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Lak i

N:o 271

Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaa-
misesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-

ten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2004
Suomen tasavallan ja Ranskan tasavallan
välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihta-
misesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta
tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvat määräykset ovat

lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on
niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen

HE 270/2004
HaVM 6/2005
EV 25/2005
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Lak i

N:o 272

sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää sosi-
aalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hy-
vään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun
edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatil-
lisella henkilöstöllä on tarvittava koulutus ja
perehtyneisyys.

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kelpoisuuksiin, joita
vaaditaan sosiaalihuollon ammatilliselta hen-
kilöstöltä, jollei muualla laissa toisin säädetä.
Sosiaalihuollolla tarkoitetaan tässä laissa:
1) sosiaalihuoltolain (710/1982) 13 §:ssä
mainittuja tehtäviä, joiden järjestämisestä
huolehtii sosiaalihuoltolain 6 §:n mukainen
toimielin, muu kunnan tai kuntayhtymän
toimielin taikka valtio;
2) tehtäviä, jotka kuuluvat yksityisten
sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa lais-
sa (603/1996) tarkoitettuihin sosiaalipalvelui-
hin.
Tätä lakia ei sovelleta sosiaalihuoltolain

20 §:ssä tarkoitetun kotipalvelun tukipalve-
luissa vaadittaviin kelpoisuuksiin.

Kelpoisuusvaatimukset

3 §

Sosiaalityöntekijä

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityönteki-
jän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto,
johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu
pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yli-
opistolliset opinnot sosiaalityössä.

4 §

Sosiaaliasiamies

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun
lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitetun sosiaa-
liasiamiehen tehtäviin on tämän lain 3 §:n
mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus.

5 §

Lastenvalvoja

Kelpoisuusvaatimuksena isyyslaissa

HE 226/2004
StVM 4/2005
EV 22/2005

940

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20040226


(700/1975) tarkoitetun lastenvalvojan tehtä-
viin on tämän lain 3 §:n mukainen kelpoisuus
tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulu-
tutkinto.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu kelpoisuus
tulee olla myös henkilöllä, jonka tehtäviin
kuuluu vastata lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta annetun lain (361/1983) 8 §:ssä tai
lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975)
8 §:ssä tarkoitettujen sopimusten valmistelus-
ta.

6 §

Sosiaaliohjaaja

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan
tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle
suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammatti-
korkeakoulututkinto.

7 §

Lastentarhanopettaja

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopet-
tajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen
kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentar-
hanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jo-
hon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaa-
lipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen
laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.

8 §

Lähihoitaja

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan teh-
täviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja
terveysalan perustutkinto tai muu vastaava
tutkinto.

9 §

Sosiaalihuollon erityistyöntekijä

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon
erityistyöntekijän tehtäviin on tehtävän edel-
lyttämä peruskoulutus ja sen lisäksi suoritettu
soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotut-
kinto.

Tarkempia säännöksiä erityistyöntekijän
tehtävän edellyttämästä erikoistumiskoulu-
tuksesta tai jatkotutkinnosta voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.

10 §

Sosiaalihuollon johtotehtävät

Kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kun-
tayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja
terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin
johtotehtäviin on 3 §:n mukainen kelpoisuus
tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulu-
tutkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi
riittävä johtamistaito.
Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityön am-

matillisiin johtotehtäviin on 3 §:n mukainen
kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.
Kelpoisuusvaatimuksena lasten päivähoi-

don ammatillisiin johtotehtäviin on 7 §:n
mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamis-
taito.
Kelpoisuusvaatimuksena muihin asiakas-

työn ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon joh-
totehtäviin on tehtävään soveltuva korkea-
koulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä
johtamistaito.

11 §

Muut sosiaalihuollon ammatilliset tehtävät

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon
muihin ammatillisiin tehtäviin on tehtävään
soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva
koulutus.

Erityiset säännökset

12 §

Tilapäinen poikkeaminen kelpoisuusvaati-
muksista

Jos sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-
tön tehtävään ei saada henkilöä, jolla on
säädetty kelpoisuus, tehtävään voidaan ottaa
enintään vuodeksi henkilö, jolla suoritettujen
opintojen perusteella on riittävät edellytykset
tehtävän hoitamiseen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta

poiketa sosiaalihuollon tehtävissä vaadittavis-
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ta kelpoisuuksista ei sovelleta sosiaalityönte-
kijään, jolla on sosiaalihuoltolain 12 §:n
2 momentissa tarkoitettu oikeus päättää kii-
reellisissä tapauksissa tahdosta riippumatto-
man huollon antamisesta ja siihen liittyvistä
toimenpiteistä.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

13 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2005.
Jos muussa lainsäädännössä viitataan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleeseen
asetukseen sosiaalihuollon ammatillisen hen-
kilöstön kelpoisuusehdoista (804/1992), on
sen sijasta sovellettava tätä lakia.

14 §

Sosiaalityöntekijä

Tehtäviä, joihin tämän lain mukaan vaa-
ditaan sosiaalityöntekijän kelpoisuus, voi hoi-
taa myös henkilö, joka tämän lain voimaan
tullessa oli kelpoinen vastaavaan tehtävään
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-
poisuusehdoista annetun asetuksen 2 §:n 1
momentin tai mainitun asetuksen siirtymä-
säännösten nojalla.
Opiskelija, joka tämän lain voimaan tul-
lessa on hyväksytty yliopistoon opiskelemaan
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-
poisuusehdoista annetun asetuksen 2 §:n 1
momentin mukaisia opintoja, on opinnot
suoritettuaan kelpoinen tässä laissa tarkoitet-
tuihin sosiaalityöntekijän tehtäviin edellyt-
täen, että opinnot suoritetaan loppuun vii-
meistään 31 päivänä heinäkuuta 2008.
Tarkempia säännöksiä 1 momentin sovel-
tamisesta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

15 §

Lastentarhanopettaja ja sosiaaliohjaaja

Tehtäviä, joihin tämän lain mukaan vaa-
ditaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto,
voi hoitaa myös henkilö, joka on suorittanut

varhaiskasvatukseen suuntautuneen kasvatus-
tieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon tai
opistoasteisen lastentarhanopettajan tutkin-
non.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä

sekä muita tehtäviä, joihin tämän lain mukaan
vaaditaan korkeakoulututkinto, voi hoitaa
myös henkilö, joka on ennen tämän lain
voimaantuloa suorittanut tehtävään soveltu-
van sosiaali- ja terveysalan ammattikorkea-
koulututkintoa edeltäneen ammattikorkea-
koulututkinnon, opistoasteisen sosiaali- tai
terveydenhuoltoalan ammatillisen tutkinnon
taikka muun sellaisen tutkinnon, joka on
tuottanut kelpoisuuden sosiaalihuollon am-
matillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista an-
netun asetuksen 4 §:ssä tarkoitettuihin tehtä-
viin mainitun asetuksen siirtymäsäännösten
nojalla.

16 §

Lähihoitaja

Tehtäviä, joihin tämän lain mukaan vaa-
ditaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustut-
kinto, voi hoitaa myös henkilö, joka on ennen
tämän lain voimaantuloa suorittanut tehtävään
soveltuvan kouluasteisen sosiaali- tai tervey-
denhuoltoalan ammatillisen tutkinnon tai
muun sellaisen tutkinnon, joka on tuottanut
kelpoisuuden sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun ase-
tuksen 5 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin mai-
nitun asetuksen siirtymäsäännösten nojalla.

17 §

Muut siirtymäsäännökset

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään,
henkilö, joka hoitaa tai on hoitanut tämän lain
3—11 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä ennen tä-
män lain voimaantuloa syntyneessä virka- tai
työsuhteessa ja jolle on myönnetty erivapaus
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-
poisuusvaatimuksista, voi jatkaa tehtävän hoi-
tamista tai hoitaa muita vastaavia tehtäviä sen
mukaan, kuin erivapauden myöntämistä kos-
kevassa päätöksessä määrätään.
Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henki-

lö, joka hoitaa tämän lain 3—11 §:ssä tar-
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koitettuja tehtäviä ennen tämän lain voimaan-
tuloa syntyneessä virka- tai työsuhteessa ja
jonka ei voida katsoa täyttävän tässä laissa
säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, voi jatkaa
tehtävien hoitamista sen estämättä, mitä tässä
laissa säädetään. Jos henkilö on otettu hoi-
tamaan tehtävää sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun ase-
tuksen 7 §:n nojalla, hän voi jatkaa tehtävän
hoitamista enintään mainitussa säännöksessä
tarkoitetun määräajan päättymiseen asti.
Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös
henkilöä, joka hoitaa tämän lain 3—11 §:ssä
tarkoitettuja tehtäviä itsenäisenä ammatinhar-
joittajana tai sosiaalipalveluja tarjoavan yh-

teisön palveluksessa yksityisten sosiaalipal-
velujen valvonnasta annetussa laissa tarkoi-
tetun luvan perusteella, joka on saatu ennen
tämän lain voimaantuloa, taikka ilmoituksen
perusteella, joka on tehty ennen tämän lain
voimaantuloa.

18 §

Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 273

valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan
vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmake-

hän otsonin vähentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

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

1 §
Göteborgissa 30 päivänä marraskuuta 1999
tehty valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epä-
puhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan
vuoden 1979 yleissopimukseen (SopS
15/1983) liittyvä happamoitumisen, rehevöi-
tymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä
koskeva pöytäkirja, jonka tasavallan presi-
dentti on hyväksynyt 15 päivänä joulukuuta
2003 ja jota koskeva hyväksymiskirja on
talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pää-

sihteerin huostaan 23 päivänä joulukuuta
2003, tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta
2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä

toukokuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 40/2005)
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Valtioneuvoston asetus

N:o 274

lapsiasiavaltuutetusta

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään lapsiasiavaltuutetusta 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain
(1221/2004) nojalla:

1 §

Lapsiasiavaltuutetun kelpoisuusvaatimukset

Lapsiasiavaltuutetun kelpoisuusvaatimuk-
sena on virkaan soveltuva ylempi korkeakou-
lututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran teh-
täväalaan.

2 §

Lapsiasiavaltuutetun nimittäminen

Lapsiasiavaltuutetun nimittää valtioneu-
vosto viideksi vuodeksi kerrallaan. Sama
henkilö voidaan nimittää enintään kahdeksi
kaudeksi.

3 §

Muun henkilökunnan nimittäminen tai otta-
minen

Lapsiasiavaltuutetun toimiston muun hen-
kilökunnan nimittää tai ottaa sosiaali- ja
terveysministeriö lapsiasiavaltuutetun ehdo-
tuksesta.

4 §

Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Vuosittainen kalenterivuotta koskeva toi-
mintakertomus on annettava valtioneuvostol-
le seuraavan kalenterivuoden maaliskuun lop-

puun mennessä. Kertomukseen on sisällytet-
tävä arvio lasten oikeuksien toteutumisesta,
lasten hyvinvoinnin ja elinolojen kehityksestä
sekä lainsäädännössä havaituista puutteista.
Vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa on

kuvattava kunkin vuoden tehtävien painopis-
tealueet ja niiden liittyminen eri hallinnonalo-
jen toimintaan. Suunnitelma on annettava
tiedoksi valtioneuvostolle.

5 §

Neuvottelukunnan asettaminen ja kokoon-
pano

Valtioneuvosto asettaa lapsiasiavaltuutetun
ehdotuksesta enintään viideksi vuodeksi ker-
rallaan lapsiasianeuvottelukunnan. Neuvotte-
lukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja ja enintään 14 muuta jäsentä, joista
kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii

lapsiasiavaltuutettu. Neuvottelukunnassa tu-
lee olla edustettuina eri hallinnonalojen asi-
antuntemus, alue- ja paikallistason asiantun-
temus sekä neuvottelukunnan toimialaan liit-
tyvien järjestöjen ja muiden vastaavien taho-
jen asiantuntemus.
Jos neuvottelukunnan varapuheenjohtaja,

muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimi-
kauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää
hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
samaa tahoa edustavan henkilön.

945



6 §

Neuvottelukunnan tehtävät

Lapsiasianeuvottelukunnan tehtävänä on
lapsiasiavaltuutetun apuna:
1) tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja
lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä;
2) edistää kansallisten ja kansainvälisten eri
toimijoiden välistä yhteistyötä lasten asemaan
ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä;
3) seurata ja arvioida kansallista ja kan-
sainvälistä kehitystä lasta koskevissa asioissa;
4) toimia lasten aseman vahvistamiseksi
yhteiskunnassa sekä vaikuttaa siihen, että
asenteita yhteiskunnassa kehitetään lapsi-
myönteisemmiksi ja että edistetään tietojen
saamista lasten asemasta ja oikeuksista;
5) hoitaa muita mahdollisia toimialaansa
kuuluvia asioita, jotka lapsiasiavaltuutettu tuo
sen käsiteltäväksi.

7 §

Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunta voi ottaa itselleen sivu-
toimisen sihteerin.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohta-
jan kutsusta.
Neuvottelukunta voi asettaa selvitys- ja

työryhmiä sekä kuulla asiantuntijoita.
Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, vara-

puheenjohtajalle, jäsenille, sihteerille ja asi-
antuntijoille maksetaan palkkioita ja korva-
uksia sosiaali- ja terveysministeriön komitea-
työtä koskevien määräysten ja ohjeiden mu-
kaisesti.

8 §

Työjärjestys

Lapsiasiavaltuutettu voi tarvittaessa vah-
vistaa toimistolleen työjärjestyksen.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2005.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2005

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Lakimies Virpi Kölhi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 275

vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muut-
tamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä,
kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 13 päivänä maaliskuuta annetun
valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 7 ja 36 §,
muutetaan 1 §:n 3 momentti, 2 §, 4 §:n 3 momentti, 5 §:n 3 momentti, 11, 18, 20 §, 4 luvun
otsikko, 23 §, 24 §:n 3 momentti, 25, 26, 28, 31 ja 34 §, sellaisena kuin niistä on 34 § osaksi
asetuksessa 307/2003 sekä
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 307/2003, uusi 4
momentti, 6 §:ään uusi 2 momentti, 9 §:ään uusi 5 momentti, asetukseen uusi 23 a §, 24 §:ään
uusi 4 momentti sekä asetukseen uusi 26 a, 27 a, 28 a, 31 a, 31 b ja 32 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Jos rautatievaunu tämän asetuksen sovel-
tamisalaan kuuluvaa vaarallisten aineiden
kuljetusta suorittaessaan otetaan kuljetetta-
vaksi johonkin muuhun kuljetusvälineeseen,
tätä kuljetusvälinettä koskevat vaarallisten
aineiden kuljetussäännökset ovat yksin voi-
massa tällä kuljetusvälineellä tapahtuvan mat-
kan osuudella.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) VAK-lailla vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta annettua lakia (719/1994);
2) RID-määräyksillä kansainvälisiä rauta-

tiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen
(COTIF) (SopS 5/1985) liitteen B (CIM)
liitteenä olevia vaarallisten tavaroiden kan-
sainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä sellai-
sina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;
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3) ADR-määräyksillä vaarallisten tavaroi-
den kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR)
tehtyä eurooppalaista sopimusta (SopS
23/1979) sellaisena kuin se on Suomea
sitovana voimassa;
4) RID-direktiivillä vaarallisten aineiden
rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä annettua neu-
voston direktiiviä 96/49/EY, sellaisena kuin
se on tekniikan kehitykseen kuudennen ker-
ran mukautettuna komission direktiivillä
2004/110/EY;
5) ADR-direktiivillä vaarallisten aineiden
tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lain-
säädännön lähentämisestä annettua neuvoston
direktiiviä 94/55/EY, sellaisena kuin se on
tekniikan kehitykseen viidennen kerran mu-
kautettuna komission direktiivillä
2004/111/EY;
6) ministeriön asetuksella vaarallisten ai-
neiden kuljetuksesta rautatiellä annettua lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetusta
(278/2002);
7) pakkauksella vaarallisten aineiden kul-
jetukseen hyväksyttyä pakkausta, IBC-pak-
kausta ja suurpäällystä;
8) säiliöllä säiliövaunua, irrotettavaa säi-

liötä, monisäiliövaunua, MEG-konttia, UN-
säiliötä ja säiliökonttia;
9) irtotavarakontilla ministeriön asetuksen
liitteen luvussa 6.11 tarkoitettuja irtotavara-
kontteja mukaan lukien vaihtokori ja vaunun
kuormatila;
10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa,
kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua kryo-
astiaa;
11) RIV-sopimuksella kansainvälisen rau-
tatiejärjestön (UIC) hallinnoimaa rautatieyri-
tysten välistä sopimusta tavaravaunujen vaih-
tamiseen ja käyttöön liittyvistä vastuista ja
velvollisuuksista.

4 §

Sovellettavat kansainväliset sopimukset

— — — — — — — — — — — — —
Suomen hyväksymiä RID-määräyksissä
tarkoitettuja erillissopimuksia saa soveltaa
myös kansallisiin Suomessa tapahtuviin vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksiin. Liiken-
ne- ja viestintäministeriö antaa tietoja näistä
erillissopimuksista.

5 §

Vaarallisten aineiden luokitus

— — — — — — — — — — — — —
Ministeriön asetuksen liitteen luvussa 2.2

säädetyissä tapauksissa aineen luokittelee tai
luokituksen hyväksyy turvatekniikan keskus.
Säteilyturvakeskus kuitenkin luokittelee täl-
löin radioaktiiviset aineet tai hyväksyy niiden
luokituksen. Viranomainen voi vaatia, että
aineen lähettäjä esittää tulokset testeistä luo-
kituksen selvittämiseksi.
Suomi tunnustaa RID- ja ADR-määräyk-

sissä sekä RID- ja ADR-direktiiveissä tarkoi-
tetun toimivaltaisen viranomaisen tai sen
valtuuttaman muun toimielimen suorittaman
aineen luokituksen ja luokituksen hyväksy-
misen.

6 §

Vaaralliset aineet matkatavarana

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin kulje-

tuksiin ei sovelleta muita tämän asetuksen
eikä ministeriön asetuksen säännöksiä.

9 §

Kuljetuksen suorittaja

— — — — — — — — — — — — —
VAK-lain 11 d §:n 2 momentissa tarkoi-

tetut junan ja vaunun turvalaitteet on pidet-
tävä asianmukaisessa toimintakunnossa. Nä-
mä laitteet ja muut turvajärjestelyt eivät saa
estää pelastustoimintaa.

11 §

Muut osapuolet

Kuljetukseen osallistuvia muita kuin
8—10 §:ssä tarkoitettuja osapuolia ovat en-
sisijaisesti kuormaaja, pakkaaja sekä säiliön,
irtotavaravaunun ja irtotavarakontin täyttäjä,
sekä säiliökontin, UN-säiliön ja säiliövaunun
haltija. Muita osapuolia koskevat velvollisuu-
det johtuvat VAK-laissa säädetyistä velvol-
lisuuksista.
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18 §

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat pai-
neastiat

Suomi tunnustaa kuljetettaviin painelaittei-
siin kuuluville paineastioille ja niiden lisä-
laitteille kuljetettavista painelaitteista annetun
neuvoston direktiivin 1999/36/EY mukaisesti
muualla kuin Suomessa suoritetut vaatimus-
tenmukaisuuden arvioinnit, vaatimustenmu-
kaisuuden uudelleenarvioinnit, määräaikais-
tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuu-
den osoittamiseksi suoritetut toimenpiteet.
Jollei kyse ole 1 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta,
kuljetukseen käytettävän, kuljetettaviin pai-
nelaitteisiin kuuluvan paineastian ja sen va-
rusteiden materiaalin on kestettävä hauras-
murtumaa vastaan -40 °C:n lämpötilaan saak-
ka.
Edellä 2 momentissa tarkoitetusta materi-
aalin kestävyydestä tulee paineastiassa olla
vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettu-
jen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmu-
kaisuuden osoittamisesta annetun valtioneu-
voston asetuksen (302/2001) 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun vaatimustenmukaisuusmer-
kinnän ja tarkastuslaitoksen tunnusnumeron
jäljessä merkintä ’’-40 °C’’ tai muu turva-
tekniikan keskuksen hyväksymä merkintä.

20 §

RID- tai ADR-pakkausten käyttö

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa saa
pakkauksina, kuljetettaviin painelaitteisiin
kuuluvia pakkauksia lukuun ottamatta, käyt-
tää myös voimassa olevien RID- tai ADR-
määräysten taikka RID- tai ADR-direktiivien
mukaan tyyppihyväksyttyjä pakkauksia, IBC-
pakkauksia ja suurpäällyksiä. Ministeriön
asetuksessa tarkoitetuissa tapauksissa muovi-
pakkausten pudotuskoe on RID- ja ADR-
määräyksistä sekä RID- ja ADR-direktiiveistä
poiketen tehtävä –40 °C:n lämpötilassa. Pak-
kauksessa tulee tällöin olla säännösten mu-
kainen merkintä pudotuskokeen lämpötilasta,
taikka rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskir-
jaan on tehtävä merkintä: ’’Pakkaus
ADR/RID-määräysten mukainen, koestettu
-40 °C’’.

Ulkomailla täytetyn, muualla kuin Suomes-
sa RID- tai ADR-määräysten mukaisesti
hyväksytyn paineastian, jota ei ole π-merkit-
ty, saa RID-määräysten mukaisen kuljetuksen
päätyttyä Suomessa kuljettaa tyhjennettäväksi
ja palauttaa ulkomaille tyhjänä takaisin ilman
18 §:ssä tarkoitettua merkintää, jos lähettäjä
vakuuttaa rahtikirjassa tai vastaavassa lähe-
tyskirjassa, että paineastia ja sen varusteet
ovat kestäviä –40 °C lämpötilaan saakka,
seuraavasti: ’’Paineastia ja sen varusteet ovat
kestäviä –40 °C:ssa.’’

4 luku

Kuljetuskalusto, säiliöt ja kontit

23 §

Ulkomaisen säiliön ja irtotavarakontin käyt-
töönotto

Ulkomailla valmistetun ja maahantuodun
säiliön, kuljetettaviin painelaitteisiin kuulu-
vaa säiliötä lukuun ottamatta, valmistaja tai
maahantuoja ei saa luovuttaa säiliötä käytet-
täväksi ennen kuin VAK-tarkastuslaitos on
hyväksynyt säiliön rakennetyypin ja tarkas-
tuksessaan todennut, että säiliö on Suomessa
voimassa olevien säännösten mukainen. Ra-
dioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoite-
tun säiliön hyväksyy käyttöön säteilyturva-
keskus.
Jos ulkomailla valmistetun ja maahan-

tuodun 1 momentissa tarkoitetun säiliön
tarkastukset ja testit on suorittanut RID- tai
ADR-määräyksissä taikka RID- tai ADR-
direktiivissä tarkoitettu toimivaltainen viran-
omainen tai sen valtuuttama yhteisö Suomes-
sa voimassa olevien säännösten mukaisesti ja
tästä esitetään asianmukainen todistus selvi-
tyksineen, tarkastusta ei tarvitse uusia, ellei
erityistä syytä tarkastuksen uusimiseen ilme-
ne.
Vaarallisten aineiden kuljetuksessa saa ir-

totavarakonttina käyttää myös voimassa ole-
vien RID- tai ADR-määräysten taikka RID-
tai ADR-direktiivin mukaan hyväksyttyjä
irtotavarakontteja.
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23 a §

Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat säiliöt

Suomi tunnustaa kuljetettaviin painelaittei-
siin kuuluville säiliöille ja niiden lisälaitteille
kuljetettavista painelaitteista annetun neuvos-
ton direktiivin 1999/36/EY mukaisesti muu-
alla kuin Suomessa suoritetut vaatimusten-
mukaisuuden arvioinnit, vaatimustenmukai-
suuden uudelleenarvioinnit, määräaikaistar-
kastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden
osoittamiseksi suoritetut toimenpiteet.
Jollei kyse ole 1 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta,
kuljetukseen käytettävän, kuljetettaviin pai-
nelaitteisiin kuuluvan säiliön ja sen varustei-
den materiaalin on kestettävä –40 °C:n
lämpötilaan saakka.
Edellä 2 momentissa tarkoitetusta materi-
aalin kestävyydestä tulee säiliössä olla vaa-
rallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen
pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukai-
suuden osoittamisesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun
vaatimustenmukaisuusmerkinnän ja tarkas-
tuslaitoksen tunnusnumeron jäljessä merkintä
’’-40 °C’’ tai muu turvatekniikan keskuksen
hyväksymä merkintä.

24 §

Asiakirjat

— — — — — — — — — — — — —
Kun vaarallista ainetta sisältävä ajoneuvo
jätetään kuljetettavaksi rautatiellä, lähettäjän
on 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen
lisäksi annettava kuljetuksen suorittavalle
rautatieyritykselle vaarallisten aineiden kul-
jettamisesta tiellä annetussa ministeriön ase-
tuksessa säädetyt kirjalliset turvallisuusohjeet
kuljetettavasta aineesta.
Junan jokaisella miehistön jäsenellä tulee
olla mukana valokuvalla varustettu henkilö-
todistus. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos
ainemäärät vaunussa tai suurkontissa eivät
ylittä ministeriön asetuksen liitteen kohdassa
1.1.3.6 tarkoitettuja määriä.

25 §

Kuljetus

Vaarallista ainetta saa kuljettaa vain tava-
rajunassa lukuun ottamatta 6 §:ssä tarkoitet-
tuja matkustajien käsimatkatavaroita, ja mi-
nisteriön asetuksen liitteen kohdassa 7.1.8
tarkoitettuja sotilaskuljetuksia sekä ministe-
riön asetuksen liitteen luvussa 7.6 säädettyjä
kiitotavarana kuljetettavia pieniä lähetyksiä.
Ministeriön asetuksella säädetyissä tapauk-

sissa vaarallista ainetta saa kuljettaa irralli-
sena vaunussa, pienkontissa tai säiliössä.
Jos vaarallisen aineen kuljetus on keskey-

tetty VAK-lain 14 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta syystä, valvontaviranomainen voi an-
taa luvan kuljetuksen jatkamiselle varmistet-
tuaan kuljetuksen turvallisuuden. Jos sään-
nöksissä olevia vaatimuksia ei voida täyttää
eikä valvontaviranomainen ole antanut lupaa
jatkaa matkaa, valvontaviranomaisen on an-
nettava kuljetuksen suorittajalle tarvittava
hallinnollinen apu. Tätä sovelletaan myös, jos
kuljetuksen suorittaja ilmoittaa valvontavi-
ranomaiselle, että lähettäjä ei ollut ilmoittanut
kuljetuksen suorittajalle kuljetettavan aineen
vaarallisia ominaisuuksia ja että hän kulje-
tussopimuksen ehtojen perusteella toivoo, että
vaarallinen kuorma puretaan, hävitetään tai
tehdään vaarattomaksi.

26 §

Radioaktiivisten aineiden kuljetusten hyväk-
syminen ja ilmoittaminen

Ministeriön asetuksen liitteen luvussa 5.1
säädetyissä tapauksissa lähettäjän on haettava
hyväksyntä radioaktiivisten aineiden kulje-
tukseen säteilyturvakeskukselta ja ilmoitetta-
va radioaktiivisten aineiden kuljetuksista sä-
teilyturvakeskukselle.

26 a §

Säteilysuojelu- ja laadunvarmistusohjelma

Sillä, joka kuljettaa tai tilapäisesti säilyttää
radioaktiivista ainetta, tulee olla säteilysuo-
jeluohjelma, jollei ministeriön asetuksen liit-
teen luvussa 1.7 toisin säädetä. Säteilysuoje-
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luohjelmassa on esitettävä toteutettavat toi-
menpiteet radioaktiivisten aineiden kuljetuk-
sesta ja tilapäisestä säilytyksestä aiheutuvan
säteilyaltistuksen estämiseksi ja rajoittami-
seksi. Nämä toimenpiteet on suhteutettava
säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyy-
teen. Ennen kuljetus- tai säilytystoimintaan
ryhtymistä säteilysuojeluohjelma on toimitet-
tava tiedoksi säteilyturvakeskukselle.
Jollei ministeriön asetuksen liitteen 1.7
luvussa toisin säädetä, toiminnanharjoittajan
on laadittava toimintojen vaatimuksenmukai-
suuden varmistamiseksi toiminnassaan sovel-
lettava laadunvarmistusohjelma:
1) kaikkien erityismuodossa olevien radio-
aktiivisten aineiden ja heikosti leviävien
radioaktiivisten aineiden kuljetusta varten;
2) kaikkien radioaktiivisten aineiden kul-
jetukseen ja tilapäiseen säilytykseen käytet-
tävien kollien suunnittelua, valmistusta, tes-
tausta, asiakirja-aineistoa, käyttöä, kunnossa-
pitoa ja tarkastusta varten; sekä
3) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja
tilapäiseen säilytykseen liittyviä toimenpiteitä
varten.
Edellä 2 momentissa tarkoitetun laadun-
varmistusohjelman tulee perustua sellaisiin
vaatimuksiin tai ohjeisiin, joita säteilyturva-
keskus pitää hyväksyttävinä. Laadunvarmis-
tusohjelman tulee pyynnöstä olla säteilytur-
vakeskuksen saatavilla.

27 a §

Tilapäisen säilytysalueen turvaaminen

Jos vaarallista ainetta kuljetetaan ministe-
riön asetuksen liitteen kohdassa 1.1.3.6.3
tarkoitettuja määriä enemmän, sovelletaan
VAK-lain 11 d §:n 4 momenttia vaarallisen
aineen kuljetukseen liittyvään tilapäiseen säi-
lytykseen terminaalissa, ratapihalla ja muulla
vastaavalla alueella. Terminaalin, ratapihan ja
muun vastaavan alueen tulee olla mahdolli-
suuksien mukaan hyvin valaistu, yleinen
pääsy alueelle estetty ja muutoinkin huolel-
lisesti turvattu.

28 §

Valvontaviranomaiset

Ratahallintokeskus valvoo vaarallisten ai-

neiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää
tilapäistä säilytystä. Suomesta lähteviä ja
Suomeen tulevia vaarallisten aineiden rauta-
tiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä
säilytystä valvovat myös tullilaitos ja raja-
vartiolaitos kumpikin toimialallaan. Ensisijai-
nen valvontavastuu myös tällöin on kuitenkin
Ratahallintokeskuksella.
Säteilyturvakeskus toimii radioaktiivisten

aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytyk-
seen liittyvissä asioissa valvojana yhteistyös-
sä 1 momentissa mainittujen viranomaisten
kanssa.

28 a §

Turvatoimien valvonta

Suoritettaessa vaarallisten aineiden rauta-
tiekuljetusten valvontaa on samalla tarkastet-
tava, että vaarallisten aineiden kuljetuksessa
edellytettävät turvatoimet ovat säännösten ja
määräysten mukaiset.

31 §

Henkilöstön koulutus

VAK-lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun
koulutuksen tulee sisältää kuljetuksen vaati-
mukset kattavaa henkilön vastuuseen ja teh-
täviin soveltuvaa koulutusta. Koulutuksen
tulee muodostua:
1) yleisestä tiedostavasta koulutuksesta,

jossa henkilöstölle annetaan yleiset tiedot
vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koske-
vista säännöksistä;
2) tehtäväkohtaisesta koulutuksesta, jossa

henkilöstölle annetaan yksityiskohtaista hen-
kilön tehtäviin ja vastuuseen suhteutettua
koulutusta vaarallisten aineiden rautatiekul-
jetusta koskevista säännöksistä sekä, jos osa
kuljetuksesta suoritetaan muuna kuin rauta-
tiekuljetuksena, lisäksi tiedot kyseistä muuta
kuljetusmuotoa koskevista säännöksistä ja
määräyksistä;
3) turvallisuuskoulutuksesta, jossa henki-

löstölle annetaan koulutusta vaarallisten ai-
neiden aiheuttamista vaaroista suhteutettuna
mahdolliseen vaarallisten aineiden kuljetus-,
kuormaus- tai purkamisonnettomuuden aihe-
uttamaan tapaturmavaaraan ja altistukseen;
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koulutuksella tulee pyrkiä siihen, että henki-
löstöllä on tiedot vaarallisen aineen turvalli-
sesta käsittelystä ja toimintatavoista hätäti-
lanteessa;
4) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen
liittyvästä koulutuksesta, jossa radioaktiivis-
ten aineiden kuljetukseen osallistuvalle hen-
kilöstölle annetaan soveltuvaa koulutusta ra-
dioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvistä
säteilyvaaroista ja huomioon otettavista va-
rotoimenpiteistä säteilyltä suojautumista ja
muiden henkilöiden suojaamista varten;
5) turvatoimia koskevasta koulutuksesta,
jossa paneudutaan turvavaaroihin sekä niiden
tunnistamiseen ja vähentämismenetelmiin sa-
moin kuin turvarikkomustilanteissa tarvitta-
viin toimenpiteisiin; koulutuksen tulee sisäl-
tää tiedot mahdollisesta turvasuunnitelmasta
suhteutettuna henkilön vastuuseen, velvolli-
suuksiin ja tehtäviin suunnitelmaa toteutetta-
essa;
6) täydennyskoulutuksesta, jossa annetaan
tietoja määräajoin säännöksissä ja määräyk-
sissä tapahtuneista muutoksista; kohdassa 5
tarkoitettu koulutus ei rajoitu säännösten ja
määräysten muutoksiin.
Turvallisuusneuvonantajakoulutuksesta
säädetään erikseen.

31 a §

Erityiskoulutus kuljetuksen suorittajan henki-
löstölle

Kuljetuksen suorittajan henkilöstölle on
31 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun
tehtäväkohtaisen koulutuksen yhteydessä an-
nettava koulutusta myös rautateiden erityis-
piirteistä. Tämän koulutuksen tulee muodos-
tua:
1) liikenteenhoitohenkilöstölle annettavas-
ta peruskoulutuksesta, jossa koko liikenteen-
hoitohenkilöstölle on annettava koulutusta
varoituslipukkeiden ja oranssikilven sisällön
merkityksestä; lisäksi henkilöstön tulee tuntea
poikkeustilanteiden ilmoitusmenettely;
2) vaarallisten aineiden kuljetukseen välit-
tömästi osallistuvalle henkilöstölle annetta-
vasta tehtäväkohtaisesta koulutuksesta, jossa
1 kohdassa tarkoitetun peruskoulutuksen li-
säksi mainitulle henkilöstölle on annettava
heidän tehtäviinsä suhteutettua koulutusta.

Edellä 1 momentin 2 kohdan koulutusta
varten henkilöstö jaotellaan koulutustarpeen
perusteella kolmeen kategoriaan seuraavasti:

Kategorian
kuvaus

Henkilöstö

1 vaarallisten ainei-
den kuljetukseen
välittömästi osallis-
tuva kuljetushenki-
löstö

veturinkuljettajat,
vaihtotyöntekijät ja
vastaavia tehtäviä
suorittavat henkilöt

2 vaarallisten ainei-
den kuljetukseen
käytettävien vaunu-
jen teknisiä tarkas-
tuksia suorittava
henkilöstö

vaununtarkastajat,
kuormausneuvojat
ja vastaavia tehtä-
viä suorittavat hen-
kilöt

3 juna- ja vaihtotyö-
liikennettä ohjaava
liikenteenhoitohen-
kilöstö

junasuorittajat, kau-
ko-ohjaajat, asetin-
laitemiehet, vaihde-
miehet ja vastaavia
tehtäviä suorittavat
henkilöt

31 b §

Erityiskoulutuksessa opetettavat aiheet

Tehtäväkohtaisen 31 a §:n 2 momentissa
tarkoitettujen henkilöstöryhmien koulutuksen
on sisällettävä ainakin seuraavat aihealueet:
1) kategorian 1 veturinkuljettajat ja vas-

taavia tehtäviä suorittavat henkilöt:
a) junan kokoonpano, vaaralliset aineet ja

niiden sijoittaminen junassa;
b) poikkeustilannetyypit;
c) toiminta kriittisissä poikkeustilanteissa,

toimenpiteet oman junan ja viereisten raitei-
den liikenteen suojaamiseksi;
2) kategorian 1 vaihtotyöntekijät ja vas-

taavia tehtäviä suorittavat henkilöt:
a) vaihtotyölipukkeiden nro 13 ja 15

merkitys;
b) suojavaunut ja suojaetäisyys ministeriön

asetuksen liitteen kohdan 7.5.3 mukaisesti;
c) poikkeustilannetyypit;
3) kategorian 2 vaununtarkastajat, kuor-

mausneuvojat ja vastaavia tehtäviä suorittavat
henkilöt:
a) vaunujen tekniset tarkastukset;
b) tavaravaunujen keskinäistä käyttöä rau-
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tatieyritysten välillä koskevan sopimuksen
(RIV, liite XII) mukaiset tekniset tarkastuk-
set; tätä sovelletaan vain henkilöihin, jotka
suorittavat kansainväliseen RID-liikenteeseen
liittyviä tarkastuksia;
c) tarkastukset, esimerkiksi 9 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun UIC-määrelehden
471—3 mukaisesti; tätä sovelletaan vain
henkilöihin, jotka suorittavat kyseisiä tarkas-
tuksia;
d) poikkeustilanteiden tunnistaminen;
4) kategorian 3 liikennettä ohjaavat hen-
kilöt, junasuorittajat, kauko-ohjaajat, asetin-
laitemiehet, vaihdemiehet ja vastaavia tehtä-
viä suorittavat henkilöt:
a) kriittisten poikkeustilanteiden hallinta;
b) järjestelyratapihojen sisäiset pelastus-
suunnitelmat.

32 a §

Turvasuunnitelma

VAK-lain 11 d §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun turvasuunnitelmaan tulee sisältyä ai-
nakin:
1) yksityiskohtainen turvatoimien vastuu-
jako ammattitaitoisille ja päteville henkilöille,
joilla on asianmukaiset valtuudet velvolli-
suuksiensa suorittamiseen;
2) luettelo toimintaan liittyvistä vaaralli-
sista aineista tai vaarallisten aineiden lajeista;
3) kuljetustapahtumien kartoitus ja niihin
liittyvien turvavaarojen arviointi mukaan lu-
kien tarvittavat kuljetuksen keskeytykset,
vaaralliset aineet vaunussa, säiliössä tai kon-
tissa sekä kuljetuksen aikana että ennen ja
jälkeen kuljetuksen samoin kuin vaarallisten
aineiden tilapäinen säilytys siirryttäessä kul-
jetusmuodosta tai kuljetusvälineestä toiseen;
4) selkeä esitys turvavaarojen vähentämi-
seen tarkoitetuista toimenpiteistä suhteutettu-
na toimijan vastuuseen ja tehtäviin; toimen-
piteitä ovat ainakin:
a) koulutus;
b) menettelytavat turvallisuuteen vaikutta-
vissa tilanteissa kuten vakavan uhan ilmetessä
sekä tarkistukset työntekijöitä työhön otetta-
essa ja uusiin tehtäviin siirrettäessä;
c) toimintatavat erilaisissa kuljetustilanteis-
sa, kuten kuljetusreittien valinnassa ja käy-
tössä; toiminta tilapäisen säilytyksen aikana ja

sellaisissa paikoissa, joissa ulkopuolisten on
mahdollista vaikuttaa kuljetuksen turvallisuu-
teen; toiminta haavoittuvien infrastruktuuri-
kohteiden läheisyydessä;
d) turvavaarojen vähentämiseen tarkoitetut

välineet ja voimavarat;
5) tehokkaat ja ajantasaiset menettelyt

turvauhasta, -rikkomuksista tai -välikohtauk-
sista ilmoittamiseen ja niiden hoitamiseen;
6) menettelyt turvasuunnitelman arvioimi-

seen ja testaamiseen sekä määräajoin suori-
tettavaan tarkastamiseen ja päivittämiseen;
7) menettelyt, joilla varmistetaan turva-

suunnitelmaan liittyvien kuljetustietojen tie-
toturva;
8) menettelyt, joilla varmistetaan turva-

suunnitelmaan liittyvien kuljetustietojen ja-
kelun rajoittaminen vain niitä tarvitseville;
nämä menettelyt eivät saa rajoittaa muiden
kuljetuksessa tarvittavien tietojen saantia.

34 §

Onnettomuudet ja niistä tehtävät ilmoitukset

Jos vaarallisen aineen kuljetuksessa sattuu
onnettomuus, jonka seurauksena kuljetettavan
aineen vuotamisesta tai muusta syystä aiheu-
tuu henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahin-
gon vaara, kuljetuksesta, kuormauksesta taik-
ka purkamisesta vastuussa olevan on ilmoi-
tettava tapahtuneesta välittömästi hätäkeskuk-
selle, annettava pelastusviranomaisille niiden
tarvitsemat tiedot ja ryhdyttävä tilanteen
edellyttämiin sopiviin suojatoimenpiteisiin.
Jos vaarallisen aineen kuljetuksessa sattuu

ministeriön asetuksen liitteen luvussa 1.8
tarkoitettu onnettomuus, kuten vaarallisen
aineen vuoto, välitön uhkaava vaara aineen
vuotamisesta, henkilö-, omaisuus- tai ympä-
ristövahinko taikka tapahtuma, johon on
pyydetty viranomaisen apua, kuljetuksen suo-
rittajan on viipymättä annettava onnettomuu-
desta ministeriön asetuksessa olevan mallin
mukainen onnettomuusraportti Ratahallinto-
keskukselle ja Onnettomuustutkintakeskuk-
selle. Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen
kuljetus, raportti annetaan myös säteilyturva-
keskukselle. Vaarallisten aineiden kuljetuk-
seen liittyvästä rautatieonnettomuuksien tut-
kinnasta säädetään erikseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö antaa mer-
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kittävistä onnettomuuksista RID-määräyksis-
sä tarkoitetun onnettomuusselostuksen kan-
sainvälisen rautatiejärjestön (OTIF) sihteeris-
tölle.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2005. Asetuksen 9 §:n 5 momentti,
23 §:n 1 ja 2 momentti, 23 a §, 24 §:n 4
momentti, 27 a ja 28 a §, 31 §:n 2 momentin
5 ja 6 kohta sekä 32 a § tulevat kuitenkin
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Ulkomailla valmistetun ja maahantuodun
kaasusäiliön, kaasuastian, pullokontin ja pul-
lopaketin saa Suomessa ottaa käyttöön 1
päivään heinäkuuta 2007 asti soveltaen 23 §:n
1 ja 2 momenttia sellaisina kuin ne ovat
voimassa 30 päivänä kesäkuuta 2005.
Tämän asetuksen voimaan tullessa radio-

aktiivisten aineiden kuljetusta tai tilapäistä
säilytystä suorittavien tulee toimittaa 26 a §:n
1 momentissa tarkoitettu säteilysuojeluohjel-
ma säteilyturvakeskukselle 1 päivään kesä-
kuuta 2006 mennessä.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Yli-insinööri Liisa Virtanen
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