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Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue
PL 31
00023 VALTIONEUVOSTO

Viite: LVM132:00/2008
Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi:
ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteessä olevan VII luvun A osan sisältämän vaarallisten aineiden
kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö)
1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry ja sen VAK –turvallisuusneuvonantajaryhmä toteavat lausuntopyynnön kohteena olevasta luonnoksesta hallituksen
esitykseksi seuraavaa:
Yksityiskohtaisissa perusteluissa on tyhjentävästi kerrottu kaikki olennaiset
osat uudistukseen liittyen.
Kannaltamme merkityksellisin on IMDG -säännöstön kohta 1.3, jossa
velvoitetaan antamaan koulutusta vaarallisten aineiden kappaletavaran
aluskuljetuksissa osallisena oleville henkilöille ja kuvataan myös tarkemmin
tätä edellytettävän koulutuksen sisältöä. Tämän kohdan voimaansaattamista
kuitenkin on jo osittain aikaisemmin toteutettu alamme yrityksissä erilaisten
yleisten ja kuljetusmuotokohtaisten VAK- ja ADR -koulutustenkin yhteydessä,
joten suurta muutosta emme usko näiden määräysten voimaansaattamisen
lakiteitse tilanteeseemme tuovan.
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Valvonnan kannalta tässä saattaa kuitenkin muodostua ongelmia, koska tässä
asianomainen yritys eli työnantaja päättää tarkalleen millaista IMDG -aihepiirin
koulutusta henkilöille annetaan ja valvonnassa pitäisi sitten kuitenkin todeta,
onko se sitten käytännön kannalta riittävää? Mietittäväksi varmaan tulee
viranomaispuolella sekin, tuleeko koulutusyritysten koulutustarjontaa IMDGkoulutuksen osalta valvoa jollain tavalla tarkemmin, kuten ilmakuljetusten
koulutuksen osalta on määräykset olemassa vai voiko jatkossakin kuka
tahansa antaa tätä IMDG:n liittyvää koulutusta ja minkä tasoisena tahansa?
Toivomme, että määräysten tultua voimaan viranomaiset tukevat yleistä
IMDG -koulutustoimintaa ja sopivalla tavalla lisäävät tiedotusta ja neuvontaa,
jotta niin ammattikouluttajat, koulutusyritykset kuin yrityksissä oman toimensa
ohella koulutustoimintaa suorittavat saavat tarpeellisia tietoja toimensa
menestykselliseen hoitamiseen.
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Mahdollisiin kysymyksiin koskien edellä mainittuja kommentteja vastaa
Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry:n VAK -turvallisuusneuvonantajaryhmän
puheenjohtaja Heli Hörkkö (puh. 0105202336; heli.horkko@dbschenker.com)
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