Uudistuva VAK-laki
11.2.2021

Kimmo Kiiski

Tilannekuva
• Hankkeen aikataulun muutokset
• Covid-19-epidemian vaikutukset
• Lainvalmistelun laatu, vaatimusten kasvu

• Säädöshankepäätöksen päivitys 12_2020
• Ohjausryhmän aikataulun päivitys 12_2020
• Aikataulu:
• Ohjausryhmä kesäkuun loppuun
• Lausuntokierros (maalis-)huhtikuu 2021
• Eduskunnalle elokuun 2021 loppuun mennessä

Lain tavoitteet
Yleiset:
• Ylläpitää liikenteen turvallisuutta
• Ennalta estää ja torjua ympäristövahinkoja

• Mahdollistaa liiketoimintaa
• Edistetään automaatiota ja digitalisaatiota
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Lain tavoitteet
Erityiset:

• Lainsäädäntökokonaisuuden koherenssin parantaminen
Poistetaan tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia, saatetaan johdonmukaiseksi
kokonaisuudeksi vastaamaan 2020-luvun tarpeita

• Rakenteellinen ja sisällöllinen remontti
Voimassa oleva laki toimii omassa ajassaan

• Perustuslainmukaisuuden varmistaminen
2.3 §, 80 §, 124 §

• Soveltamisalan täsmentäminen
• Eri kuljetusmuotoja koskevan sääntelyn yhtenäistäminen

• Sanktiointi / rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
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Lakiluonnoksen sääntelymallista
• Lakiluonnoksen (karkea) systematiikka perustuu kv.
sopimusten systematiikkaan:
Ensin on vaatimuksia ja velvollisuuksia yleisessä
muodossa
Sitten osapuolten velvollisuuksia siten kuin kv.
sopimuksissa
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Miksi näin?
• Tarkoitus harmonisoida:
• Kuljetusten kansainvälinen toimintaympäristö
• Neljä kuljetusmuotoa samassa kontekstissa

• Kansallisesti ei ole tarkoituksenmukaista poiketa ja
muodostaa lähtökohdiltaan erilaista systeemiä
• Ts. jotta saadaan muodostettua yksi, neljä liikennemuotoa
käsittävä kokonaisuus
• Kokonaisuudistus vai uusi laki?

10.2.2021

6

Käytännössä
• Jos voimassa olevassa VAK-laissa on säädetty asiasta
pyritty mainitsemaan perustelussa
• Jos esitettävä säännös on tällä hetkellä asetuksessa tai
määräyksessä
siitä ei ole aina mainittu perustelussa
• Jos säännös on uusi
se on mainittu perustelussa
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YLEISET
• Soveltamisala, määritelmät
• Yleiset turvallisuusperiaatteet

Luonnoksen rakenne:
•
•
•
•
•

KULJETUSTAPAHTUMA
Luokitus, merkitseminen ja kuljetustiedot
Kuljetuksen ja kuljetusvälineen turvallisuusvaatimukset
Pakkauksen, säiliön ja kontin turvallisuusvaatimukset
Tilapäinen säilytys
Matkustaja, matkatavara ja lentoposti

HENKIILÖSTÖN PÄTEVYYS
• VAK-tehtäviin tarvittava koulutus tai pätevyys
• Ajolupa tiekuljetuksessa

•
•
•
•

TURVATOIMET
ONNETTOMUUSILMOITUKSET

TARKASTUSLAITOKSET
• TNA tehtävät ja koe
• Pätevyys ajoneuvon VAK-ADR-hyväksyntöihin /
-katsastuksiin

VELVOLLISUUDET
Kuljetuksen osapuolten velvollisuudet huolehtia kuljetuksen turvallisuudesta
Erityiset velvollisuudet radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa
Velvollisuudet huolehtia kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuudesta
Velvollisuudet huolehtia ammattitaitoisesta henkilöstöstä

• Valvonta ja viranomaisten toiminta
• Valvontatehtävien hoitaminen

• Kuljetuskiellot ja –rajoitukset
• Hyväksynnät ja poikkeukset

• Pakkokeinot
•10.2.2021
Sanktiointi
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Luonnos VAK-laiksi; otsikot
1 luku: Yleiset säännökset
2 luku: Yleiset turvallisuusperiaatteet
3 luku: Luokitus, merkitseminen ja kuljetustiedot
4 luku: Kuljetuksen ja kuljetusvälineen
turvallisuusvaatimukset
5 luku: Pakkauksen, säiliön ja kontin
turvallisuusvaatimukset
6 luku: Tilapäinen säilytys
7 luku: Matkustaja, matkatavara ja lentoposti
8 luku: Vaarallisten aineiden kuljetukseen tarvittava
koulutus tai pätevyys
9 luku: Ajolupa tiekuljetuksessa
10 luku: Turvatoimet
11 luku: Kuljetuskiellot ja rajoitukset
12 luku: Onnettomuudesta ja vaaratilanteesta tehtävät
ilmoitukset ja selvitykset

13 luku: Kuljetuksen osapuolten velvollisuudet huolehtia
kuljetuksen turvallisuudesta
14 luku: Erityiset velvollisuudet radioaktiivisten aineiden
kuljetuksessa
14 a luku: Velvollisuudet huolehtia kuljetettavan
painelaitteen vaatimustenmukaisuudesta
15 luku: Velvollisuudet huolehtia ammattitaitoisesta
henkilöstöstä
16 luku: Turvallisuusneuvonantajan tehtävät ja koe
17 luku: Ajoneuvon VAK-ADR-hyväksyntöjä myöntävän
ja VAK-ADR-katsastuksia suorittavan pätevyys
18 luku: Tarkastuslaitos
19 luku: Viranomaiset ja viranomaisten tehtävät
20 luku: Viranomaisten toimivaltuudet
21 luku: Poikkeusluvat- ja säännökset
22 luku: Hallinnolliset pakkokeinot ja seuraamukset
23 luku: Muutoksenhaku ja täytäntöönpano
24 luku: Erinäiset säännökset

Uusi VAK-laki
Noin 24 lukua (nyt 9)
Noin 160 pykälää (nyt 57)
Laajat ja yksityiskohtaiset perustelut
Käsikirja VAK-kuljetuksista
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Muutoksia ja/tai uutta?
• Vaarallisten aineiden ilmakuljetusten vaatimukset ja EU-sääntely –
Soveltamisalan kehittäminen
• Ilmakuljetukseen liittyvissä tehtävissä annettava koulutus –
Koulutusohjelman täsmentäminen
• EU-sääntely raideliikenteessä - Kansallisista säännöistä
luopuminen
• Tilapäinen säilytys – Täsmentäminen, uusia vaatimuksia
• Turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä ilmoittaminen
Traficomille
• Sähköiset säiliökuljetusta koskevat tiedot tiekuljetuksessa

• Reittirajoitusten yksinkertaistaminen tiekuljetuksessa Tieliikennelain muutos
• Viranomaisten toimivalta ja tehtävät – Tarkasti ja täsmällisesti
10.2.2021
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Muutoksia ja/tai uutta?
• Poikkeussäännökset (vähäiset määrät, viranomaisten toiminta) –
Riittävät ja täsmälliset
• Pakkaukset, säiliöt ja irtotavarakontit – Linkki lakiin eräiden
tuotteiden markkinavalvonnasta
• Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kuljetukset /
Soveltamisalan rajaus
• Kuljettajan ja kuljetuksen suorittajan velvollisuudet tiekuljetuksessa
– uusi määrittely

• Traficom kaikkien kuljetusmuotojen VAK-viranomainen ja valvoja,
valvonnan kehittäminen
• Hallinnolliset pakkokeinot ja sanktiointi – tarkkarajaisesti ja
täsmällisesti
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1 luku: Soveltamisala
Vanha vs Uusi
Tätä lakia sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetukseen:
1) tiellä;
2) rautatiellä ja muussa raideliikenteessä;
3) ilma-aluksessa Suomen alueella ja suomalaisessa ilmaaluksessa Suomen alueen ulkopuolella, jollei Euroopan
unionin lainsäädännöstä kaupallisen lentoliikenteen osalta
muuta johdu;
4) suomalaisessa aluksessa Suomen vesialueilla ja Suomen
vesialueiden ulkopuolella sekä ulkomaisessa aluksessa
Suomen vesialueilla.
Tätä lakia sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetukseen
myös satama-alueella, lentopaikalla ja muussa terminaalissa.
Näissä paikoissa tätä lakia sovelletaan myös vaarallisten
aineiden tilapäiseen säilytykseen.

10.2.2021

Tätä lakia sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksen
valmisteluun ja toteuttamiseen sekä kuljetusturvallisuuden ja
kuljetuksen turvaamisen varmistamiseen, [jos Euroopan unionin
lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta
muuta ei johdu.]
Tätä lakia sovelletaan vaarallisten aineiden:
1) tiekuljetukseen ja maastokuljetukseen;
2) rautatiekuljetukseen;
3) ilmakuljetukseen Suomen alueella ja suomalaisessa ilmaaluksessa Suomen alueen ulkopuolella;
4) aluskuljetukseen Suomen vesialueilla ja suomalaisessa aluksessa
Suomen vesialueiden ulkopuolella.
Tätä lakia sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetukseen myös
satama-alueella, lentopaikalla ja muussa terminaalissa.
Maastoliikennelaissa (1710/1995) tarkoitetussa maastossa
tapahtuvaan vaarallisten aineiden kuljetukseen sovelletaan, mitä
tässä laissa säädetään tiekuljetuksesta.
Kaupunkiraideliikenteen metro- ja raitiorataverkolla tapahtuvaan
vaarallisten aineiden kuljetukseen sovelletaan, mitä tässä laissa
säädetään rautatiekuljetuksesta.
13

1 luku: Soveltamisala
Vanha vs Uusi
Tämä laki ei koske:
1) vaarallisten aineiden meri- ja sisävesikuljetusta irtolastina
eikä neste- ja kaasusäiliöaluskuljetusta;
2) tehdas- ja varastoalueella tapahtuvaa vaarallisten aineiden
varastointia, siirtoa tai muuta käsittelyä silloin, kun
toimenpide ei kiinteästi liity tie-, rautatie-, alus- tai
ilmakuljetukseen;

3) vaarallisten aineiden kuljetusta huvialuksella, jonka pituus
on alle 45 metriä.
Kuljetuksen lisäksi tätä lakia sovelletaan 1 ja 2 momentissa
tarkoitettuun vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin
pakkauksiin, säiliöihin ja ajoneuvoihin.
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Tätä lakia ei sovelleta:
1) vaarallisten aineiden kuljetukseen irtolastina irtolastialuksessa
eikä neste- ja kaasusäiliöaluskuljetukseen;
2) vaarallisten aineiden aluskuljetukseen huvialuksella, jonka
pituus on alle 45 metriä;
3) tehdas- ja varastoalueella tapahtuvaan vaarallisten aineiden
varastointiin, siirtoon tai muuhun käsittelyyn silloin, kun
toimenpide ei kiinteästi liity tie-, rautatie-, alus- tai
ilmakuljetukseen;
4) vaarallisten aineiden tiekuljetukseen maa- tai
metsätalouskäytössä olevalla traktorilla ja sen hinattavalla
ajoneuvolla, jos se vaarallisia aineita kuljetettaessa liikkuu
enintään 40 kilometriä tunnissa nopeudella.
Tätä lakia ei sovelleta puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen
suorittamaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin eikä kansainvälisiin
sotilaallisiin harjoituksiin tai muuhun sotilaalliseen yhteistyöhön
liittyvään vieraan valtion tai järjestön/yhteisön kuljetusvälineellä
suoritettavaan vaarallisten aineiden kuljetukseen. Tätä lakia ei
myöskään sovelleta kuljetukseen, jota suoritetaan ilmailulaissa
(864/2014) tarkoitettuna sotilasilmailuna tai valtion ilmailuna.
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2 luku: Yleiset turvallisuusperiaatteet
• Esitys uudeksi sääntelymalliksi ”Yleiset periaatteet” (vrt. uusi tieliikennelaki)
• Lain kivijalka

• Luonnossäännökset sisältyvät myös voimassa olevaan lakiin
• Selvilläolovelvollisuus, Huolellisuus- ja varovaisuusvelvollisuus, Kuljetuskielto
• Periaatteet ohjaisivat kaikkia kuljetuksen osapuolia ja toiminnanharjoittajia
toimimaan esitettävän lain mukaisesti
• Paikkaisi tulkinnan aukkoja, ohjaisi ja täydentäisi kaikkien säännösten
soveltamista = vaarallisten aineiden kuljettaminen suunnitelmallisesti ja
turvallisesti

• Eivät sellaisenaan olisi riittäviä sanktion määräämiselle, koska laillisuusperiaate
(RL 44:13 VAK-rikos blanko…)

PER1 § Selvilläolovelvollisuus
”Sen, joka harjoittaa vaarallisten aineiden kuljetusta tai siihen liittyvää muuta
toimintaa, on oltava riittävässä määrin selvillä toimintaansa liittyvistä tämän lain ja
sen nojalla säädetyistä ja määrätyistä vaatimuksista.”
PER3 § Kuljetuskielto
”Jos vaarallista ainetta ei ole luokiteltu, siitä ei ole annettu säädettyjä tietoja,
kuljetusväline tai kuljetustapa ei ole turvallinen taikka kuljetusta ei muuten suoriteta
turvallisesti tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä
tarkoitetulla tavalla, sen kuljettaminen on kielletty.”
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6 luku: Tilapäinen säilytys
• Esitysluonnoksen tilapäistä säilytystä koskevat säännökset vastaisivat pääosin
voimassa olevaa VAK-lainsäädäntöä
• VAK-aineiden säilytys, joka ei ole kuljetusta, saattaa olla kemikaaliturvallisuuslain mukaista
toimintaa
• Tilapäistä säilytystä koskeva sääntely on pääosin kansallista (pl. raideliikenteen sisäinen
pelastussuunnitelma)
• Tilapäisen säilytyksen paikassa sovellettaisiin kaikkia varsinaisen kuljetuksen vaatimuksia,
jollei toisin säädettäisi
• Tarkemmin säädettäisiin asetuksella

• Säännösten yksityiskohtainen ja laaja perusteleminen
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Tilapäinen säilytys
TIL0 §
Tilapäisen säilytyksen edellytykset
Tilapäinen säilytys on kiinteästi kuljetukseen kuuluvaa vaarallisten aineiden tilapäistä
säilytystä sekä kuljetusmuodon tai kuljetusvälineen vaihtumisesta johtuvaa tilapäistä
säilytystä. Kuljetuksen suorittajan on valvontaviranomaisen pyytäessä esitettävä asiakirjat,
joista selviää kuljetuksen lähetys- ja vastaanottopaikka. Kuljetuspakkausta tai -säiliötä ei
saa avata tilapäisen säilytyksen aikana lukuun ottamatta valvontaviranomaisen mahdollisesti
suorittamaa tarkastusta.
Tilapäinen säilytys saa kestää enintään 72 tuntia. Tämä ei kuitenkaan koske tilapäistä
säilytystä:
1) satama-alueella;
2) lentopaikalla;
3) joka koskee pieniä määriä vaarallista ainetta; tai
4) joka ei aiheuta vähäistä suurempaa vaaraa.
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Tilapäisen säilytyksen aikaraja 72 tuntia
• Aikarajan tavoitteena on, että
1) vaarallisten aineiden kuljetusketjut suunnitellaan tehokkaaksi ja
2) vaaralliset aineet liikkuvat ilman ylimääräisiä säilytystä kuljetuksen aikana.
• Kuljetusketjuun liittyvä tarpeeton säilytys voi lisätä paikallista vaaraa ja
onnettomuusriskiä. Aikarajan tulisi olla joustavan ja tehokkaan kuljetustoiminnan
varmistamiseksi riittävä, mutta samalla se rajaisi asianmukaisesti tilapäiseen
säilytykseen liittyvää paikallista riskiä.
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• 72 tunnin jälkeen kyseessä voisi olla lain vastainen tilapäinen säilytys
• Sanktioitu vaarallisten aineiden kuljetusrikkomuksena (VAK-laki) tai rikoslain 44
luvun 13 §:n vaarallisten aineiden kuljetusrikoksena
• Tilapäinen säilytys ei muuttuisi varastoinniksi 72 tunnin aikarajan ylittyessä, jos
säilytys kuuluu kuljetustapahtumaan
• Valvontaviranomaisella olisi toimivalta keskeyttää toiminta, silloin kun tilapäisen
säilytyksen 72 tunnin aikaraja ylittyy tai muuten tilapäistä säilytystä koskevia
vaatimuksia ei ole noudatettu
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