

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskukselle, kun on kyse kemikaalien 
aiheuttamien terveyshaittojen sekä palo- ja 
räjähdysvaarojen ehkäisemisestä ja torjumi-
sesta; sekä 

2) Suomen ympäristökeskukselle, kun on 
kyse kemikaalien aiheuttamien ympäristö-
haittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta. 

Lisäksi Sosiaali- ja terveydenhuollon tuo-
tevalvontakeskus vastaa lääninhallitusten 
valvonnan valtakunnallisesta ohjauksesta. 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen ja Suomen ympäristökeskuk-
sen tehtäviin kuuluu erityisesti toimialoil-
laan: 

1) valvoa REACH-asetuksen II osastossa 
tarkoitettujen rekisteröinti- ja ilmoitusvel-
voitteiden, IV osastossa tarkoitettujen tie-
dottamisvelvoitteiden 67 artiklassa tarkoi-
tettujen rajoitusten sekä 113 artiklassa tar-
koitetun ilmoitusvelvollisuuden noudatta-
mista; 

2) päättää toimista, joita 6 §:n 4 momen-
tissa, 6 a §:n 4 momentissa, 7 §:n 5 momen-
tissa ja 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen 
valvonnassa havaittujen puutteiden korjaa-
minen edellyttää; 

3) toimia kansallisena yhteysviranomai-
sena Euroopan kemikaaliviraston ja tämän 
lain valvontaviranomaisten tiedonvaihdos-
sa; 

4) osallistua EU:n jäsenmaiden valvonta-
viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja yh-

5 § 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto ja Suomen ympäristökeskus 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista koske-
va valmistettavien ja markkinoille saatetta-
vien kemikaalien ja kemikaaleja sisältävien 
esineiden ja biosidivalmisteiden valvonta 
sekä toimeenpanon ja kunnan kemikaali-
valvontaviranomaisen valtakunnallinen oh-
jaus kuuluu: 

1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirastolle, kun on kyse kemikaalien 
aiheuttamien terveyshaittojen sekä palo- ja 
räjähdysvaarojen ehkäisemisestä ja torjumi-
sesta; sekä 

2) Suomen ympäristökeskukselle, kun on 
kyse kemikaalien aiheuttamien ympäristö-
haittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta. 

Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto vastaa lääninhallitusten 
valvonnan valtakunnallisesta ohjauksesta. 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
raston ja Suomen ympäristökeskuksen teh-
täviin kuuluu erityisesti toimialoillaan: 

 
1) valvoa REACH-asetuksen II osastossa 

tarkoitettujen rekisteröinti- ja ilmoitusvel-
voitteiden, IV osastossa tarkoitettujen tie-
dottamisvelvoitteiden sekä 67 artiklassa 
tarkoitettujen rajoitusten noudattamista; 

 
 
2) päättää toimista, joita 6 §:n 4 momen-

tissa, 6 a §:n 4 momentissa, 7 §:n 5 momen-
tissa ja 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen 
valvonnassa havaittujen puutteiden korjaa-
minen edellyttää; 

3) toimia kansallisena yhteysviranomai-
sena Euroopan kemikaaliviraston ja tämän 
lain valvontaviranomaisten tiedonvaihdos-
sa; 

4) osallistua EU:n jäsenmaiden valvonta-
viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja yh-
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teensovittaa kemikaaliviraston valvontafoo-
rumissa päätettyjen valvontahankkeiden 
kansallista toimeenpanoa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen ympäristökeskus valvoo lisäksi 

42 §:n sekä vaarallisten kemikaalien vien-
nistä ja tuonnista annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
304/2003 ja kansainvälisen kaupan kohteina 
olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja tor-
junta-aineita koskevan ilmoitetun ennak-
kosuostumuksen menettelystä tehdyn Rot-
terdamin yleissopimuksen (SopS 107/2004) 
noudattamista, kun kemikaaleja viedään 
Suomesta. 
 

teensovittaa kemikaaliviraston valvontafoo-
rumissa päätettyjen valvontahankkeiden 
kansallista toimeenpanoa; 

5) valvoa kemikaalien luokitusta, merkin-
töjä ja pakkaamista koskevien tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten noudat-
tamista sekä valvoa CLP-asetuksen 4 artik-
lassa sekä II—IV osastoissa tarkoitettujen 
luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista kos-
kevien velvoitteiden, 40 artiklassa tarkoite-
tun ilmoitusvelvollisuuden sekä 48 artiklan 
mainontaa koskevien säännösten noudatta-
mista. 

Suomen ympäristökeskus valvoo lisäksi 
42 §:n sekä vaarallisten kemikaalien vien-
nistä ja tuonnista annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
304/2003 ja kansainvälisen kaupan kohteina 
olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja tor-
junta-aineita koskevan ilmoitetun ennak-
kosuostumuksen menettelystä tehdyn Rot-
terdamin yleissopimuksen (SopS 107/2004) 
noudattamista, kun kemikaaleja viedään 
Suomesta. 

 
 

6 § 

Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työsuojelutoimisto tekee tarkastuksia 

kemikaaleja ja niitä sisältäviä esineitä val-
mistavien, maahantuovien, varastoivien ja 
käyttävien toiminnanharjoittajien tiloihin ja 
valvoo REACH-asetuksen II osastossa tar-
koitettujen rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoit-
teiden, IV osastossa tarkoitettujen tiedotta-
mista koskevien velvoitteiden, V osastossa 
tarkoitettujen jatkokäyttäjän velvoitteiden, 
VII osastossa tarkoitettujen luvanvaraisten 
aineiden käyttöä koskevien velvoitteiden 
sekä 67 artiklassa tarkoitettujen rajoitusten 
noudattamista. Työsuojelupiirin työsuojelu-
toimisto valvoo lisäksi työssä käytettävien 
ja valmistettavien kemikaalien luokitusta ja 
merkintöjä koskevien säännösten noudat-
tamista sekä kemikaaleista 48 a §:n mukai-
sesti tehtävien ilmoitusten toimittamista. 

 

6 § 

Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työsuojelutoimisto tekee tarkastuksia 

kemikaaleja ja niitä sisältäviä esineitä val-
mistavien, maahantuovien, varastoivien ja 
käyttävien toiminnanharjoittajien tiloihin ja 
valvoo REACH-asetuksen II osastossa tar-
koitettujen rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoit-
teiden, IV osastossa tarkoitettujen tiedotta-
mista koskevien velvoitteiden, V osastossa 
tarkoitettujen jatkokäyttäjän velvoitteiden, 
VII osastossa tarkoitettujen luvanvaraisten 
aineiden käyttöä koskevien velvoitteiden 
sekä 67 artiklassa tarkoitettujen rajoitusten 
noudattamista. Työsuojelupiirin työsuojelu-
toimisto valvoo lisäksi työssä käytettävien 
ja valmistettavien kemikaalien luokitusta, 
merkintöjä ja pakkaamista koskevien tämän 
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
CLP-asetuksen säännösten noudattamista 
sekä kemikaaleista 48 a §:n mukaisesti teh-
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— — — — — — — — — — — — — — 

tävien ilmoitusten toimittamista. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
7 § 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen 

tehtävänä on osallistua sen lisäksi, mitä 
8 d §:ssä säädetään, muiden valtakunnallis-
ten valvontahankkeiden toteuttamiseen sekä 
valvoa erityisesti, että: 

1) markkinoille saatettavat kemikaalit on 
luokiteltu ja pakattu sekä niiden päällykset 
on merkitty tämän lain ja sen nojalla annet-
tujen säännösten mukaisesti; 

 
2) toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet 

48 a §:ssä 2 tarkoitetut tiedot Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen 
ylläpitämään kemikaalituoterekisteriin; 

3) REACH-asetuksen 31―33 artiklassa 
tarkoitettuja tiedottamisvelvoitteita nouda-
tetaan; 

4) REACH-asetuksen 67 artiklan mukai-
sia rajoituksia noudatetaan; sekä 

5) vaarallisen kemikaalin vähittäismyyn-
tiä koskevia tämän lain ja sen nojalla annet-
tuja säännöksiä noudatetaan. 
— — — — — — — — — — — — — — 

7 § 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen 

tehtävänä on osallistua sen lisäksi, mitä 
8 d §:ssä säädetään, muiden valtakunnallis-
ten valvontahankkeiden toteuttamiseen sekä 
valvoa erityisesti, että: 

1) markkinoille saatettavat kemikaalit on 
luokiteltu ja pakattu sekä niiden päällykset 
on merkitty CLP-asetuksen tai tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten mukaises-
ti; 

2) toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet 
48 a §:ssä tarkoitetut tiedot Sosiaali- ja ter-
veysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpi-
tämään kemikaalituoterekisteriin; 

3) REACH-asetuksen 31—33 artiklassa 
tarkoitettuja tiedottamisvelvoitteita nouda-
tetaan; 

4) REACH-asetuksen 67 artiklan mukai-
sia rajoituksia noudatetaan; sekä 

5) vaarallisen kemikaalin vähittäismyyn-
tiä koskevia tämän lain ja sen nojalla annet-
tuja säännöksiä noudatetaan. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
8 b § 

Kansallinen neuvontapalvelu 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskus ja Suomen ympäristökeskus 
vastaavat kansallisen neuvontapalvelun jär-
jestämisestä REACH-asetuksen 124 artik-
lan mukaisen neuvonnan antamiseksi val-
mistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille, 
jakelijoille ja muille asianosaisille. Neuvon-
tapalvelun järjestämisestä ja toteuttamisesta 
voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

8 b § 

Kansallinen neuvontapalvelu 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirasto ja Suomen ympäristökeskus vas-
taavat kansallisen neuvontapalvelun järjes-
tämisestä REACH-asetuksen 124 artiklan 
sekä CLP-asetuksen 44 artiklan mukaisen 
neuvonnan antamiseksi valmistajille, maa-
hantuojille, jatkokäyttäjille, jakelijoille ja 
muille asianosaisille. Neuvontapalvelun jär-
jestämisestä ja toteuttamisesta voidaan sää-
tää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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8 e § 

Eräiden Euroopan yhteisön asetusten toi-
mivaltaiset viranomaiset 

Suomen ympäristökeskus toimii pesuai-
neista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 5, 
7, 8, 10, 11 ja 15 artiklassa tarkoitettuna 
toimivaltaisena viranomaisena. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotevalvontakeskus toi-
mii lisäksi asetuksen 10, 11 ja 15 artiklassa 
tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaise-
na, kun on kyse pesuaineiden aiheuttamien 
terveyshaittojen ehkäisemisestä ja torjumi-
sesta taikka asetuksen 8 artiklassa tarkoite-
tun hyvän laboratoriokäytännön noudatta-
misesta. 

Suomen ympäristökeskus toimii pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 850/2004 15 artiklassa tarkoitet-
tuna toimivaltaisena viranomaisena. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskus ja Suomen ympäristökeskus 
toimivat REACH-asetuksen 121 artiklassa 
tarkoitettuina toimivaltaisina viranomaisina 
kumpikin omalla toimialallaan. 

 
 

8 e § 

Eräiden Euroopan yhteisön asetusten toi-
mivaltaiset viranomaiset 

Suomen ympäristökeskus toimii pesuai-
neista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 5, 
7, 8, 10, 11 ja 15 artiklassa tarkoitettuna 
toimivaltaisena viranomaisena. Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirasto toimii 
lisäksi asetuksen 10, 11 ja 15 artiklassa tar-
koitettuna toimivaltaisena viranomaisena, 
kun on kyse pesuaineiden aiheuttamien ter-
veyshaittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta 
taikka asetuksen 8 artiklassa tarkoitetun hy-
vän laboratoriokäytännön noudattamisesta. 

 
Suomen ympäristökeskus toimii pysyvistä 

orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 850/2004 15 artiklassa tarkoitet-
tuna toimivaltaisena viranomaisena. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirasto ja Suomen ympäristökeskus toi-
mivat REACH-asetuksen 121 artiklassa se-
kä CLP-asetuksen 43 artiklassa tarkoitet-
tuina toimivaltaisina viranomaisina kumpi-
kin omalla toimialallaan. 

 
10 § 

Kemikaali 

Tässä laissa tarkoitetaan kemikaalilla al-
kuaineita ja niiden kemiallisia yhdisteitä 
sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai 
teollisesti tuotettuina (aineet) sekä kahden 
tai useamman aineen seoksia (valmisteet). 

10 § 

Kemikaali 

Tässä laissa kemikaalilla tarkoitetaan ai-
neita ja seoksia siten kuin ne määritellään 
REACH- ja CLP-asetuksissa. Valmisteella 
tarkoitetaan seosta. 

 
11 § 

Terveydelle vaarallinen kemikaali  

Tässä laissa tarkoitetaan terveydelle vaa-
rallisella kemikaalilla kemikaalia, joka eli-
mistöön joutuessaan voi aiheuttaa kemial-
listen ominaisuuksiensa vuoksi jo vähäisenä 
määränä haittaa ihmisen terveydelle. 

11 § 

Vaarallinen kemikaali 

Tässä laissa tarkoitetaan terveydelle vaa-
rallisella kemikaalilla kemikaalia, joka eli-
mistöön joutuessaan voi aiheuttaa kemial-
listen ominaisuuksiensa vuoksi jo vähäisenä 
määränä haittaa ihmisen terveydelle. 
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Ympäristölle vaarallisella kemikaalilla 
tarkoitetaan kemikaalia, joka ympäristöön 
joutuessaan voi aiheuttaa jo vähäisenä mää-
ränä haittaa elolliselle luonnolle.  

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

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa, 
kuultuaan muita valvontaviranomaisena 
toimivia ministeriöitä, luettelon yleisimmis-
tä terveydelle vaarallisimmista kemikaaleis-
ta. 

 

Ympäristölle vaarallisella kemikaalilla 
tarkoitetaan kemikaalia, joka ympäristöön 
joutuessaan voi aiheuttaa jo vähäisenä mää-
ränä haittaa elolliselle luonnolle.  

Palo- ja räjähdysvaarallisella kemikaalil-
la tarkoitetaan kemikaalia, joka fysikaalis-
kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi voi 
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.  

CLP-asetuksen liitteessä VI säädetään 
eräiden 1—3 momentissa tarkoitettujen ke-
mikaalien luokituksesta ja merkitsemisestä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin siitä, mitä nämä ke-
mikaalit ovat. 

 
48 a § 

Tietojen toimittaminen kemikaalista 

Kemikaalin markkinoille luovuttamisesta 
vastaavan toiminnanharjoittajan tulee toi-
mittaa Suomen hyväksymien kansainvälis-
ten sopimusten toimeenpanemiseksi tietoja 
markkinoille luovutettavista kemikaaleista 
erikseen nimettävälle elimelle siten kuin sii-
tä asetuksella tarkemmin säädetään. Tietoja 
voidaan käyttää kemikaalien aiheuttamien 
terveyshaittojen vuoksi tarvittavien lääke-
tieteellisten hoito-ohjeiden ja ennaltaehkäi-
sevien ohjeiden antamiseen. 

Kemikaalien valmistajan, maahantuojan, 
jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, 
joka vastaa kemikaalin saattamisesta mark-
kinoille tai käyttöön Suomessa, on toimitet-
tava tiedot REACH-asetuksen 31 artiklassa 
tarkoitetusta kemikaalista Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tuotevalvontakeskukselle. 

Tietojen toimittamisesta säädetään tar-
kemmin asetuksella. Yksityiskohtaiset 
säännökset tietojen toimittamisesta anne-
taan työsuojelusta ja sen valvonnasta vas-
taavan ministeriön päätöksellä. 

48 a § 

Tietojen toimittaminen kemikaalista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toiminnanharjoittajan, joka vastaa 

REACH-asetuksen 31 artiklassa tarkoitetun 
kemikaalin saattamisesta markkinoille tai 
käyttöön Suomessa, on toimitettava tiedot 
kemikaalista Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirastolle.  

 
Tietojen toimittamisesta säädetään tar-

kemmin sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella.  

 
 

 
52 § 

Kemikaalirikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) laiminlyö 25 §:ssä tarkoitetun hyväk-

symisen hakemisen, 30 c §:ssä tarkoitetun 
rekisteröinnin hakemisen taikka 30 e §:ssä 

52 § 

Kemikaalirikkomus 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
1) rikkoo 17 §:ssä tarkoitettujen kemikaa-

lin päällystä ja tiedonantovelvollisuutta 
koskevien säännösten noudattamisen, 
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tarkoitetun luvan hakemisen tai ilmoituksen 
tekemisen, 

2) laiminlyö 42 §:n 3 momentissa sääde-
tyn ilmoitusvelvollisuuden, vaarallisten 
kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 304/2003 7, 9, 13, 14 ja 16 ar-
tiklan mukaisen velvollisuuden antaa tietoja 
kemikaalin viennistä, 15 artiklan mukaisen 
kauttakulkua koskevien tietojen luovuttami-
sen taikka rikkoo 13 artiklassa tarkoitetun 
vastaanottajamaan tekemää päätöstä tai 14 
artiklan mukaista vientikieltoa, 

3) rikkoo pesuaineista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 648/2004 3 ja 4 artiklan säännöksiä pe-
suaineiden ja niiden sisältämien pinta-
aktiivisten aineiden markkinoille saattami-
sesta, 7 artiklan mukaista testausvaatimusta 
taikka laiminlyö 9 artiklan mukaisen tieto-
jen toimittamisvelvollisuuden taikka 
 

 
 
 
 
4) rikkoo pysyvistä orgaanisista yhdisteis-

tä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 850/2004 3 ar-
tiklassa tarkoitettua kieltoa ja rajoitusta 
taikka laiminlyö 5 artiklan varastoa koske-
vien määräysten noudattamisen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 

säädetä ankarampaa rangaistusta, kemikaa-
lirikkomuksesta sakkoon. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuk-
sesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta rikkoo REACH-
asetuksen: 

1) 5–7, 9, 11 tai 17–19 artiklan mukaisia 
rekisteröinti- tai ilmoitusvelvollisuuksia Eu-

 
 

2) laiminlyö 25 §:ssä tarkoitetun hyväk-
symisen hakemisen, 30 c §:ssä tarkoitetun 
rekisteröinnin hakemisen taikka 30 e §:ssä 
tarkoitetun luvan hakemisen tai ilmoituksen 
tekemisen, 
 
 
 
 
 
 

3) laiminlyö 48 a §:ssä tarkoitetun tieto-
jen toimittamisvelvollisuuden tai 42 §:n 3 
momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuu-
den taikka laiminlyö vaarallisten kemikaali-
en viennistä ja tuonnista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 304/2003 7, 9, 13, 14 ja 16 artiklan 
mukaisen velvollisuuden antaa tietoja ke-
mikaalin viennistä tai 15 artiklan mukaisen 
kauttakulkua koskevien tietojen luovuttami-
sen, rikkoo 13 artiklassa tarkoitetun vas-
taanottajamaan tekemää päätöstä tai 14 ar-
tiklan mukaista vientikieltoa, 

4) rikkoo pesuaineista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 648/2004 3 tai 4 artiklan säännöksiä 
pesuaineiden ja niiden sisältämien pinta-
aktiivisten aineiden markkinoille saattami-
sesta, 7 artiklan mukaista testausvaatimusta 
taikka laiminlyö 9 artiklan mukaisen tieto-
jen toimittamisvelvollisuuden taikka 

5) rikkoo pysyvistä orgaanisista yhdisteis-
tä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 850/2004 3 ar-
tiklassa tarkoitettua kieltoa ja rajoitusta 
taikka laiminlyö 5 artiklan varastoa koske-
vien määräysten noudattamisen, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, kemikaa-
lirikkomuksesta sakkoon. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuk-
sesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta rikkoo REACH-
asetuksen 

1) 5–7, 9, 11 tai 17–19 artiklan mukaisia 
rekisteröinti- tai ilmoitusvelvollisuuksia Eu-
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roopan kemikaalivirastolle; 
2) 14 tai 37–39 artiklan mukaisia kemi-

kaalien turvallisuusarviointi-, raportointi-, 
soveltamis- tai tiedottamisvelvollisuuksia; 

3) 22, 24, 40, 41, 46 ja 66 artiklassa tar-
koitettujen tietojen toimittamisvelvollisuut-
ta Euroopan kemikaalivirastolle; 

4) 31 artiklan velvollisuutta, joka koskee 
käyttöturvallisuustiedotetta ja siltä edelly-
tettävien tietojen toimittamista vastaanotta-
jalle; 

5) 32 artiklan mukaista ainetta tai valmis-
teita koskevaa tiedottamisvelvoitetta; 

6) 33 ja 34 artiklan tiedottamisvelvolli-
suutta taikka 35 artiklan mukaista työnteki-
jöiden tiedonsaantimahdollisuutta; 

7) 36 artiklan mukaista velvollisuutta säi-
lyttää tietoja tai toimittaa niitä toimivaltai-
selle viranomaiselle tai Euroopan kemikaa-
livirastolle; 

8) 49 artiklassa tarkoitettujen lisätietojen 
toimittamisen toimivaltaiselle viranomaisel-
le; 

9) 56 artiklan mukaista markkinoille saat-
tamista tai käyttöä varten koskevaa kieltoa 
ilman Euroopan kemikaaliviraston kyseisel-
le aineelle myöntämää nimenomaista lupaa; 
taikka 

10) 67 artiklan mukaista ainetta sellaise-
naan, valmisteessa tai esineessä koskevan 
liitteessä XVII säädetyn rajoituksen noudat-
tamista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrät-

tyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai mää-

roopan kemikaalivirastolle, 
2) 14 tai 37–39 artiklan mukaisia kemi-

kaalien turvallisuusarviointi-, raportointi-, 
soveltamis- tai tiedottamisvelvollisuuksia, 

3) 22, 24, 40, 41, 46 ja 66 artiklassa tar-
koitettujen tietojen toimittamisvelvollisuut-
ta Euroopan kemikaalivirastolle, 

4) 31 artiklan velvollisuutta, joka koskee 
käyttöturvallisuustiedotetta ja siltä edelly-
tettävien tietojen toimittamista vastaanotta-
jalle, 

5) 32 artiklan mukaista ainetta tai valmis-
teita koskevaa tiedottamisvelvoitetta, 

6) 33 ja 34 artiklan tiedottamisvelvolli-
suutta taikka 35 artiklan mukaista työnteki-
jöiden tiedonsaantimahdollisuutta, 

7) 36 artiklan mukaista velvollisuutta säi-
lyttää tietoja tai toimittaa niitä toimivaltai-
selle viranomaiselle tai Euroopan kemikaa-
livirastolle, 

8) 49 artiklassa tarkoitettujen lisätietojen 
toimittamisen toimivaltaiselle viranomaisel-
le,  

9) 56 artiklan mukaista markkinoille saat-
tamista tai käyttöä varten koskevaa kieltoa 
ilman Euroopan kemikaaliviraston kyseisel-
le aineelle myöntämää nimenomaista lupaa,  

 
10) 65 artiklan mukaisen lupanumeron li-

säämisen merkintöihin taikka 
 
11) 67 artiklan mukaista ainetta sellaise-

naan, valmisteessa tai esineessä koskevan 
liitteessä XVII säädetyn rajoituksen noudat-
tamista. 

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuk-
sesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta rikkoo CLP-asetuksen  

1) 4 artiklassa sekä II—IV osastossa tar-
koitettuja luokitusta, merkintöjä ja pakkaa-
mista koskevia velvoitteita,  

2) 40 artiklassa tarkoitettujen ainetta 
koskevien tietojen ilmoittamisen Euroopan 
kemikaalivirastolle taikka 

3) 49 artiklassa tarkoitettua velvollisuutta 
säilyttää tietoja tai toimittaa niitä toimival-
taiselle viranomaiselle, valvontaviranomai-
selle tai Euroopan kemikaalivirastolle. 

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

räystä voidaan jättää tuomitsematta rangais-
tukseen samasta teosta. 

 
62 a § 

Maanpuolustusta koskevat poikkeukset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää maanpuolustuksen kannalta välttämät-
tömiä poikkeuksia tämän lain ja REACH-
asetuksen noudattamisesta sen mukaan, mi-
tä REACH-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa 
säädetään. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan tällöin antaa terveyden ja ympäristön 
suojelemiseksi tarpeellisia säännöksiä ke-
mikaalien aiheuttamien terveys- ja ympäris-
töhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 
 

62 a § 

Maanpuolustusta koskevat poikkeukset 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää kansallisista menettelyistä, joilla voi-
daan tehdä maanpuolustuksen kannalta 
välttämättömiä poikkeuksia tämän lain, 
REACH-asetuksen ja CLP-asetuksen nou-
dattamisesta sen mukaan, mitä REACH-
asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa ja CLP-
asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa säädetään. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tällöin 
antaa terveyden ja ympäristön suojelemi-
seksi tarpeellisia säännöksiä kemikaalien 
aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    

kuuta 20  . 
Jos toiminnanharjoittaja CLP-asetuksen 

62 artiklan nojalla luokittelee, pakkaa ja 
merkitsee aineen mainitun asetuksen II, III 
ja IV osaston säännösten mukaisesti vasta 1 
päivästä joulukuuta 2010 ja seoksen vasta 1 
päivästä kesäkuuta 2015, sovelletaan luoki-
tukseen, pakkaamiseen ja merkintöjen te-
kemiseen ennen mainittuja ajankohtia tätä 
lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä. 

Jos toiminnanharjoittaja CLP-asetuksen 
61 artiklan nojalla luokittelee, pakkaa ja 
merkitsee aineen mainitun asetuksen sään-
nösten mukaisesti jo ennen 1 päivää joulu-
kuuta 2010 tai seoksen jo ennen 1 päivää 
kesäkuuta 2015, aine ja seos on luokiteltava 
myös tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten mukaisesti. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
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2.  

Laki 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 §:n 1 mo-

mentti ja 48 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 44 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 
629/2007 ja 48 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 748/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

44 luku 

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista 
rikoksista 

1 §  

Terveysrikos 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 

1) kasvinsuojeluaineista annetun lain 
(1259/2006), 

2) kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta annetun lain (75/2004), 

3) kemikaalilain (744/1989), kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenette-
lyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta, direktii-
vin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 793/93, ko-
mission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neu-
voston direktiivin 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-asetuksen, 

 
 
 
 
 
 

44 luku 

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista 
rikoksista 

1 §  

Terveysrikos 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 

1) kasvinsuojeluaineista annetun lain 
(1259/2006), 

2) kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelus-
ten turvallisuudesta annetun lain (75/2004), 

3) kemikaalilain (744/1989), kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenette-
lyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta, direktii-
vin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 793/93, ko-
mission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neu-
voston direktiivin 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 aineiden ja seosten luo-
kituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 
sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuk-
sen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008, jäljempänä 
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4) terveydensuojelulain (763/1994) tai 
5) elintarvikelain (23/2006) 
taikka niiden nojalla annetun säännöksen 

tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan 
määräyksen vastaisesti valmistaa, käsitte-
lee, tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan, 
pitää hallussaan, varastoi, kuljettaa, pitää 
myynnissä, välittää tai luovuttaa tavaraa tai 
ainetta, valmistetta tai esinettä siten, että te-
ko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen 
hengelle tai terveydelle, on tuomittava, joll-
ei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, sakkoon tai vankeuteen enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 

CLP-asetus, 
4) terveydensuojelulain (763/1994) tai 
5) elintarvikelain (23/2006) 
taikka niiden nojalla annetun säännöksen 

tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan 
määräyksen vastaisesti valmistaa, käsitte-
lee, tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan, 
pitää hallussaan, varastoi, kuljettaa, pitää 
myynnissä, välittää tai luovuttaa tavaraa tai 
ainetta, valmistetta tai esinettä siten, että te-
ko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen 
hengelle tai terveydelle, on tuomittava, joll-
ei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, terveysrikoksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
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 
määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa 
edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaises-
ti, 

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, 
tuotetta tai esinettä taikka käyttää laitetta 
kemikaalilain, REACH-asetuksen taikka 
näiden tai ympäristönsuojelulain (86/2000) 
nojalla annetun säännöksen vastaisesti taik-
ka otsonikerrosta heikentävistä aineista an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2037/2000, tietyistä 
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 842/2006 tai pysyvistä or-
gaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 850/2004 vastaisesti taikka jäte-
lain (1072/1993) 60 §:n 1 momentissa mai-

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 
määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa 
edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaises-
ti, 

2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, 
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, 
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää 
laitetta kemikaalilain, REACH-asetuksen, 
CLP-asetuksen taikka näiden tai ympäris-
tönsuojelulain (86/2000) nojalla annetun 
säännöksen vastaisesti taikka otsonikerrosta 
heikentävistä aineista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2037/2000, tietyistä fluoratuista kasvi-
huonekaasuista annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
842/2006 tai pysyvistä orgaanisista yhdis-
teistä sekä direktiivin 79/117/ETY muutta-
misesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 
vastaisesti taikka jätelain (1072/1993) 
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nitun säännöksen, jätelain nojalla annetun 
säännöksen, yksittäistapausta koskevan 
määräyksen tai kiellon vastaisesti taikka 
laiminlyö jätelain mukaisen jätehuollon jär-
jestämisvelvollisuutensa tai 

 
3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää 

Suomen alueen kautta jätettä jätelain tai sen 
nojalla annetun säännöksen tai yksittäista-
pausta 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 ym-
päristönsuojelulain nojalla annettua asetusta 
taikka vastoin otsonikerrosta heikentävistä 
aineista annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 2037/2000, 
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetusta (EY) N:o 842/2006, vaarallis-
ten kemikaalien viennistä ja tuonnista an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 304/2003 tai pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 850/2004 taikka vie maasta 
muuntogeenisiä organismeja, niitä sisältäviä 
elintarvikkeita tai rehuja vastoin muunto-
geenisten organismien valtioiden rajat ylit-
tävistä siirroista annettua Euroopan parla-
mentin 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 
vuodeksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 

60 §:n 1 momentissa mainitun säännöksen, 
jätelain nojalla annetun säännöksen, yksit-
täistapausta koskevan määräyksen tai kiel-
lon vastaisesti taikka laiminlyö jätelain mu-
kaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuu-
tensa tai 

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-
men alueen kautta jätettä jätelain tai sen no-
jalla annetun säännöksen tai yksittäistapaus-
ta koskevan määräyksen tai jätteiden siir-
rosta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vas-
taisesti taikka tuo maahan tai vie maasta ai-
netta, valmistetta tai tuotetta vastoin ympä-
ristönsuojelulain nojalla annettua asetusta 
taikka vastoin otsonikerrosta heikentävistä 
aineista annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 2037/2000, 
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetusta (EY) N:o 842/2006, vaarallis-
ten kemikaalien viennistä ja tuonnista an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 304/2003 tai pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 850/2004 taikka vie maasta 
muuntogeenisiä organismeja, niitä sisältäviä 
elintarvikkeita tai rehuja vastoin muunto-
geenisten organismien valtioiden rajat ylit-
tävistä siirroista annettua Euroopan parla-
mentin 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. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    

kuuta 20     . 
——— 

 
 
 


