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vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään organisaatioiden va-
paaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympä-
ristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestel-
mään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY)
N:o 761/2001 ja komission päätösten
2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1221/2009, jäljempänä
yhteisön asetus, täytäntöönpanon kannalta
tarpeellisista seikoista.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) EMAS-järjestelmällä yhteisön asetuksen

mukaista ympäristöasioiden hallinta- ja audi-
tointijärjestelmää;

2) organisaatiolla yhteisön asetuksen 2 ar-
tiklan 21 kohdan mukaista tahoa, kuten yri-
tys, yhteisö, viranomainen tai niiden osa;

3) ympäristötodentajalla yhteisön asetuk-
sen 2 artiklan 20 kohdan mukaista henkilöä
tai tahoa, joka tarkastaa akkreditoinnin tai

toimiluvan valtuuttamana, että organisaation
toiminta täyttää EMAS-järjestelmän edelly-
tykset;

4) toimivaltaisella toimielimellä yhteisön
asetuksen 11 artiklan mukaista toimielintä,
joka vastaa organisaation rekisteröinnistä ja
muista yhteisön asetuksen mukaisista tehtä-
vistä;

5) valvontaviranomaisella yhteisön asetuk-
sen 2 artiklan 26 kohdan mukaista toimival-
taista lainvalvontaviranomaista;

6) akkreditointijärjestelmällä yhteisön ase-
tuksen mukaista ympäristötodentajien akkre-
ditointi- ja valvontajärjestelmää, jota johtaa
akkreditointielin;

7) konsernilla kirjanpitolaissa (1336/1997)
tarkoitettua konsernia ja siihen rinnastettavaa
ulkomaista konsernia.

3 §

Osallistuminen EMAS-järjestelmään

EMAS-järjestelmä on vapaaehtoinen jär-
jestelmä organisaatioille, jotka pyrkivät pa-
rantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa.
EMAS-järjestelmän käyttöönotto edellyttää,
että Suomessa, Euroopan unionin muussa jä-
senvaltiossa tai kolmannessa valtiossa sijait-
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seva organisaatio, tai organisaatio, jolla on
toimipaikkoja useammassa maassa, rekiste-
röityy toimivaltaiselle toimielimelle.

Organisaatioiden, mukaan lukien konserni-
tason rekisteröinnin edellytyksistä säädetään
yhteisön asetuksen 3 ja 4 artiklassa. Yhteisön
asetuksen 2 artiklan 23 kohdan mukaisen
klusterin organisaatiot on rekisteröitävä erik-
seen. EMAS-järjestelmään osallistumisen
edellyttämistä rekisteröinnin jälkeisistä sään-
nönmukaisista toimista säädetään yhteisön
asetuksen 6—9 artiklassa.

4 §

Ympäristötodentajat

Ympäristötodentajien akkreditoinnista ja
toimiluvasta säädetään yhteisön asetuksen
20—22 artiklassa ja tehtävistä asetuksen 18,
19 sekä 25—27 artiklassa. Ympäristötodenta-
jien on tämän lain mukaisessa toiminnassa
lisäksi noudatettava, mitä kielilaissa
(423/2003), sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003),
hallintolaissa (434/2003) sekä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään.

Todentajan palveluksessa olevaan työnte-
kijään sovelletaan rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä hänen suorit-
taessaan 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään va-
hingonkorvauslaissa (412/1974).

5 §

Akkreditointijärjestelmä

Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyk-
sikkö, FINAS-akkreditointipalvelu, toimii
yhteisön asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuna
kansallisena akkreditointielimenä, joka ak-
kreditoi -ympäristötodentajat. Se myös val-
voo niiden ja toimiluvan saaneiden todenta-
jien toimintaa. Valvonnasta säädetään yhtei-
sön asetuksen 23, 24 ja 28 artiklassa.

FINAS-akkreditointipalvelu ei akkreditoi
luonnollisia henkilöitä ympäristötodentajiksi.

FINAS-akkreditointipalvelun on pidettävä
yhteisön asetuksen 28 artiklan 8 kohdan mu-
kaista luetteloa akkreditoimistaan ympäristö-

todentajista ja näiden pätevyysalueista sekä
toimitettava kuukausittain tiedot muutoksista
kansalliselle toimivaltaiselle elimelle ja Eu-
roopan -komissiolle.

6 §

Toimivaltainen toimielin

Suomen ympäristökeskus on yhteisön ase-
tuksen 11 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen
toimielin, joka huolehtii yhteisön asetuksen
mukaan sille kuuluvista tehtävistä, kuten or-
ganisaatioiden rekisteröinnistä, yhteisön ase-
tuksessa tarkoitetusta valvonnasta, yhteisön
asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaisen lu-
ettelon pitämisestä ja luetteloon tehtyjen
muutosten toimittamisesta kuukausittain Eu-
roopan komissiolle.

7 §

Valvontaviranomaiset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
set, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset,
metsäkeskukset, Energiamarkkinavirasto ja
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ovat 2 §:n
5 kohdan mukaisia valvontaviranomaisia,
omalla toimialallaan.

Valvontaviranomaisten tehtävistä sääde-
tään yhteisön asetuksen 32 artiklassa.

8 §

Organisaation rekisteröinti

Organisaation rekisteröimisestä, sille ase-
tettavista vaatimuksista sekä rekisterinume-
ron antamisesta säädetään yhteisön asetuksen
13 artiklassa. Ennen rekisteröimistä Suomen
ympäristökeskuksen on tarvittaessa pyydet-
tävä lausunto valvontaviranomaiselta sen sel-
vittämiseksi, onko organisaation toiminta
ympäristölainsäädännön mukaista.

Yhteisön asetuksen 13 artiklassa sääde-
tään, milloin toimivaltainen toimielin voi jät-
tää rekisteröinnin tekemättä ja yhteisön ase-
tuksen 15 artiklassa, milloin se voi poistaa
organisaation rekisteristä määräajaksi tai py-
syvästi. Jos organisaatiota ei voida rekiste-
röidä tai organisaatio on tarkoitus poistaa re-
kisteristä, toimivaltaisen toimielimen on va-
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rattava organisaatiolle ja asianomaisille si-
dosryhmille tilaisuus tulla kuulluksi ennen
päätöksen tekemistä. Päätöksen tiedoksianta-
misesta säädetään hallintolaissa.

Suomen ympäristökeskus vastaa unionin
alueella sijaitsevien organisaatioiden lisäksi
myös unionin ulkopuolella sijaitsevien orga-
nisaatioiden, mukaan lukien konsernien, tai
niiden osien, rekisteröinnistä 1 momentin
mukaisesti sekä niiden toiminnan valvon-
nasta 2 momentin mukaisesti.

9 §

Valvonta

Suomen ympäristökeskuksen on selvitet-
tävä sen tietoon saatetut puutteet rekisteröi-
dyn organisaation ympäristönsuojelussa. Se
voi tätä varten pyytää valvontaviranomaista
tarkastamaan organisaation toimintaa ja anta-
maan asiasta lausunnon, jollei asia ole tullut
esille valvontaviranomaisen yhteydenotosta.

Organisaatio on velvollinen antamaan tar-
peellisia tietoja Suomen ympäristökeskuk-
selle tai valvontaviranomaiselle sen selvittä-
miseksi, onko organisaatio noudattanut yhtei-
sön asetuksen vaatimuksia.

10 §

Logon käyttö

Rekisteröidyn organisaation oikeudesta
käyttää yhteisön asetuksen liitteen V mu-
kaista EMAS-logoa säädetään yhteisön ase-
tuksen 10 artiklassa. Muiden organisaatioi-
den oikeudesta käyttää logoa säädetään ase-
tuksen 35 artiklan 2 kohdassa.

11 §

Maksut

Tämän lain mukaisesta organisaation re-
kisteröinnistä, sen uusimisesta ja rekisteristä
poistamisesta sekä ympäristötodentajien ak-
kreditoinnista voidaan periä maksu, jonka
suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä val-
tion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen
nojalla annettavassa ympäristöministeriön
asetuksessa säädetään.

12 §

Vaiheittaisen etenemisen toteuttaminen

Ympäristöministeriö voi tehdä yhteisön
asetuksen 45 artiklassa tarkoitetun aloitteen
Euroopan komissiolle Suomessa sertifioitu-
jen ympäristöjärjestelmien tai niiden osien
tunnustamisesta. Ympäristöministeriö voi
pyytää ympäristöjärjestelmistä vastaavaa ta-
hoa osoittamaan ympäristöjärjestelmänsä tai
niiden osien vastaavuuden suhteessa yhteisön
asetuksen vaatimuksiin. Ympäristöministeriö
voi myös pyytää lausunnon asiassa Suomen
ympäristökeskukselta.

13 §

Muutoksenhaku

Suomen ympäristökeskuksen ja Mittatek-
niikan keskuksen akkreditointiyksikön tämän
lain mukaiseen päätökseen voi hakea muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.

14 §

Rangaistussäännös

Markkinointirikoksesta säädetään rangais-
tus rikoslain (39/1889) 30 luvun 1 §:ssä.

Se, joka käyttää 10 §:ssä tarkoitettua rekis-
terinumerollista logoa, vaikka organisaatiota
ei ole merkitty rekisteriin, tai käyttää logoa
yhteisön asetuksen 10 artiklan 4 kohdan vas-
taisesti tuotteissa ja pakkauksissa tai palve-
luja koskevien vertailevien väitteiden yhtey-
dessä, on tuomittava, jollei teosta muualla
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta,
EMAS-logon käyttörikkomuksesta sakkoon.

15 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä hel-
mikuuta 2011. Lain 8 §:n 3 momentti ja 12 §
tulevat kuitenkin voimaan vasta 31 päivänä
tammikuuta 2012.
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Tällä lailla kumotaan vapaaehtoisesta
osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta-

ja auditointijärjestelmään annettu laki
(914/2002).

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

4 121/2011

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


