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Lak i

N:o 215

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain
(719/1994) 13 c §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 124/2001,
muutetaan 2 ja 3 §, 6 §:n 1 momentti, 8, 9, 10 a, 11—13 ja 13 a §, 13 f §:n 1 momentti,
4 luvun otsikko, 16 §:n 1 ja 2 momentti, 22 § sekä 24 §:n 1—3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 3 §, 6 §:n 1 momentti, 8, 9, 10 a, 11—13 ja 13 a §, 13 f §:n
1 momentti, 16 §:n 1 ja 2 momentti, 22 § sekä 24 §:n 1—3 momentti mainitussa laissa
124/2001, sekä
lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 124/2001 kumotun 6 a ja 7 §:n tilalle uusi 6 a ja 7 §,

lakiin uusi 11 a—11 d §, 14 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 14 a ja 14 b §, 16 §:ään,
sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 5 momentti ja lakiin uusi 23 a §
seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan vaarallisten aineiden
kuljetukseen:
1) tiellä;
2) rautatiellä ja muussa raideliikenteessä;
3) ilma-aluksessa Suomen alueella ja suo-

malaisessa ilma-aluksessa Suomen alueen
ulkopuolella;
4) suomalaisessa aluksessa Suomen vesi-

alueilla ja Suomen vesialueiden ulkopuolella
sekä ulkomaisessa aluksessa Suomen vesi-
alueilla.
Tätä lakia sovelletaan vaarallisten aineiden

kuljetukseen myös satama-alueella, lentopai-
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kalla ja muussa terminaalissa. Näissä paikois-
sa tätä lakia sovelletaan myös vaarallisten
aineiden tilapäiseen säilytykseen.
Tämä laki ei koske:
1) vaarallisten aineiden meri- ja sisä-
vesikuljetusta irtolastina eikä neste- ja kaa-
susäiliöaluskuljetusta;
2) tehdas- ja varastoalueella tapahtuvaa
vaarallisten aineiden varastointia, siirtoa tai
muuta käsittelyä silloin, kun toimenpide ei
kiinteästi liity tie-, rautatie-, alus- tai ilma-
kuljetukseen;
3) vaarallisten aineiden kuljetusta hu-
vialuksella, jonka pituus on alle 45 metriä.
Kuljetuksen lisäksi tätä lakia sovelletaan 1
ja 2 momentissa tarkoitettuun vaarallisten
aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakka-
uksiin, säiliöihin ja ajoneuvoihin.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) vaarallisella aineella ainetta, joka rä-
jähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuu-
tensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä
taikka muun sellaisen ominaisuutensa vuoksi
saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympä-
ristölle tai omaisuudelle; mitä tässä laissa
säädetään vaarallisesta aineesta, sovelletaan
myös vaarallisiin seoksiin, esineisiin, välinei-
siin, tavaroihin, tyhjiin pakkauksiin, muun-
togeenisiin organismeihin ja mikro-organis-
meihin;
2) kuljetuksella vaarallisen aineen ja vaa-
rallista ainetta sisältävän kollin ja säiliön
varsinaista kuljetusta, kuljetusvälineeseen
kuormaamista, lastaamista, purkamista ja kä-
sittelyä;
3) tilapäisellä säilytyksellä ajoneuvossa,

rautatievaunussa, kontissa, kuljetussäiliössä
ja terminaalissa tapahtuvaa tilapäistä säily-
tystä, joka liittyy kiinteästi kuljetustapahtu-
maan;
4) tiekuljetuksella tieliikennelaissa

(267/1981) tarkoitetulla tiellä tapahtuvaa kul-
jetusta ja tilapäistä säilytystä sekä satama-,
varasto- ja tehdasalueella, lentopaikalla tai
muulla vastaavalla alueella tapahtuvaa kulje-
tusta silloin, kun se liittyy kiinteästi tielii-
kennelaissa tarkoitetulla tiellä tapahtuvaan

kuljetukseen; tiekuljetukseksi katsotaan lisäk-
si maastoliikennelaissa (1710/1995) tarkoite-
tussa maastossa tapahtuva kuljetus siten kuin
tällaisesta kuljetuksesta tarkemmin säädetään
valtioneuvoston asetuksella;
5) rautatiekuljetuksella rataverkolla tapah-

tuvaa kuljetusta mukaan lukien ratapihoilla
tapahtuva vaunujen käsittely ja tilapäinen
säilytys sekä kollien käsittely terminaalissa
samoin kuin satama-, varasto- ja tehdasalu-
eiden tai vastaavien alueiden raideliikennettä
silloin, kun se liittyy kiinteästi rautatiekulje-
tukseen;
6) aluskuljetuksella kuljetusta kappaletava-

rana aluksella pakkauksissa, kuljetussäiliöis-
sä, konteissa tai muulla vastaavalla tavalla;
7) ilmakuljetuksella kuljetusta ilma-aluk-

sella;
8) ministeriöllä liikenne- ja viestintäminis-

teriötä;
9) tarkastuslaitoksella organisaatiota, jolla

on oikeus suorittaa vaarallisten aineiden
kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säi-
liöiden sekä niihin liittyvien lisälaitteiden
vaatimustenmukaisuuden osoittamisen edel-
lyttämiä toimenpiteitä siten kuin niistä tässä
laissa ja sen nojalla säädetään;
10) kuljetettavalla painelaitteella säiliötä ja
pakkausta, jotka ovat kuljetettavista paine-
laitteista annetussa neuvoston direktiivissä
1999/36/EY tarkoitettuja kuljetettavia paine-
laitteita sekä niihin liittyviä venttiileitä ja
muita lisälaitteita.
Mitä tässä laissa säädetään pakkauksista ja

säiliöistä, koskee myös kontteja ja muita
vastaavia laitteita samoin kuin pakkauksiin,
säiliöihin, kontteihin ja muihin vastaaviin
laitteisiin liittyviä venttiileitä ja muita lisä-
laitteita.
Tilapäisen säilytyksen määritelmästä voi-

daan antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä
valtioneuvoston asetuksella.

6 §

Muut viranomaiset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten noudattamista val-
vovat Merenkulkulaitos, Ilmailulaitos, tulli-
laitos, poliisiviranomaiset, Ratahallintokes-
kus, rajavartiolaitos, satamaviranomaiset, tur-
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vatekniikan keskus, Ajoneuvohallintokeskus,
säteilyturvakeskus ja työsuojeluviranomaiset
kukin toimialallaan siten kuin siitä säädetään
tässä laissa ja tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella. Näiden viranomaisten vaarallis-
ten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säi-
lytykseen liittyvistä muista, niiden toimialaan
liittyvistä tehtävistä sekä kotimaisten ja ul-
komaisten viranomaisten yhteistyöstä sääde-
tään tässä laissa ja tarvittaessa valtioneuvos-
ton asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan säätää myös muille viranomaisille
kuuluvista, niiden toimialaan liittyvistä teh-
tävistä, joiden tarkoituksena on varmistaa
vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuus.
— — — — — — — — — — — — —

6 a §

Ulkomaisen ja Ahvenanmaan maakunnan
viranomaisten toimenpiteiden tunnustaminen

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
ulkomaisen tai Ahvenanmaan maakunnan
viranomaisen taikka ulkomaisen tai Ahvenan-
maan maakunnan viranomaisen valtuuttaman
muun toimielimen suorittaman vaarallisten
aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytyk-
seen liittyvän toimenpiteen ja siitä annetun
todistuksen, kuten vaarallisten aineiden kul-
jettamiseen oikeuttavan ajoluvan, turvalli-
suusneuvonantajan todistuksen, vaarallisen
aineen luokituksen sekä pakkauksen tai säi-
liön hyväksymisen, tunnustamisesta Suomes-
sa, jos toimenpiteen ja todistuksen tunnusta-
minen perustuu Euroopan yhteisön lainsää-
däntöön tai Suomea sitovan kansainvälisen
sopimuksen velvoitteeseen taikka jos toimen-
piteen suorittamisessa ja todistuksen antami-
sessa on muutoin otettu huomioon Suomessa
sovellettavia vastaavat turvallisuusvaatimuk-
set.

3 luku

Velvollisuudet ja vaatimukset

7 §

Yleiset velvollisuudet

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa ja sii-
hen liittyvissä muissa toimenpiteissä, kuten

pakkaamisessa ja tilapäisessä säilytyksessä,
on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja
varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetetta-
van aineen laji, määrä ja kuljetusmuoto.
Vaarallisten aineiden kuljetuksen ja tila-

päisen säilytyksen turvallisuuteen vaikuttavi-
en, kuten pakkaajan, lähettäjän, laivaajan,
lastinantajan, kuormaajan, kuljetuksen suorit-
tajan, kuljettajan ja vastaanottajan, on omalta
osaltaan huolehdittava siitä, että onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi sekä niistä ihmisil-
le, ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuvien
vahingollisten seurausten vähentämiseksi tar-
vittavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi.

8 §

Lähettäjän yleiset velvollisuudet

Lähettäjä sekä aluskuljetuksissa laivaaja ja
lastinantaja vastaavat siitä, että kuljetettavaksi
jätetty vaarallinen aine on luokiteltu, pakattu
ja pakkaus merkitty sekä jätetty kuljetetta-
vaksi tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti.
Lähettäjä sekä aluskuljetuksissa laivaaja ja

lastinantaja vastaavat siitä, että vaarallisen
aineen nimi, luokitus ja muut vaadittavat
tiedot tulevat oikein merkityiksi kuljetusasia-
kirjoihin ja että tarvittavat kuljetusasiakirjat
toimitetaan ennen kuljetusta kuljetuksen suo-
rittajalle.

9 §

Kuljetuksen suorittajan velvollisuudet

Kuljetuksen suorittajan on huolehdittava
siitä, että vaarallisen aineen kuljetukseen
käytettävää ajoneuvoa, alusta ja ilma-alusta
voidaan käyttää tähän tehtävään, että kulje-
tukseen rautatiekuljetuksessa käytettävä vau-
nu on liikennöitävässä kunnossa sekä että
ajoneuvo tiekuljetuksessa on asianmukaisesti
miehitetty.
Ilmakuljetusta suorittavalta vaaditaan lupa

vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen, jos
Euroopan yhteisön säännöksissä, Suomea
sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa taik-
ka kansainvälisessä standardissa tai suosituk-
sessa edellytetään lupaa taikka jos lupa on
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muutoin perusteltu kuljetusturvallisuuden
varmistamiseksi. Luvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että hakija kykenee koulutuksen-
sa, ohjeistuksensa ja käytössään olevien me-
netelmien avulla varmistamaan vaarallisten
aineiden käsittelyn turvallisuuden kaikissa
ilmakuljetuksen vaiheissa. Luvan myöntää
Ilmailulaitos. Luvan vaatimisen yksityiskoh-
dista säädetään tarvittaessa tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Luvan hakemisen ja
myöntämisen teknisistä yksityiskohdista voi-
daan antaa tarkempia määräyksiä Ilmailulai-
toksen päätöksellä.
Jos 2 momentissa tarkoitetun ilmakuljetus-
luvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen
edellytyksiä tai vaarallisten aineiden ilmakul-
jetuksia ei ole hoidettu asianmukaisesti, lu-
paviranomainen voi antaa luvan haltijalle
kirjallisen varoituksen. Jos epäkohtia ei va-
roituksesta huolimatta poisteta, lupaviran-
omainen voi peruuttaa luvan määräajaksi tai
kokonaan. Lupa voidaan kuitenkin kiireelli-
sessä tapauksessa peruuttaa määräajaksi il-
man erillistä kirjallista varoitusta, jos lupa-
viranomaisella on perusteltua aihetta epäillä,
että luvan haltija ei pysty suorittamaan
ilmakuljetuksia turvallisesti. Lupa voidaan
peruuttaa kokonaan vain, jos luvan myöntä-
misen edellytykset eivät olennaisilta osin
täyty taikka jos vaarallisten aineiden kulje-
tuksissa on ilmennyt olennaisia puutteita tai
laiminlyöntejä.

10 a §

Kuljetus matkatavarana

Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa matka-
tavarana tai sen kuljettamista matkatavarana
voidaan rajoittaa, jos kuljetuksesta aiheutuu
aineen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetun ominaisuuden vuoksi ihmisille, ympä-
ristölle tai omaisuudelle vaaraa, jota ei voi
pakkaamista koskevin tai muin eritystoimen-
pitein torjua.
Kuljetettaessa vaarallista ainetta matkata-
varana on otettava huomioon kuljetettavasta
aineesta mahdollisesti aiheutuvat vaarat sekä
noudatettava aineen kuljetuksessa ja muussa
käsittelyssä erityistä huolellisuutta ja varo-
vaisuutta. Matkatavarana kuljetettavan vaa-

rallisen aineen on oltava asianmukaisesti
pakattu, ja kuljetuksessa on muutoinkin nou-
datettava sitä koskevia säännöksiä ja mää-
räyksiä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä vaarallisten aineiden
matkatavarana kuljettamisen rajoittamisesta
tai kieltämisestä.
Ainekohtaiset ja muut yksityiskohtaiset

säännökset matkustajan ja miehistön jäsenen
vaarallisten aineiden matkatavarana kuljetta-
misen rajoittamisesta tai kieltämisestä sekä
näiden aineiden pakkaamisesta ja muista
teknisistä yksityiskohdista annetaan tarvitta-
essa ministeriön asetuksella. Tarvittavat mää-
räykset tässä momentissa tarkoitetuista asi-
oista aluskuljetuksissa annetaan kuitenkin
Merenkulkulaitoksen päätöksellä ja ilmakul-
jetuksissa Ilmailulaitoksen päätöksellä. Me-
renkulkulaitoksen ja Ilmailulaitoksen mää-
räysten tulee perustua Euroopan yhteisön
lainsäädäntöön, Suomea sitovaan kansainvä-
liseen sopimukseen taikka kansainväliseen
suositukseen tai standardiin.

11 §

Henkilöstön yleinen pätevyys

Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetuk-
seen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä
tehtäviä, kuten pakkaamista, lähettämistä,
laivaamista, lastaamista, kuormaamista, kul-
jetusta tai purkamista, suorittavalla henkilöllä
tulee olla tarvittava koulutus tai muu pätevyys
tehtävään.
Tarvittavasta koulutuksesta ja muusta pä-

tevyydestä säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. Ministeriön asetuksella
annetaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä
tie- ja rautatiekuljetukseen tarvittavan koulu-
tuksen ja muun pätevyyden käytännön toteu-
tuksesta sekä muista teknisistä yksityiskoh-
dista. Merenkulkulaitoksen päätöksellä voi-
daan antaa tarkempia määräyksiä aluskulje-
tukseen tarvittavan koulutuksen ja muun
pätevyyden käytännön toteutuksesta ja muista
teknisistä yksityiskohdista.
Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tila-

päiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä suorit-
tavan työnantajan tulee varmistaa, että työn-
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tekijällä on 1 momentissa tarkoitettu koulutus
tai muu pätevyys. Työnantajalla tulee myös
olla tiedot tästä koulutuksesta ja muusta
pätevyydestä. Koulutusta koskevat tiedot on
pyydettäessä esitettävä kuljetuksia valvovalle
viranomaiselle.

11 a §

Erityissäännökset henkilöstön pätevyydestä
ilmakuljetukseen liittyvissä tehtävissä

Ilmakuljetuksen suorittajalle tai sen palve-
luksessa olevalle annettavan 11 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun koulutuksen tulee olla
Ilmailulaitoksen hyväksymä. Hyväksyntä an-
netaan määräajaksi. Muiden mainitussa mo-
mentissa tarkoitettujen ilmakuljetukseen liit-
tyviä tehtäviä suorittavien koulutuksesta on
ilmoitettava määräajoin Ilmailulaitokselle. Il-
mailulaitos voi asettaa ehtoja koulutuksen
asianmukaisuuden varmistamiseksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua koulutus-
ta varten tulee olla yksityiskohtainen koulu-
tusohjelma. Koulutusta antavan opetushenki-
löstön tulee olla riittävän ammattitaitoista.
Ilmailulaitos valvoo koulutuksen antamista.
Ilmailulaitos voi antaa koulutuksen antajalle
kirjallisen varoituksen, jos koulutusta ei hoi-
deta asianmukaisesti. Ilmailulaitos voi myös
kieltää koulutuksen antamisen, jos kirjallises-
sa varoituksessa ilmoitettuja epäkohtia ei
poisteta kohtuullisen ajan kuluessa.
Tarkemmat säännökset koulutuksen hyväk-
synnän hakemisesta, koulutuksesta ilmoitta-
misesta ja koulutusta koskevien muutosten
ilmoittamisesta annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. Ilmailulaitoksen päätöksellä voidaan
antaa tarkempia määräyksiä koulutuksen käy-
tännön toteutuksesta ja muista koulutukseen
liittyvistä teknisistä yksityiskohdista.

11 b §

Ajolupa tiekuljetuksiin

Jos vaarallisten aineiden tiekuljetus kulje-
tettavan aineen laji, määrä ja kuljetusväline
huomioon ottaen edellyttää erityistä asiantun-
temusta, ajoneuvon kuljettajalla tulee olla

tieliikennelain 5 luvussa tarkoitetun ajo-
oikeuden lisäksi vaarallisten aineiden kuljet-
tamiseen oikeuttava ajolupa. Ajoluvan myön-
tämisen edellytyksenä on, että hakija on
osallistunut ajoluvan saamiseksi tarvittavaan
koulutukseen ja suorittanut hyväksyttävästi
ajoluvan saamiseksi tarvittavan kokeen. Ajo-
lupa myönnetään määräajaksi. Ajolupaa luo-
vutettaessa henkilöllä tulee olla auton ajo-
oikeus, ja hän ei saa olla ajokiellossa. Ajolupa
on pidettävä mukana ajon aikana, ja se on
vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle tai
muulle liikennettä valvovalle viranomaiselle.
Ajoluvan saamiseksi tarvittavaa koulutusta

voi antaa vain Ajoneuvohallintokeskuksen
hyväksymä yhteisö, jolla on koulutuksesta
vastaava asiantunteva johtaja, yksityiskohtai-
nen koulutusohjelma, toiminnan laajuuteen
nähden riittävä ja ammattitaitoinen opetus-
henkilöstö, tarkoituksenmukaiset toimitilat
sekä tarvittava opetusaineisto ja -välineistö.
Ajoneuvohallintokeskus antaa koulutusluvan
määräajaksi. Ajoneuvohallintokeskus voi an-
taa koulutusluvan haltijalle huomautuksen tai
kirjallisen varoituksen, jos luvan haltija ei
täytä koulutusluvan myöntämisen edellytyk-
siä tai koulutusta ei hoideta asianmukaisesti.
Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa koulu-
tusluvan, jos huomautuksessa tai kirjallisessa
varoituksessa todettuja epäkohtia ei poisteta
kohtuullisen ajan kuluessa. Koulutuslupa voi-
daan peruuttaa kokonaan vain, jos epäkohdat
ovat merkittäviä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää

poikkeuksia ajoluvan vaatimisesta poliisi- ja
pelastustehtävissä sekä muissa kuljetuksen ja
tilapäisen säilytyksen valvontaan liittyvissä
tehtävissä. Puolustusvoimien valvonnassa ta-
pahtuvassa vaarallisten aineiden kuljetukses-
sa vaadittavasta ajoluvasta säädetään puolus-
tusministeriön asetuksella.
Ajoluvan vaatimisesta, ajoluvan myöntä-

misen edellytyksistä, ajoluvan voimassaolo-
ajasta, ajoluvan uudistamisesta, ajoluvan saa-
miseksi tarvittavasta kokeesta ja ajoluvasta
samoin kuin ajoluvan saamiseksi tarvittavasta
koulutuksesta ja sen antajasta sekä koulutus-
luvasta ja sen voimassaoloajasta säädetään
tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. Ministeriön asetuksella annetaan
kuitenkin tarkemmat säännökset ajolupakou-
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lutusohjelman ja ajoluvan saamiseksi tarvit-
tavan kokeen sisällöstä.

11 c §

Kuljetukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja
ilmoitukset

Kuljetusvälineessä tulee olla keskeisimmät
tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista ai-
neen asianmukaisen käsittelyn varmistami-
seksi sekä onnettomuuden tai vaaran varalta.
Ministeriön asetuksella voidaan tästä velvol-
lisuudesta säätää ainekohtaisia ja muita yk-
sityiskohtaisia poikkeuksia pienille määrille
vaarallista ainetta, jonka kuljetus voi aiheut-
taa vain vähäistä vaaraa ihmiselle, ympäris-
tölle tai omaisuudelle. Aluskuljetuksissa tar-
vittavista yksityiskohtaisista poikkeuksista
määrätään kuitenkin Merenkulkulaitoksen
päätöksellä ja ilmakuljetuksissa tarvittavista
yksityiskohtaisista poikkeuksista Ilmailulai-
toksen päätöksellä.
Onnettomuudesta ja uhkaavasta vaarasta
vaarallisten aineiden kuljetuksessa on tehtävä
ilmoitus 6 §:ssä tarkoitetulle, valtioneuvoston
asetuksella tarkemmin säädettävälle viran-
omaiselle.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä kuljetukseen liittyvistä
asiakirjoista sekä onnettomuudesta ja vaarasta
tehtävistä ilmoituksista. Lisäksi valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään tarvittaessa:
1) 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusvel-
vollisuutta koskevista poikkeuksista vähäisis-
sä onnettomuuksissa ja vaaroissa;
2) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen
liittyvistä valmiussuunnitelmasta sekä sätei-
lysuoja- ja laadunvarmistusohjelmasta;
3) muista kuin 2 momentissa tarkoitettuja
onnettomuuksia ja vaaroja koskevista ilmoi-
tuksista ja selvityksistä.
Kuljetukseen liittyvien asiakirjojen ja mui-
den tässä pykälässä tarkoitettujen selvitysten
ja ilmoitusten teknisistä yksityiskohdista ja
asiakirjojen säilyttämisestä säädetään tarvit-
taessa ministeriön asetuksella. Tarvittavat
määräykset teknisistä yksityiskohdista alus-
kuljetuksissa annetaan kuitenkin Merenkul-
kulaitoksen päätöksellä ja ilmakuljetuksissa
Ilmailulaitoksen päätöksellä.

11 d §

Turvatoimet ja -velvoitteet

Kuljetettaessa tie- tai rautatiekuljetuksena
vaarallista ainetta, joka tahallisesti väärin-
käytettynä saattaa aiheuttaa suurta vaaraa
ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle, kul-
jetukseen liittyvien osapuolten, kuten pakkaa-
jan, lähettäjän, kuormaajan ja kuljetuksen
suorittajan, on tehtävä ja pidettävä ajan tasalla
toiminnassaan sovellettava turvasuunnitelma,
jonka tulee sisältää toimenpiteet ja menettelyt
vaarallisen aineen varkauksien ja muun ta-
hallisen väärinkäytön estämiseksi. Turva-
suunnitelma on pyydettäessä annettava kul-
jetuksia valvovalle viranomaiselle.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kulje-

tukseen käytettävä kuljetusväline on varus-
tettava asianmukaisilla laitteilla tai turvattava
muin järjestelyin varkauksien ja muun tahal-
lisen väärinkäytön estämiseksi.
Vähäistä suurempia määriä vaarallista ai-

netta saa jättää tie- tai rautatiekuljetuksena
kuljetettavaksi vain asianmukaisesti tunniste-
tulle kuljetuksen suorittajalle.
Vaarallisen aineen tie- tai rautatiekuljetuk-

seen liittyvän tilapäiseen säilytykseen käytet-
tävän ratapihan, terminaalin tai muun vastaa-
van alueen tulee olla mahdollisuuksien mu-
kaan turvattu, jos säilytettävänä on vähäistä
suurempi määrä vaarallista ainetta.
Vaarallisen aineen ilmakuljetukseen tai

aluskuljetukseen liittyvien osapuolten on
asianmukaisin turvatoimin ehkäistävä aineen
varkaudet ja muu tahallinen väärinkäyttö.
Alusten, satama-alueiden ja lentopaikkojen
turvatoimista säädetään kuitenkin erikseen.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kemmat säännökset turvasuunnitelmasta sekä
muusta vaarallisen aineen kuljetuksen ja
tilapäisen säilytyksen turvaamisesta. Aine-
kohtaiset ja muut yksityiskohtaiset säännök-
set aineista, joiden kuljetukseen osallistuvien
on laadittava turvasuunnitelma ja joiden
kuljetukseen käytettävä kuljetusväline on tur-
vattava, annetaan kuitenkin ministeriön ase-
tuksella. Edellä 5 momentissa tarkoitettujen
turvatoimien ja -velvoitteiden teknisistä yk-
sityiskohdista voidaan aluskuljetuksissa tar-
vittaessa antaa tarkempia määräyksiä Meren-
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kulkulaitoksen päätöksellä ja ilmakuljetuksis-
sa Ilmailulaitoksen päätöksellä.

12 §

Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa

Ratapihan, satama-alueen, lentopaikan ja
muun terminaalin suunnittelussa ja toimin-
nassa tulee ottaa huomioon vaarallisten ai-
neiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen
aiheuttamat vaarat ihmisille, ympäristölle ja
omaisuudelle. Ratapihalla, satama-alueella,
lentopaikalla ja muussa terminaalissa saa
kuljettaa ja tilapäisesti säilyttää vain sellaisia
määriä vaarallisia aineita, ettei aineista ai-
heudu erityistä vaaraa. Näissä paikoissa myös
vaarallisille aineille tarkoitettujen alueiden ja
niiden varustelun tulee olla sellaiset, ettei
aineista niitä kuljetettaessa tai tilapäisesti
säilytettäessä aiheudu erityistä vaaraa.
Satamanpitäjällä ja lastinkäsittelypalveluja
satamassa suorittavalla tulee olla ajan tasalla
oleva turvallisuusselvitys, jos sataman kautta
kuljetetaan tai siellä tilapäisesti säilytetään
merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Sata-
man turvallisuusselvityksen hyväksyy Meren-
kulkulaitos. Se voi rajoittaa satamassa tila-
päisesti säilytettävien vaarallisten aineiden
määriä ja määrätä tilapäiselle säilytykselle
muita turvallisuuden kannalta tarpeellisia ra-
joituksia.
Rautatieyrityksellä tulee olla ajan tasalla
oleva turvallisuusselvitys ratapihalle, jonka
kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaaral-
lisia aineita. Ratapihan turvallisuusselvityk-
sen hyväksyy Ratahallintokeskus.
Turvallisuusselvityksen tulee sisältää to-
teutettavat toimenpiteet ja menettelyt, joiden
avulla varmistetaan vaarallisten aineiden tur-
vallinen kuljetus ja tilapäinen säilytys, sekä
sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäisen pelas-
tussuunnitelman tulee sisältää suunnitelma
onnettomuuksissa toteutettavista toimenpi-
teistä. Turvallisuusselvityksen tulee olla pe-
lastusviranomaisten, alueellisen ympäristö-
keskuksen ja valvontaviranomaisten saatavis-
sa.
Vaarallisista aineista ja niiden tilapäisestä
säilytyksestä, onnettomuuksien torjunnasta ja
kuljetuksesta ratapihalla, satama-alueella, len-
topaikalla ja muussa terminaalissa sekä tur-

vallisuusselvityksestä säädetään tarvittaessa
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Mi-
nisteriön asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä näiden asioiden käytännön toteu-
tuksesta ja teknisistä yksityiskohdista, kuten
kuljetusyksiköiden erottelusta ja ainekohtai-
sista menettelyistä. Tarkemmat määräykset
käytännön toteutuksesta satamissa antaa tar-
vittaessa kuitenkin Merenkulkulaitos ja len-
topaikoissa Ilmailulaitos.

13 §

Muut velvollisuudet

Pakkauksen tai säiliön valmistajan, pak-
kaajan, lähettäjän, laivaajan, lastinantajan,
kuormaajan, kuljetuksen suorittajan, aluksen
päällikön, kuljettajan, vastaanottajan, pakka-
uksen tai säiliön haltijan, matkan järjestäjän,
sataman- tai lentopaikanpitäjän, lastinkäsitte-
lypalveluja satamassa suorittavan sekä mui-
den vaarallisten aineiden kuljetukseen liitty-
vien muista kuin 9 §:n 2 ja 3 momentissa sekä
10 a, 11, 11 a—11 d, 12, 13 a, 13 b, 14 ja
14 a §:ssä tarkoitetuista velvollisuuksista,
kuten kuljetuksesta, tilapäisestä säilytyksestä,
pakkaamisesta, kuljetusyksikön merkitsemi-
sestä, kuljetusta koskevien rajoitusten tiedot-
tamisesta sekä turvallisuus- ja muiden kulje-
tusohjeiden antamisesta kuljetusmuodoittain,
voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtio-
neuvoston asetuksella.

13 a §

Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuus

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tila-
päiseen säilytykseen käytettävä pakkaus ja
säiliö on valmistettava ja tarkastettava ja sitä
on käytettävä niin, että se ei vaaranna
kenenkään terveyttä, turvallisuutta, omaisuut-
ta tai ympäristöä. Pakkauksen ja säiliön on
täytettävä tässä laissa ja sen nojalla säädetyt
ja määrätyt vaatimukset. Näistä vaatimuksista
säädetään tarkemmin ministeriön asetuksella.
Aluskuljetusten osalta tarkemmat määräykset
pakkauksen ja säiliön teknisistä vaatimuksista
annetaan Merenkulkulaitoksen päätöksellä ja
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ilmakuljetusten osalta Ilmailulaitoksen pää-
töksellä.

13 f §

Tarkastuslaitostehtävien suorittaminen

Kun tarkastuslaitokset hoitavat 13 c §:n 1
ja 2 momentissa sekä 20 §:n 2 momentissa
tarkoitettuja tehtäviä, niiden on noudatettava,
mitä hallintolaissa (434/2003) ja viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään. Tarkastuslaitosten kie-
lellisestä palveluvelvoitteesta säädetään kie-
lilaissa (423/2003). Jos tarkastuslaitoksen
tehtäviä hoitaa 13 e §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettu erillinen ja tunnistettava
osa oikeushenkilöä, tarkastuslaitoksen palve-
luksessa olevaan henkilöön ei kuitenkaan
sovelleta, mitä hallintolain 28 §:n 1 momentin
4 kohdassa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

4 luku

Kuljetuskiellot ja -rajoitukset

14 §

Yleinen kuljetuskielto

— — — — — — — — — — — — —
Jos kuljetuksen aikana todetaan 1 momen-
tissa tarkoitettu puutteellisuus tai laiminlyönti
ja puutteellisuus tai laiminlyönti voi vaarantaa
toiminnan turvallisuuden, kuljetus on kes-
keytettävä mahdollisimman nopeasti. Kulje-
tusta keskeytettäessä on otettava huomioon
keskeyttämisestä aiheutuvat vaarat, mahdol-
lisuus sijoittaa kuljetettava lähetys ja muut
yleisen turvallisuuden vaatimukset. Kuljetus-
ta saa jatkaa vasta, kun kuljetus on saatettu
asianmukaiseen kuntoon. Kuljetuksen kes-
keyttämisestä ja kuljetuksen jatkamisesta an-
netaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä val-
tioneuvoston asetuksella.

14 a §

Yleiset kuljetusrajoitukset

Vaarallista ainetta ei saa kuljettaa, jos
kuljetuksesta aiheutuisi aineen 3 §:n 1 mo-

mentin 1 kohdassa tarkoitetun ominaisuuden
vuoksi ihmisille, ympäristölle tai omaisuu-
delle vaaraa, jota ei voi pakkaamista tai
kuormaamista koskevin taikka muin erityis-
toimenpitein torjua.
Radioaktiivisen ja muun vaarallisen aineen

kuljetukseen on hankittava ennakolta kulje-
tuksen hyväksyntä tai poikkeuslupa, jos kul-
jetus aiheuttaa erityisen vakavaa vaaraa ih-
miselle, ympäristölle tai omaisuudelle. Kul-
jetuksen hyväksyntää ja poikkeuslupaa kos-
kevaan päätökseen voidaan liittää kuljetusta
ja kuljetettavaa ainetta koskevia ehtoja, joiden
tarkoituksena on varmistaa kuljetuksen tur-
vallisuus. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään tarkemmin kuljetuksen hyväksynnästä ja
poikkeusluvasta sekä niiden hakemisesta ja
niitä koskevaan päätökseen liitettävistä eh-
doista.
Ministeriön asetuksella säädetään tarvitta-

essa ainekohtaisesti tai muutoin yksityiskoh-
taisesti 1 momentissa tarkoitetuista aineista,
joita ei saa kuljettaa, 2 momentissa tarkoite-
tuista aineista, joiden kuljetukseen edellyte-
tään hyväksyntää tai poikkeuslupaa, sekä
hyväksynnän ja poikkeuksen hakemiseen liit-
tyvistä teknisistä yksityiskohdista samoin
kuin muista 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
kuljetusrajoitusten teknisistä yksityiskohdista.
Aluskuljetuksia koskevat ainekohtaiset tai
muutoin yksityiskohtaiset määräykset anne-
taan kuitenkin Merenkulkulaitoksen päätök-
sellä ja ilmakuljetuksia koskevat määräykset
Ilmailulaitoksen päätöksellä.

14 b §

Alueelliset kuljetusrajoitukset

Ministeriö voi kunnan perustellusta esityk-
sestä rajoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta
tietyllä alueella, tiellä tai tien osalla, jos
kuljetus siellä voi aiheuttaa huomattavaa
vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuu-
delle. Rajoitusta asetettaessa on huolehdittava
siitä, ettei mahdollisuuksia kuljettaa vaaral-
lisia aineita rajoiteta enempää kuin on tarpeen
kuljetuksista aiheutuvan vaaran torjumiseksi.
Kunnan on tiedotettava aluettaan koskevasta
rajoituksesta.
Ministeriö voi tien-, kadun- tai radanpitäjän

esityksestä rajoittaa vaarallisten aineiden tie-
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tai rautatiekuljetusta tietyssä tien-, kadun- tai
radanpitäjän hallinnoimassa tunnelissa, jos
kuljetus voi aiheuttaa huomattavaa vaaraa
ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ra-
joituksen tulee perustua hakijan toimittamaan,
hakijasta riippumattoman toimielimen suorit-
tamaan tunnelin vaarojen arviointiin, jossa
otetaan huomioon ainakin sellaiset turvalli-
suuteen vaikuttavat tekijät kuin kuljetettavat
aineet, tunnelin rakenteet ja varusteet. Lisäksi
on otettava huomioon kuljetukseen käytettä-
vissä olevat vaihtoehtoiset reitit. Ministeriö
voi liittää rajoitukseen ehtoja, joilla varmis-
tetaan kuljetusten turvallisuus. Hakijan on
tiedotettava hallinnoimaansa aluetta koske-
vasta rajoituksesta.
Ministeriön asetuksella säädetään tarvitta-
essa tarkemmin vaarojen arvioinnista, kulje-
tusrajoitusten alaisista aineryhmistä, rajoituk-
sen toteuttamisesta ja muista 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitettuihin kuljetusrajoituksiin liitty-
vistä seikoista.

16 §

Tarkastus-, tiedonsaanti- ja tutkimusoikeus

Tässä laissa tarkoitetuilla valvontaviran-
omaisilla on oikeus toimialallaan tehdä tämän
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamisen valvomiseksi tar-
vittavia tarkastuksia sekä päästä valvonnan
suorittamiseksi vaarallisten aineiden ja niiden
kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säi-
liöiden valmistus-, varastointi-, myynti-,
asennus-, korjaus-, tarkastus-, kuormaus- ja
kuljetuspaikkoihin, tilapäisiin säilytyspaik-
koihin ja vaarallista ainetta kuljettavaan kul-
jetusvälineeseen sekä ottaa tarvittavia näyt-
teitä ja suorittaa tutkimuksia. Tarkastusta ei
kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin
kuuluvassa paikassa, ja kuljetusvälineen tar-
kastusta ei saa ulottaa asumiseen käytettäviin
tiloihin, ellei se ole tarkastuksen kohteena
olevien seikkojen selvittämiseksi välttämä-
töntä.
Tässä laissa tarkoitetuilla valvontaviran-
omaisilla on viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa tai muussa laissa
säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä
oikeus saada tämän lain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudat-

tamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot
lähettäjältä, kuljetuksen suorittajalta, pakka-
uksen tai säiliön omistajalta, haltijalta, val-
mistajalta, asennus- tai korjaustoimintaa har-
joittavalta, maahantuojalta, myyjältä, varas-
toijalta, sataman-, lentopaikan- tai terminaa-
linpitäjältä, lastinkäsittelypalveluja satamassa
suorittavalta sekä tarkastuslaitokselta ja muul-
ta, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten velvoitteet koske-
vat.
— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

vittaessa tarkemmin 1 momentissa tarkoitet-
tujen tarkastusten suorittamisesta, tarkastus-
todistuksesta, tarkastuspaikoista ja tarkastuk-
sia koskevien tietojen raportoinnista.

22 §

Täytäntöönpano

Edellä 9 §:n 3 momentin nojalla tehtävässä
luvan peruuttamista koskevassa päätöksessä
samoin kuin 13 g §:n 2 momentin sekä 15 ja
16 a §:n nojalla tehtävässä päätöksessä
voidaan määrätä, että päätöstä on noudatet-
tava muutoksenhausta huolimatta, jollei va-
litusviranomainen toisin määrää.

23 a §

Poikkeukset

Turvatekniikan keskus voi muiden pakka-
usten ja säiliöiden kuin radioaktiivisten ai-
neiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten
ja säiliöiden osalta myöntää hakemuksesta
yksittäistapauksessa kuljetuksen turvallisuu-
den edistämiseksi tarpeellisiksi katsomillaan
ehdoilla luvan poiketa tämän lain nojalla
annetuista säännöksistä ja määräyksistä.
Säteilyturvakeskus voi myöntää radioaktii-

visten aineiden kuljetuksessa hakemuksesta
yksittäistapauksessa kuljetuksen turvallisuu-
den edistämiseksi tarpeellisiksi katsomillaan
ehdoilla luvan poiketa tämän lain nojalla
annetuista säännöksistä ja määräyksistä.
Ministeriö voi muissa kuin 1 ja 2 momen-

tissa tarkoitetuissa tapauksissa tarvittaessa
myöntää kuljetuksen turvallisuuden edistämi-
seksi tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla lu-
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van poiketa tämän lain nojalla annetuista
säännöksistä ja määräyksistä. Aluskuljetuk-
sissa luvan poiketa myöntää kuitenkin Me-
renkulkulaitos ja ilmakuljetuksissa Ilmailulai-
tos.
Edellä 1—3 momentissa tarkoitettuja poik-
keuksia voidaan myöntää vain, jos poik-
keamiseen on erityinen pakottava tarve taikka
jos säännösten tai määräysten noudattaminen
aiheuttaa huomattavaa haittaa. Poikkeuksen
myöntäminen edellyttää lisäksi, että vaadit-
tava turvallisuus voidaan saavuttaa muulla
tavoin.

24 §

Valtuutussäännös

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.
Ministeriön asetuksella voidaan tarvittaes-
sa antaa tarkempia säännöksiä vaarallisten
aineiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen
teknisistä yksityiskohdista, jotka liittyvät luo-
kitukseen, merkintöihin, säiliöiden ja pakka-
usten hyväksymiseen sekä kuljetus-, lastaus-
ja käsittelyturvallisuuteen. Aluskuljetuksissa
tarvittavat tarkemmat määräykset mainituista
asioista annetaan kuitenkin Merenkulkulai-
toksen päätöksellä ja ilmakuljetuksissa Ilmai-
lulaitoksen päätöksellä.
Ministeriön asetuksella voidaan lisäksi an-

taa tarkempia säännöksiä vaarallisten ainei-
den kuljetuksesta maastossa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2005. Lain 11 d §:ää sovelletaan
kuitenkin vasta 1 päivästä heinäkuuta 2005
sekä sen 14 b §:n 2 momenttia tiekuljetuksiin
vasta 1 päivästä heinäkuuta 2007 ja rautatie-
kuljetuksiin 1 päivästä heinäkuuta 2009.
Tällä lailla kumotaan vaarallisten aineiden

tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tar-
kastuksista 23 päivänä syyskuuta 1996 an-
nettu liikenneministeriön päätös (705/1996)
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Muut tällä lailla muutettujen valtuussäännös-
ten nojalla annetut säännökset ja määräykset
jäävät voimaan, kunnes toisin säädetään tai
määrätään.
Tämän lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu

turvallisuusselvitys tulee toimittaa hyväksyt-
täväksi ensimmäisen kerran ennen 1 päivää
tammikuuta 2007.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa

olleiden säännösten mukaiset ajoluvat, luvat
vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen, hy-
väksynnät koulutuksen antamiseen, alueelli-
set kuljetusrajoitukset ja poikkeusluvat jäävät
sellaisinaan voimaan.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
sairausvakuutuslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lääketieteellisin perustein 

välttämättömien, ilman lääkemääräystä myytävien lääkevalmisteiden korvaamisesta 

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2005 
————— 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 

annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla: 
 

1 § 
Sairaanhoitona korvataan seuraavat lääke-

tieteellisin perustein vaikeaksi ja pitkäaikai-
seksi arvioitavan sairauden hoitoon käytettä-
vät lääkärin määräämät ilman lääkemääräystä 
myytävät lääkkeet, joista sairausvakuutuslain 

mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia sää-
detyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, 
sen mukaan kuin sairausvakuutuslain 
(1224/2004) 5 luvun 6 §:n 3 momentin nojal-
la annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
säädetään: 

 
 

Aineenvaihduntahäiriöidenhoitoon käytet-
tävät lääkkeet 

1) kaliumkloridi 
2) natriumkloridi 
3) sinkki 

 
 

Entsyymivalmisteet 1) Combizym tabl 
2) Combizym comp tabl 
3) Creon enterokaps 

   4) Pancrease enterokaps 
 

Insuliinit 1) Actrapid injekt 
2) Humulin NPH injekt 
3) Humulin Regular injekt 
4) Humutard injekt 

   5) Protaphan injekt 
 

Kaliumvalmisteet 1) Durekal depottabl 
2) Kalinorm depottabl 

   3) Kalisol oraaliliuos 
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Kalsiumvalmisteet 1) Calcichew purutabl 
2) Calcium-Sandoz poretabl, jauhe 
3) Kalcidon purutabl 
4) Kalcipos tabl 
5) Mega-Calcium poretabl 

   6) Phos-Ex tabl 
 

Vitamiinit 1) Betolvex tabl 
 
 

2 § 
Seuraavat lääkevalmisteet korvataan sai- 

 
rausvakuutuslain 5 luvun 4 §:n mukaisesti: 

 
 

Ulkustaudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet 1) Antepsin oraalisusp 600 ml, 120 x 5 ml 
   2) Antepsin 1 g tabl 60, 120 

 
Laksatiivit 1) Agiocur rakeet 

2) Duphalac jauhe, oraaliliuos 
3) Lactulos ratiopharm oraaliliuos 
4) Lalax jauhe 
5) Levolac oraaliliuos 
6) Vi-Siblin rakeet 

   7) Vi-Siblin-S rakeet 
 

Insuliinit 1) Actrapid injekt 
2) Humulin NPH injekt 
3) Humulin Regular injekt 

   4) Humutard injekt 
5) Protaphan injekt 

 
Plasman korvikkeet ja perfuusioliuokset 1) Natrosteril inf 

 
Ihon sienitautien lääkkeet 1) Lamisil emulsiovoide 

2) Lamisil Dermgel geeli 
3) Medizol emulsiovoide 
4) Pimafucin emulsiovoide 

   5) Pimafucort emulsiovoide, voide 
 

Pehmentävät ja suojaavat aineet 1) Calmuril emulsiovoide 
   2) Fenuril emulsiovoide 

 
Ihonhoitoon käytettävät kortikosteroidit 
(pienin korvattava pakkauskoko 30 g tai 30 
ml) 

1) Apocort emulsiovoide 
2) Hydrocortison emulsiovoide 
3) Hydrocortison liuos päänahkaan 
4) Hydrocortison Essex emulsiovoide, 

voide 
5) Hydrocortison-ratiopharm 1 % emul-

siovoide 
6) Nutracort emulsiovoide 

   7) Sibicort emulsiovoide 
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Lääkesiteet 1) Zipzoc voidesukka 
 

Hengityselinten sairauksien lääkkeet 1) Beconase nenäsumute 
   2) Glinor nenäsumute 

 
Silmätautien lääkkeet 1) Artelac silmätipat 

2) Celluvisc silmätipat 
3) Glinor silmätipat 
4) Isopto Plain silmätipat 
5) Lecrolyn silmätipat 
6) Liquifilm tears silmätipat 
7) Lomudal silmätipat 
8) Oculac silmätipat 
9) Oftagel silmägeeli 

 10) Viscotears silmägeeli 
 

Muut lääkevalmisteet 1) Guarem rakeet 
 

Muut tekniset valmisteet 1) Aquasteril injektio/infuusioneste 
 

Vitamiinit 1) Betolvex tabl 
 
 

 
Seuraavista valmisteista suoritetaan kor-

vausta lääkärin reseptiin tekemän diag-
noosimerkinnän perusteella seuraavissa sai-
rauksissa ja hoitoa vaativissa tiloissa: 

 
Rasvaliukoisten vitamiinien imeytymishäi-
riöt (esim. K90.3); ja Keskosten puutostilat 

1) Equiday E kaps 
   2) Ido-E tabl 

 
 
Seuraavista valmisteista suoritetaan kor-

vausta lääkärin reseptiin tekemän merkinnän 
perusteella sairauden vaatiessa seuraavanlais-
ta hoitoa: 

 
Pitkäaikainen pääasiassa parenteraalinen 
ravitsemus; ja 

1) Neurobion forte tabl 
   2) Neurovitan tabl 

 
Pitkäaikainen pääasiassa letkuruokinta 3) Polybion forte tabl 

   4) Trineurin tabl 
 
 
Seuraavista valmisteista suoritetaan kor-

vausta kliinisen alan erikoislääkärin tutki-
mukseen perustuvan lääkärinlausunnon B tai 

muun vastaavan selvityksen perusteella seu-
raavissa sairauksissa ja hoitoa vaativissa ti-
loissa: 

 
 

Selvät aliravitsemustilat (esim. E41); ja    1) Neurobion forte tabl 
 

Vaikeat krooniset suoliston, maksan tai 
munuaisten sairaudet (K50, K51, K52, K70, 
K72, K73, K74, N18) 

2) Neurovitan tabl 
3) Polybion forte tabl 

   4) Trineurin tabl 
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3 § 

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettujen lääkkeiden 
lisäksi korvataan näihin rinnastettavat aptee-
kissa valmistetut lääkkeet sekä happi. 

 
4 §  

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2005. 

Tällä asetuksella kumotaan sairausvakuu-

tuslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen lääketieteellisin perustein välttämättö-
mien, ilman lääkemääräystä myytävien lää-
kevalmisteiden korvaamisesta 30 päivänä 
joulukuuta 2004 annettu sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetus (1349/2004). 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. 

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2005 

 
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 

 
 
 
 

Hallitussihteeri Virpi Korhonen 



Ulkoasiainministeriön ilmoitus

N:o 217

rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetuksia Burmaan/
Myanmariin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden
Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Eu-
roopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoi-
tusten täyttämisestä annetun lain (659/1967)
2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus
seuraavien Burmaa/Myanmaria koskevien
asetusten rikkomisesta säädetään rikoslain 46
luvun 1—3 §:ssä: neuvoston asetus (EY) N:o
798/2004, Burmaan/Myanmariin kohdistuvi-
en rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja
asetuksen (EY) N:o 1081/2000 kumoamises-

ta; EUVL N:o L 125, 28.4.2004, s. 4; ja
neuvoston asetus (EY) N:o 1853/2004, Bur-
maan/Myanmariin kohdistettavista rajoitta-
vista lisätoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o
798/2004 muuttamisesta; EUVL N:o L 323,
26.10.2004, s. 11. Menettämisseuraamuksista
säädetään rikoslain 10 luvussa.
Edellä mainitut asetukset ovat tulleet voi-

maan päivinä, jona ne on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Ma. lainsäädäntösihteeri Juha Rainne
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