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Perustiedot 
Hankkeen/toimielimen/strategian 
nimi 

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 
kappaletavarana aluksessa ja valtioneuvoston asetus 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä 
säilytyksestä satama-alueella; muutosasetukset 

Toimielimen/strategian tyyppi  
Mahti-numero LVM/326/03/2018 
Hankeikkuna-tunniste LVM025:00/2018 

 
 
Aikataulu 
Hankkeen asettamispäivä  
Hankkeen toimikausi  
Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta 

suunnitteilla Hanke alkaa heti 
 Arviomuistio mahdollisista 

säädösvalmistelutarpeista 
 

Johtopäätökset esivalmistelusta  
Kuulemistilaisuus  
Dispositio HE:stä  
Luonnos yleisperusteluista helmikuu/maaliskuu 
Pykäläluonnokset helmikuu/maaliskuu 
Luonnos yksityiskohtaisista 
perusteluista 

helmikuu/maaliskuu 

käynnissä HE-luonnos lausuntokierroksella maaliskuu/huhtikuu 
 Lausuntotiivistelmä maaliskuu/huhtikuu 

Osaston johtoryhmän puolto huhtikuu 
Virkamiesjohtoryhmä huhtikuu 
Ministerin hyväksyntä huhtikuu 
Ministerityöryhmä  
Laintarkastus huhtikuu/toukokuu 
Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

huhtikuu/toukokuu 

Rahakuntakäsittely  
Valtioneuvostokäsittely toukokuu 
Eduskuntakäsittely alkaa  
TP vahvistaa lain  

päättynyt Lain voimaantulo toukokuu 
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Kuvaus 
Asiasanat pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus aluksessa, 

kappaletavarakuljetus aluksessa, IMDG-muutossarja 38-
16 

Tavoitteet ja tuotokset Muutosasetuksella muutettaisiin muun muassa 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana 
aluksessa annetun asetuksen IMDG-säännöstö -
määritelmää muutossarjan numeron osalta (2 §), 
Vaarallisten aineiden luokitus –pykälää (4 §, kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen määrittely). Lisättäisiin 
säännös vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen 
kuljetuksesta (4 b §). Lisäksi tehtäisiin tekninen muutos 
Viranomaiset -pykälän (14 §). Muutosasetuksella 
muutettaisiin valtioneuvoston asetuksen vaarallisten 
aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-
alueella 2 §, jossa päivitettäisiin IMDG-säännöstön 
muutossarjan numeron.  

Nykytilanne tai lähtökohdat – 
miksi hanke on käynnistetty? 

SOLAS-yleissopimuksen (kansainvälinen yleissopimus 
ihmishengen turvallisuudesta merellä, SopS 11/1981) 
liitteen VII luvun A osan 1 säännöstöä (IMDG-säännöstö) 
on muutettu muutossarjalla 38 - 16.  Muutokset ovat tulleet 
voimaan vuoden alusta (SopS 92/2017). Perustiedoissa 
mainittuihin asetuksiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä IMDG-
muutoksiin liittyviä substanssimuutoksia, määriteltäisiin 
muun muassa  kansalliset toimivaltaiset viranomaiset. 

Vaikutukset ja hyödyt Muun muassa kansalliset toimivaltaiset viranomaiset on 
päivitetty IMDG-säännösten muutossarjan  38 – 16 osalta. 

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä) Säädöshankkeen tarkoituksena on päivittää kansalliset 
säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksesta 
kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen ja 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä 
säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston 
asetuksen osalta. Hanke toteutetaan muuttamalla 
antamalla muutosasetukset. Muutokset liittyvät pääosin 
kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin. Lisäksi tehtäisiin 
eräitä muita muutoksia. 

Tilannekuvaus Säädettäisiin muun muassa IMDG-säännöstön 38-16 
muutoksiin liittyvät kansalliset toimivaltaiset viranomaiset. 
Annettaisiin muutosasetukset. 

 
 
 
Yhteydet 
Suhde hallitusohjelmaan Painopistealue Digitalisaatio, kokeilut ja normien 

purkaminen 
Kärkihanke Säädösten sujuvoittaminen 
Toimenpide Säädöshankkeella uudistettaisiin 

perustiedossa mainittuja asetuksia.  
Ylätason hanke (Hankeikkuna-
tunnus) 
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Hanke liittyy lainsäädäntöön IMDG-säännöstön 38 -16 muutokset on voimaansaatettu: 
Laki Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden 
yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta (SopS 72/2017) ja  
valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta 
merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä 
muutoksista (SopS 92/2017). 

Hanke liittyy talousarvioon  
 
 
Käsittely 
Kiireellinen  
Budjettilaki  
KUTHANEK  
Lainsäädännön arviointineuvosto  
Hallituksen esityksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 
Eduskunnan vastauksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 
Säädösnumero (täytetään Hankeikkunassa) 

 
 
Henkilöt ja työryhmät 
Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa) Mari Suominen 
Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) Mari  Suominen 
Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

   
   
   

 
 
Taloustiedot 
Budjetti (€)  
Työmääräarvio (htp)  
Rahoitusmomentti  

 
 
Linkit 
Linkin nimi ja www-osoite 
 

 
 

 
 
Vastuuvirkamiehet 
Vastuuyksikkö Tieto-osasto 
Vastuullinen yksikön päällikkö Timo Kievari 
Vastuu virkamies Mari Suominen 
Tukivirkamies Katja Viertävä 
Säädöksen tekninen valmistelija Merja Roikola 

 
 
Viestintä 
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Viestintä ja vuorovaikutus Hankkeen etenemisestä tiedottaminen ja viestinnän 
suunnittelu yhteistyössä ministeriön viestinnän kanssa. 

 
 
Sidosryhmätoiminta 
Asianosaisten kuuleminen Säännösluonnokset toimitetaan lausunnolle. 
Muu vuorovaikutus Yhteistyö Liikenteen turvallisuusviraston kanssa 

 
 
Muuta 
Raportointi Yksikön päällikkö Timo Kievari raportoi säännöllisesti 

hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. 
Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä 
virkamiesjohtoryhmässä. 

Huomautuksia  
Päivämäärä  

 
 
Säädöshankepäätöksen käsittely 
Osaston johtoryhmän puolto 16.2.2018 
Virkamiesjohtoryhmän puolto 28.2.2018 
Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

9.3.2018 

 
 
 


