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Laki
kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kemikaalilain (599/2013) 29 §:n 2 momentti, 38 §:n 1 momentti, 40 ja 43 §,

59 §:n 2 ja 6 momentti sekä 62 § seuraavasti:

29 §

Hyväksymisen edellytykset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Biosidivalmistetta, joka täyttää biosidiasetuksen 19 artiklan 4 kohdan a tai b alakohdas-

sa säädetyt kriteerit välittömän tai elinkohtaisen myrkyllisyyden tai syöpää aiheuttavien,
sukusolujen perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten ominaisuuksien osalta,
ei hyväksytä toimitettavaksi yleiseen kulutukseen.

38 § 

Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskeva tutkinto

Jos tuholaistorjuntaan tarkoitetun puunsuoja-aineen, jyrsijämyrkyn tai hyönteis- ja
punkkimyrkyn taikka muun niveljalkaisten torjuntaan käytettävän biosidivalmisteen voi-
daan perustellusti arvioida aiheuttavan haittaa tai vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäris-
tölle, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi valmisteen hyväksymisen yhteydessä päättää,
että sitä saa käyttää vain: 

1) pätevyytensä osoittanut henkilö, jonka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on merkin-
nyt 17 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun tutkinto- ja yritysrekisteriin; ja 

2) kasvinsuojeluaineista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun kasvinsuojeluaineita koske-
van tutkinnon suorittanut henkilö omassa maataloustoiminnassaan, jossa ei tehdä tuholais-
torjuntaa toiselle maksua vastaan tai maksutta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

40 § 

Pätevyyden todentaminen

Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskevan tutkinnon suo-
rittaneen on tehtävä pätevyytensä todentamista varten Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
ilmoitus. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi tarpeelliset henkilö- ja yhteystiedot sekä osoitus
38 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suorittamisesta. Pätevyysvaatimukset täyttävä merkitään
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämään 17 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitet-
tuun tutkinto- ja yritysrekisteriin.
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi päätöksellään peruuttaa rekisteröinnin, jos henki-
lö toimii tämän lain 35 §:n tai biosidiasetuksen 17 artiklan 5 kohdan vastaisesti, tai on syy-
tä epäillä, että toiminnasta on aiheutunut tai voi aiheutua ympäristö- tai terveyshaittaa. En-
nen rekisteröinnin peruuttamista Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on varattava henkilöl-
le tilaisuus korjata puute, jollei puute ole niin olennainen, ettei sen poistaminen ole mah-
dollista kohtuullisessa määräajassa.

43 §

Erityistutkinnon todentaminen

Erityistutkinnon suorittaneen on tehtävä erityistutkintonsa todentamista varten Turval-
lisuus- ja kemikaalivirastolle ilmoitus. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi tarpeelliset henkilö-
ja yhteystiedot sekä osoitus 41 §:ssä tarkoitetun erityistutkinnon suorittamisesta. Erityis-
tutkinnon suorittanut merkitään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämään 17 §:n 2
momentin 4 kohdassa tarkoitettuun tutkinto- ja yritysrekisteriin.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi päätöksellään peruuttaa rekisteröinnin, jos rekis-
teröity toimii tämän lain 35 §:n tai biosidiasetuksen 17 artiklan 5 kohdan vastaisesti, tai on
syytä epäillä, että toiminnasta on aiheutunut tai voi aiheutua ympäristö- tai terveyshaittaa.
Ennen rekisteröinnin peruuttamista Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on varattava henki-
lölle tilaisuus korjata puute, jollei puute ole niin olennainen, ettei sen poistaminen ole
mahdollista kohtuullisessa määräajassa.

59 § 

Kemikaalirikkomus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuksesta

tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo REACH-asetuksen
1) 5—7, 9, 11 tai 17—19 artiklan mukaisia rekisteröinti- tai ilmoitusvelvollisuuksia

Euroopan kemikaalivirastolle,
2) 14 tai 37—39 artiklan mukaisia kemikaalien turvallisuusarviointi-, raportointi-, so-

veltamis- tai tiedottamisvelvollisuuksia,
3) 22, 24, 40, 41, 46 tai 66 artiklassa tarkoitettujen tietojen toimittamisvelvollisuutta

Euroopan kemikaalivirastolle,
4) 31 artiklan velvollisuutta, joka koskee käyttöturvallisuustiedotetta ja siltä edellytet-

tävien tietojen toimittamista vastaanottajalle,
5) 32 artiklan mukaista ainetta tai seosta koskevaa tiedottamisvelvollisuutta,
6) 33 tai 34 artiklan mukaista tiedottamisvelvollisuutta taikka 35 artiklan mukaista

työnantajan tiedonantovelvollisuutta,
7) 36 artiklan mukaista velvollisuutta säilyttää tietoja tai toimittaa niitä toimivaltaiselle

viranomaiselle tai Euroopan kemikaalivirastolle,
8) 49 artiklan mukaista velvollisuutta toimittaa lisätietoja toimivaltaiselle viranomai-

selle,
9) 56 artiklan mukaista markkinoille saattamista tai käyttöä koskevaa kieltoa ilman Eu-

roopan komission kyseiselle aineelle myöntämää nimenomaista lupaa tai käyttää ainetta
kyseisen luvan ehtojen vastaisesti,

10) 65 artiklan mukaista velvoitetta lisätä lupanumero merkintöihin tai
11) 67 artiklan mukaista ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä koskevaa liittees-

sä XVII säädettyä rajoitusta.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Kemikaalirikkomuksesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus määräämättä,
jos teon johdosta annetusta muusta viranomaisen päätöksestä aiheutuneita taloudellisia
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seurauksia on pidettävä tekijälle teon vakavuuteen nähden riittävinä taikka jos tekijä rik-
koo tämän lain nojalla määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa tai määräystä.

62 § 

Vuoden 1989 kemikaalilain nojalla annetut asetukset

Vuoden 1989 kemikaalilain nojalla annetut seuraavat asetukset jäävät voimaan:
1) valtioneuvoston asetus maanpuolustusta koskevista poikkeuksista kemikaalilain-

säädännön soveltamisessa (996/2010);
2) valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmis-

tuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen
XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta (647/2009);

3) vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen
(59/1999) 8 luku;

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

mikaaleista (5/2010);
6) sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamises-

ta (553/2008);
7) sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien määrätietojen toimittamisesta

(1155/2011);
8) asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista puolustus-

voimissa (78/1996); ja
9) asetus kemikaalilain valvontaviranomaisista puolustusvoimissa (469/1992).

————
Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä syyskuuta 2016.
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