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Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain (1261/2010) 2 §:n 1 momentin 3

ja 4 kohta ja 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 4 momentti laissa 766/2013, sekä
lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta, 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2—4

momentti siirtyvät 3—5 momentiksi, lakiin uusi 2 a §, 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi
laissa 766/2013, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, ja lakiin
uusi 5 a § seuraavasti:

2 §

Tehtävät

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtä-
vänä on valvoa ja edistää:
— — — — — — — — — — — — —

3) kemikaaliturvallisuutta;
4) kasvinsuojeluaineiden turvallisuutta ja

laatua; sekä
5) pätevyyden toteamisjärjestelmää (akkre-

ditointijärjestelmä).
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtä-

vänä on lisäksi huolehtia arviointilaitosten
pätevyyden arviointiin ja akkreditointiin liit-
tyvistä tehtävistä siten kuin siitä erikseen sää-
detään valtioneuvoston asetuksella. Tätä teh-
tävää varten Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
tossa on akkreditointiyksikkö.
— — — — — — — — — — — — —

2 a §

Kansallinen akkreditointielin

Akkreditointijärjestelmään liittyvistä tehtä-
vistä huolehtii kansallisena akkreditointieli-

menä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ak-
kreditointiyksikkö (FINAS-akkreditointi-pal-
velu).

FINAS-akkreditointipalvelu voi tehdä val-
tion talousarvion rajoissa sopimuksia päte-
vyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta ul-
komaisten organisaatioiden kanssa.

4 §

Johtaminen ja ratkaisuvalta

— — — — — — — — — — — — —
Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa

ratkaistavakseen muun kuin akkreditointijär-
jestelmään liittyvän tai akkreditointeja koske-
van asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa
ratkaistava.

Akkreditointiyksikön asiat ratkaisee akkre-
ditointiasiain valtuuskunta tai akkreditoin-
tiyksikön päällikkö tai muu virkamies, jolle
toimivalta on työjärjestyksen mukaan an-
nettu. Akkreditointiyksikön päällikkö ratkai-
see akkreditointijärjestelmään liittyvät ja ak-
kreditointeja koskevat muut kuin 5 a §:ssä
tarkoitetut asiat.
— — — — — — — — — — — — —
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5 a §

Akkreditointiasiain valtuuskunta

Akkreditointiyksikön toimintaa ohjaa ja
valvoo akkreditointiasiain valtuuskunta.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää akkre-
ditointiasiain valtuuskunnan kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan.

Akkreditointiasiain valtuuskunnan tehtä-
vistä, kokoonpanosta, palkkioista ja päätösval-
lasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkredi-
tointiyksikkö jatkaa Mittatekniikan keskuk-
sen akkreditointiyksikön toimintaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön 29 päivänä
lokakuuta 2013 nimeämä akkreditointiasiain
valtuuskunta jatkaa toimintaansa toimikau-
tensa loppuun saakka.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä viitataan Mittatekniikan kes-
kuksen akkreditointiyksikköön, viittauksen
on katsottava tarkoittavan Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston akkreditointiyksikköä.

Mittatekniikan keskuksesta annetun lain

(1149/1990) mukaisia, Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolle tämän lain voimaan tullessa
siirtyviä tehtäviä Mittatekniikan keskuksessa
hoitava työ- ja virkasuhteinen henkilöstö sekä
vastaavat virat ja tehtävät siirtyvät tämän lain
voimaan tullessa Turvallisuus- ja kemikaali-
virastoon. Viran ja tehtävän siirtymiseen ei
tarvita virkamiehen tai työntekijän suostu-
musta, ellei virka tai tehtävä siirry työssä-
käyntialueelta toiselle.

Määräaikaisia tehtäviä hoitava työ- ja vir-
kasuhteinen henkilöstö siirtyy Turvallisuus-
ja kemikaaliviraston palvelukseen määräai-
kaisen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähet-
kellä palvelussuhteeseen perustuvat oikeudet
ja velvollisuudet.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palk-
kausjärjestelmän mukaista kuukausipalkkaa
korkeampi palkkaus turvataan edellyttäen,
että henkilön tehtävät Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastossa vastaavat vaativuudeltaan vä-
hintään hänen tehtäviään Mittatekniikan kes-
kuksessa. Henkilöllä on tällöin oikeus Mitta-
tekniikan keskuksessa ja Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirastossa maksettavan kuukausipal-
kan erotuksen suuruiseen palkanlisään.
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