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om ändring av 11 § i lagen om transport av farliga ämnen

Given i Helsingfors den 22 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 11 §, sådan den lyder i lag

1240/2010, som följer:

11 §

Personalens allmänna behörighet

Alla som utför uppgifter i anslutning till
transport eller tillfällig förvaring av farliga
ämnen, såsom förpackning, sändning, skepp-
ning, lastning, transportering eller lossning,
ska för att garantera en säker transport ha den
utbildning eller behörighet av annat slag som
behövs för uppgiften och genomgå komplet-
terande utbildning tillräckligt ofta, om inte
uppgiften utförs under direkt överinseende av
en utbildad person.

Närmare bestämmelser om den utbildning
och annan behörighet som behövs samt om
dess uppläggning och innehåll utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Genom förord-
ning av kommunikationsministeriet utfärdas
vid behov närmare bestämmelser om det
praktiska genomförandet av den utbildning
och uppnåendet av den övriga behörighet
som behövs för väg- och järnvägstransporter

samt om andra tekniska detaljer. Genom be-
slut av Trafiksäkerhetsverket kan närmare fö-
reskrifter meddelas om det praktiska genom-
förandet av den utbildning och övriga behö-
righet som behövs för fartygstransporter och
för transporter och tillfällig förvaring av far-
liga ämnen på hamnområden samt om andra
tekniska detaljer.

En arbetsgivare som utför uppgifter i an-
slutning till transport eller tillfällig förvaring
av farliga ämnen ska försäkra sig om att
arbetstagarna har utbildning eller annan be-
hörighet enligt 1 mom. Arbetsgivaren ska ha
uppgifter om denna utbildning och övriga
behörighet. Uppgifterna om utbildning och
annan behörighet ska på begäran uppvisas för
den myndighet som övervakar transporterna
för att det ska kunna säkerställas att utbild-
ningen eller den övriga behörigheten är till-
räcklig med beaktande av de uppgifter som
personen utför.

I fråga om sådan väg-, järnvägs-, sjö- eller
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lufttransport av farliga ämnen som omfattas
av tillämpningsområdet för denna lag ska
arbetsgivaren bevara de uppgifter om utbild-
ningen som avses i 3 mom. i tre år efter den

senast genomgångna godkända utbildningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Helsingfors den 22 december 2011
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