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rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 44 luvun 1 §, sellaisena kuin se on laeissa 1261/2006 ja

409/2009, seuraavasti:

44 luku

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista
rikoksista

1 §

Terveysrikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) kasvinsuojeluaineista annetun lain
(1259/2006),

2) kuluttajaturvallisuuslain (920/2011),
3) kemikaalilain (744/1989), kemikaalien

rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenette-
lyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission ase-
tuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktii-
vin 76/769/ETY ja komission direktiivien
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja
2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1907/2006, jäljempänä REACH-asetus,
tai aineiden ja seosten luokituksesta, merkin-
nöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien

67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja
kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o
1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1272/2008, jäljempänä CLP-asetus,

4) terveydensuojelulain (763/1994) tai
5) elintarvikelain (23/2006)
taikka niiden nojalla annetun säännöksen

tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan
määräyksen vastaisesti valmistaa, käsittelee,
tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan, pitää
hallussaan, varastoi, kuljettaa, pitää myyn-
nissä, välittää tai luovuttaa tavaraa tai ainetta,
valmistetta tai esinettä siten, että teko on
omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle
tai terveydelle, on tuomittava, jollei teosta
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, terveysrikoksesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, terveysrikoksesta tuomi-
taan myös se, joka tahallaan tai törkeästä
huolimattomuudesta kuluttajaturvallisuuslain
taikka sen nojalla annetun säännöksen tai
yleisen tai yksittäistapausta koskevan mää-
räyksen vastaisesti suorittaa, pitää myynnissä
tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä
luovuttaa kuluttajapalvelun siten, että teko on
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omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle
tai terveydelle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.
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