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vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 11 §, sellaisena kuin

se on laissa 1240/2010, seuraavasti:

11 §

Henkilöstön yleinen pätevyys

Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetuk-
seen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä teh-
täviä, kuten pakkaamista, lähettämistä, lai-
vaamista, lastaamista, kuormaamista, kulje-
tusta tai purkamista, suorittavalla henkilöllä
tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuu-
den varmistava koulutus tai muu pätevyys
tehtävään ja riittävän usein toistuva täyden-
nyskoulutus, jollei tehtävää suoriteta koulute-
tun henkilön välittömässä valvonnassa.

Tarvittavasta koulutuksesta ja muusta päte-
vyydestä sekä niiden rakenteesta ja sisällöstä
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella. Liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella annetaan tarvittaessa tarkempia sään-
nöksiä tie- ja rautatiekuljetukseen tarvittavan
koulutuksen ja muun pätevyyden käytännön
toteutuksesta sekä muista teknisistä yksityis-
kohdista. Liikenteen turvallisuusviraston pää-

töksellä voidaan antaa tarkempia määräyksiä
aluskuljetukseen ja satama-alueella tapahtu-
vaan vaarallisten aineiden kuljetukseen ja ti-
lapäiseen säilytykseen liittyvästä koulutuksen
ja muun pätevyyden käytännön toteutuksesta
ja muista teknisistä yksityiskohdista.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tila-
päiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä suorit-
tavan työnantajan tulee varmistaa, että työn-
tekijällä on 1 momentissa tarkoitettu koulutus
tai muu pätevyys. Työnantajalla tulee olla
tiedot tästä koulutuksesta ja muusta pätevyy-
destä. Koulutusta ja muuta pätevyyttä koske-
vat tiedot on pyydettäessä esitettävä kuljetuk-
sia valvovalle viranomaiselle sen varmistami-
seksi, että annettu koulutus tai muu pätevyys
ovat henkilön tehtävät huomioon ottaen riittä-
vää.

Kun kyseessä on tämän lain soveltamis-
alaan kuuluva vaarallisten aineiden tie-, rau-
tatie-, meri- tai ilmakuljetus, työnantajan tu-
lee säilyttää 3 momentissa tarkoitetut koulu-
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tusta koskevat tiedot kolme vuotta viimeisim-
män hyväksytyn koulutuksen suorittamisesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.
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