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1. Johdanto
Vuoden 2003 hallitusohjelmassa edellytettiin, että Suomessa valmistellaan kansallinen vaarallisia
kemikaaleja koskeva ohjelma, jossa korostetaan varovaisuusperiaatetta uusien tuotteiden mahdollisten ennakoimattomien haittavaikutusten minimoimiseksi. Ympäristöministeriö asetti vuonna 2003
ohjelman valmistelua varten ohjausryhmän, jonka työn tavoitteeksi asetettiin muodostaa Suomen
oloista lähtevä käsitys kansallisen kemikaalivalvonnan tavoitteista ottaen huomioon Euroopan yhteisön lainsäädäntö, erityisesti kemikaaleja koskevan yhteisötason asetuksen (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals eli REACH-asetus) valmistelu. Ohjelma hyväksyttiin hallituksen iltakoulussa keväällä 2006.
Kansallisen kemikaaliohjelman yleinen päämäärä on toteuttaa Johannesburgin kestävän kehityksen
huippukokouksessa sovittua tavoitetta siitä, että kemikaalit eivät aiheuta merkittävää terveys- ja
ympäristöhaittaa vuonna 2020. Ohjelmassa otetaan huomioon kemikaalien aiheuttama haitta yksittäiselle kuluttajalle, kansanterveydelle, työntekijöiden terveydelle ja ympäristölle kemikaalin koko
elinkaaren aikana. Tarkasteltavia aineryhmiä ovat mm. teollisuus- ja kuluttajakemikaalit (aineet ja
valmisteet), torjunta-aineet, lannoitteet, rehujen ja elintarvikkeiden lisäaineet, biosidit, lääkeaineet
ja eläinlääkkeet, kosmetiikka, tuotteiden (esineiden) sisältämät kemikaalit sekä teollisuus- ja polttoprosesseissa syntyvät haitalliset aineet.
Alkuperäisessä kemikaaliohjelmassa ei otettu huomioon elävistä mikrobeista tai geenitekniikalla
muunnetuista organismeista aiheutuvia ympäristö- tai terveysriskejä, eikä kemikaalien tahallisen
väärinkäytön aiheuttamia riskejä. Ilmastonmuutokseen, happamoitumiseen ja rehevöitymiseen vaikuttavia kemikaaleja ei käsitelty, koska niiden aiheuttamat riskit on huomioitu muissa ohjelmissa.
Ohjelmassa ei käsitelty myöskään kemikaalionnettomuuksia eikä kemikaalikuljetuksia, eikä toisaalta tarkastella tupakoinnin aiheuttamia terveysriskejä, huolimatta siitä, että ympäristön tupakansavu
sisältää useita syöpää aiheuttavia ja muita vaaraa aiheuttavia kemikaaleja, koska näitä koskevat
omat erillislainsäädäntönsä. Ohjelmassa tunnistettiin jo tuolloin uutena alueena nanomateriaaleihin
liittyvät ympäristö- ja terveyskysymykset, mutta niiden käsittely jäi keveäksi.
Ohjelmaa laadittaessa sovittiin, että sen toimenpidesuositusten toteuttamisen tilanne arvioidaan
vuoden 2011 aikana. Samalla tarkastellaan myös ohjelman valmistelun yhteydessä tunnistettujen,
muiden kuin kemikaaliohjelmaan sisällytettyjen toimenpidesuositusten tilannetta. Arvioinnin toteuttamisesta vastaavat ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.
Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmassa (22.6.2011) edellytettiin kansallisen kemikaaliohjelman toimeenpanon jatkamista sekä nykyisten toimien riittävyyden arvioimista kansainvälisen tavoitteen saavuttamiseksi kemikaalien terveys- ja ympäristöriskien minimoimisessa vuoteen 2020
mennessä. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että hallituskaudella arvioidaan uusien esille nousseiden aiheiden, kuten nanomateriaalien, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja kemikaalien yhteisvaikutusten edellyttämien lisätoimien tarve.
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Kemikaaliohjelman toimenpidesuosituksen toteutumisen arvioimiseksi ympäristöministeriö pyysi
vuoden 2010 loppupuolella ohjelman pääasiallisia vastuutahoja laatimaan selvitykset niiden vastuulla olevien toimenpidesuositusten toimeenpanosta ja saavutetuista tuloksista sekä tekemään ehdotukset mahdollisista jatkotoimista. Myös ympäristöministeriössä laadittiin yhteenveto sen päävastuulla olleista toimenpidesuosituksista. Lausuntoja saatiin 29 eli lähes kaikilta pyydetyiltä tahoilta.
Ympäristöministeriö tilasi lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta lausuntoyhteenvedon sekä
lisäselvitykset nanomateriaalien, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja kemikaalien yhteisvaikutusten hallinnan tasosta (Liite 4).
Edellä mainitun esityön jälkeen ympäristöministeriö asetti 25.10.2011 ajalle 1.11.2011 –
30.4.2012 työryhmän kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointia varten. Työryhmän tehtävänä oli arvioida ohjelmaan sisältyvien toimien toteutumisen tilannetta ja riittävyyttä sekä tarkastella ohjelman priorisoitujen toimenpidesuositusten ulkopuolelle jääneiden toimenpide-ehdotusten edistämistarvetta kemikaaliohjelman yleisen tavoitteen saavuttamiseksi. Hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti työryhmän tuli arvioida uusien esille nousseiden aiheiden osalta
lisätoimien tarve. Edellä mainittujen arviointien perusteella työryhmän tuli tehdä ehdotus ohjelman
tarkistamisesta.
Työryhmän jäsenet
Työryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja Pekka Jalkanen ympäristöministeriöstä (31.3.2012
asti) ja varapuheenjohtajana johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä (puheenjohtajana
1.4.2012 alkaen). Työryhmän jäseninä olivat neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki työ- ja
elinkeinoministeriöstä, maatalousylitarkastaja Tove Jern maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio ja neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä ympäristöministeriöstä,
johtaja Esa Nikunen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, yksikönpäällikkö Pirjo Sainio Suomen
ympäristökeskuksesta, erikoistutkija Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, tiimipäällikkö Tiina Santonen Työterveyslaitokselta, apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus
ry:stä, työympäristösihteeri Kari Mäkelä TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:stä, DI-kemisti
Eva Frostell-Pyhäjärvi Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksestä, kemikaaliasiantuntija Jari
Huhtala Suomen luonnonsuojeluliitosta sekä toiminnanjohtaja Bernt Nordman Natur och miljö
rf:stä. Työryhmän varajäseninä olivat ylitarkastaja Kirsi Kyrkkö sosiaali- ja terveysministeriöstä,
kaupallinen neuvos Ilkka Cantell työ- ja elinkeinoministeriöstä, maatalousneuvos Kirsi Heinonen
maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies Airi Karvonen ja yli-insinööri Kaisa Kauko ympäristöministeriöstä, ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, erikoistutkija Timo Assmuth Suomen ympäristökeskuksesta, laboratorionjohtaja Hannu Komulainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, tiimipäällikkö Tapani Tuomi Työterveyslaitokselta, johtaja Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry:stä, työehtosihteeri Toni Laiho TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:stä, ympäristöpäällikkö Marja Ola Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksestä, hallituksen jäsen Pertti Sundqvist Suomen luonnonsuojeluliitosta ja DI Christell Lindblad
Natur och miljö rf:stä. Lisäksi työryhmän työpajatyöskentelyyn osallistuivat asiantuntijoina neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja asiantuntija Benny Hasenson
Elinkeinoelämän keskusliitosta. Ryhmän sihteereinä toimivat erikoissuunnittelija Jukka Ahtiainen
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Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta ja vanhempi suunnittelija Jukka Mehtonen Suomen ympäristökeskuksesta (1.4.2012 alkaen erikoistutkija Timo Assmuth Suomen ympäristökeskuksesta).
Väliarvioinnin toteuttaminen
Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Lisäksi työryhmä arvioi ohjelman toteutusta, vaikuttavuutta,
tavoitteita ja tarvittavia toimia kahdessa työpajassa, joihin osallistuivat sekä jäsenet että varajäsenet
sekä edellä mainitut asiantuntijat. Työpajoja veti konsulttitoimisto Gaia Consulting. Ryhmä arvioi
työssään niin ohjelman eri vaikutusalueille laadittuja tavoitteita kuin niiden toteuttamiseen tähtääviä
toimenpidesuosituksia sekä tunnisti näihin liittyviä kehittämis- ja uudistustarpeita. Työryhmä pitäytyi alkuperäisen ohjelman soveltamisalarajauksissa.
Työryhmä arvioi aluksi alkuperäisen ohjelman viiden vaikutustavoitteen nykytilan ja tavoitteiden
välistä eroa. Arviossa vastattiin kysymykseen ” Miten paljon vaikutusalueeseen pitää edelleen panostaa, jotta vaikutustavoite saavutetaan vuoteen 2020 mennessä?”.
Tämän jälkeen työryhmä arvioi tehdyn esityön pohjalta toimenpidesuositusten toteutusta. Kunkin
vaikutustavoitteen osalta arvioitiin vanhojen sekä uusien tunnistettujen toimenpide-ehdotusten merkitystä kokonaistavoitteen saavuttamiseksi. Samalla arvioitiin kunkin vaikutusalueen osalta asetetun
tavoitteen saavuttamiseksi vielä tarvittavan työn määrää. Arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomioita hallitusohjelmassa tunnistettuihin uusiin aihealueisiin: nanomateriaalit, hormonitoimintaa häiritsevät aineet sekä kemikaalien yhteisvaikutukset. Kuhunkin vaikutusalueeseen esitettiin lukuisia
ehdotuksia toimenpidesuosituksiksi ja toimenpidesuositusten täsmennyksiksi. Tämän jälkeen ryhmä
tunnisti ja priorisoi ne toimenpidesuositukset, joihin tulee jatkossa panostaa kansallisen kemikaaliohjelman kokonaistavoitteen saavuttamiseksi. Tämän pohjalta ryhmän jatkokäsittelyyn valikoitui
4-8 toimenpidesuositusta kutakin vaikutusaluetta kohden. Työryhmä päätyi myös siihen, että kemikaalien haittojen ehkäisemiseen ja torjuntaan ohjaavasta viestinnästä tarvitaan erilliset toimenpidesuositukset ja teki tätä koskevan toimenpide-ehdotuksen.
Työryhmä arvioi priorisoitujen ja edelleen muokattujen toimenpidesuositusten tavoiteltujen vaikutusten sekä mahdollisten sivuvaikutusten merkitystä kyselyllä, jonka toteutti Gaia Consulting. Kunkin toimenpidesuosituksen osalta kuvattiin sen haluttu vaikutus ympäristöön, terveyteen, julkistalouteen ja/tai yrityksiin. Työryhmä arvioi tavoitellun vaikutuksen ja sivuvaikutusten merkitystä lyhyellä (n. 1 v) ja pitkällä (n. 10 vuotta) aikajänteellä viisiportaisella asteikolla.
Ohjelman toteuttamisessa tarvittavia lisäresursseja on tarkasteltu kunkin toimenpidesuosituksen
vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Prosessin tuloksena syntyi työryhmän ehdotus tarkistetuksi kansalliseksi kemikaaliohjelmaksi.
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2. Tavoitteet
Alkuperäistä kansallista vuonna 2006 hyväksyttyä kemikaaliohjelmaa laadittaessa priorisoitiin seuraavat vaikutustavoitteet:








EU:n kemikaaliasetuksen (REACH) tavoitteet terveyden- ja ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi on saavutettu, asetuksen tuomat velvoitteet on tehokkaasti toimeenpantu ja asetuksen kautta saatuja uusia tietoja hyödynnetään.
Riskinarviointia ja riskinhallintaa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimista varten on
riittävästi tietoa terveydelle ja ympäristölle vaarallisille aineille altistumisesta ja päästöistä.
Toiminnanharjoittajilla on kemikaaliriskien hallintaan riittävästi tietoa ja menettelyjä, ja näitä käytetään suojelun korkean tason varmistamiseksi kaikenkokoisissa yrityksissä ja toimipaikoissa.
Tuotteiden ja valmisteiden (ml. esineet) sisältämistä kemikaaleista on riittävästi tietoa ja niiden aiheuttamat riskit koko elinkaaren aikana ovat hallinnassa.
Suomi on osaltaan vaikuttanut aktiivisesti siihen, että kemikaalien merkittävimmät haitalliset vaikutukset on minimoitu maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä Johannesburgin
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansainvälinen kemikaalien riskinhallintaa ja tiedonvälitystä
koskeva yhteistyö on Suomen osalta aktiivista.

Kemikaaliohjelman toteutumisen arviointia varten asetettu työryhmä totesi edellä (luvussa 1) kuvatun prosessin perusteella, että alkuperäisiä kemikaaliohjelman vaikutustavoitteita ei ole tarvetta
muuttaa. Ohjelman rajauksia ei myöskään muutettu. Tehtyjen selvitysten perusteella työryhmä totesi, että ohjelman toimenpidesuosituksista osa on toteutettu, osa on toteutettu osittain ja osa on suurelta osin vielä toteuttamatta. Lisäksi työryhmä tunnisti tarpeita uusiksi aiempaa täsmällisemmiksi
toimenpidesuosituksiksi. Työryhmä piti myös tärkeänä tehostaa viestintää kemikaaliriskeistä.
Vaikka ohjelman väliarvioinnissa päädyttiin pitäytymään alkuperäisen kemikaaliohjelman vaikutustavoitteissa, työryhmä totesi, että kemikaaliriskien hallinnassa on näiden lisäksi myös muita ajankohtaisia ja tärkeitä toimia, kuten EU:n uuden kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista
koskevan CLP-asetuksen toimeenpano.

3. Toimintaympäristön muutokset
Alkuperäistä vuoden 2006 kemikaaliohjelmaa laadittaessa tarkasteltiin perusteellisesti kansallisia
lähtökohtia ohjelman laatimiselle (Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma, luku 3).
Loppuraportissa kuvattiin kemikaaliohjelman näkökulmasta kansallisia ominaispiirteitä ja nykytilaa, kemikaalien käyttöä ja valmistusta Suomessa, kemikaaliriskien vähentämiseen tähtääviä ohjauskeinoja, keskeisiä viranomaisia, REACH-asetusluonnosta, kansainvälistä yhteistyötä, toiminnan-
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harjoittajien omaehtoisia toimia, muita toimijoita kemikaaliriskien vähentämisessä, tutkimusta sekä
kuvattiin haitallisia aineita muissa ohjelmissa.
Lisäksi ohjelman laatimisen taustaksi tehtiin laajoja selvityksiä kemikaalihallinnan tilanteesta Suomessa (Suomessa markkinoilla ja käytössä olevat kemikaalit tuoterekisterin mukaan, Elinympäristön kemikaaliriskit, Kemikaalit ja työ, Haitallisten aineiden prosessiperäiset päästöt ja Kemikaalipäästöt tuotteista). Ohjelman toteutuneisuudesta saatujen lausuntojen ja niistä laadittujen yhteenvetojen (ks. Liite 2) yhteydessä on arvioitu myös toimintaympäristön muutoksia.
Koska alkuperäisen ohjelman laatimisesta on vain noin viisi vuotta, päädyttiin ohjelman väliarvioinnissa ja tarkistuksessa kuvaamaan vain kemikaaliohjelman hyväksymisen jälkeen tapahtuneet
keskeisimmät muutokset viranomaisorganisaatioissa ja lainsäädännössä.

3.1 Viranomaiset ja tutkimuslaitokset
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa 1.1.2011 usean ministeriön ohjauksessa. Hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Lisäksi
TEM, liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), maa- ja metsätalousministeriö (MMM), sisäministeriö
(SM), sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja ympäristöministeriö (YM) ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan. Tukes on nykyisin yli 200 työntekijän virasto, joka valvoo
ja edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukesin tehtäviksi tulivat uudistuksen myötä myös teollisuus- ja kuluttajakemikaalien, biosidien ja kasvinsuojeluaineiden valvontaviranomaisen tehtävät sekä kemikaalituoterekisterin ylläpitäminen. Kemikaalituotevalvontaan liittyvät viranomaistehtävät Elintarviketurvallisuusvirastosta (Evira), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) ja Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) koottiin näin yhteen virastoon, jonka toiminta kattaa eri kemikaaliryhmien
terveys- ja ympäristövaikutukset. Tukes on nykyisin kemikaalien tuotevalvonnan kansallinen vastuutaho ja toimivaltainen viranomainen. Se on myös Helsingissä toimivan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tärkeä yhteistyökumppani erityisesti EU:n REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanossa. Tukes toimii lisäksi 1.1.2012 voimaan tulleen kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) valvontaviranomaisena. Kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan myös lelujen ja kosmetiikan valvontaan. Tukes toimii myös kansallisena EU:n tuoteturvallisuuden tiedonvaihtojärjestelmän (RAPEX) yhteyspisteenä.. Näillä organisatorisilla muutoksilla voitiin tehostaa kansallista kemikaalihallintoa ja lainsäädännön valvontaa.
Suomen ympäristökeskuksen kemikaalituotevalvontatehtävät vähenivät uuden Tukesin muodostamisen yhteydessä olennaisesti. Tämän jälkeen SYKE on kemikaalien ja haitallisten aineiden osalta keskittynyt tutkimukseen, ympäristöseurantaan sekä näihin liittyvään analytiikkaan ja arviointiin.
Sillä on säilynyt lisäksi eräitä lähinnä kansainvälisiin ympäristösopimuksiin liittyviä muita kemikaalialan viranomais- ja asiantuntijatehtäviä. Lisäksi SYKEssä tehdään kemikaaleihin liittyvää työtä
mm. jätteiden, tuote- ja tuotanto-ohjauksen ja elinkaarianalyysien sekä pilaantuneiden alueiden yhteydessä.
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SYKE toimii osana 2010 perustettua Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymää
(LYNET), johon kuuluvat lisäksi MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), METLA
(Metsäntutkimuslaitos), RKTL (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), Evira (Elintarviketurvallisuusvirasto) ja Geodeettinen laitos (GL). Viimemainittua lukuun ottamatta kaikilla on kemikaaleja
ja haitallisia aineita koskevaa toimintaa.
Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK), Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos (EELA) ja
Elintarvikevirasto (EVI) yhdistyivät uudeksi Elintarviketurvallisuusvirastoksi toukokuussa 2006.
Eviran tehtäviin kuuluu maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuden ja laadun, eläinten
terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Kasvinsuojeluaineiden siirryttyä Tukesiin Eviran kemikaaleja koskevia tehtäviä hoidetaan edelleen torjunta-aineiden jäämävalvonnassa, elintarvikkeiden vierasainevalvonnassa, eläinlääkkeiden käytön valvonnassa sekä
eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkejäämä- ja ympäristömyrkkyvalvonnassa sekä rehu- ja
lannoitevalmistevalvonnassa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva
tutkimus- ja kehittämislaitos, joka aloitti toimintansa 1.1.2009, kun Kansanterveyslaitos (KTL) ja
Stakes yhdistyvät. THL palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, alan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia. Tavoitteena on vaikuttaa suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta.
Kuopiossa sijaitsevassa Ympäristöterveyden osasto tuottaa päättäjille tietoa keskeisistä ympäristöterveyden riskeistä ja niiden torjuntavaihtoehtojen arvioinnista.
Työterveyslaitos (TTL) tukee työpaikkoja, työterveyshuoltoja ja viranomaisia työpaikkojen kemikaaliriskien hallinnassa tutkimuksen ja asiantuntijapalvelujen kautta. Työterveyslaitokseen vuonna
2011 perustetun Nanoturvallisuuskeskuksen tavoitteena on työympäristössä esiintyvien nanohiukkasten haittojen ehkäisy ja niiden turvallisuuden edistäminen.
SOTERKO on sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä ja yhteistyöelin, joka
perustettiin 1.2.2011 Valtioneuvoston asetuksen 27.1.2011/70 mukaisesti. Siinä ovat yhteistyökumppaneina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Säteilyturvakeskus (STUK). SOTERKO edistää yhteistyölaitosten tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta rakentamalla toimijoiden välillä yhteistyötä. Keinoina ovat asiantuntijaverkostot, tutkimus- ja kehittämisohjelmat sekä yhteistyö yksittäisissä hankkeissa tai muissa toiminnoissa. SOTERKOon sisältyvän Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia -ohjelman tavoitteena on parantaa
väestön terveyttä lisäämällä tietoa erilaisista työ- ja elinympäristöihin liittyvistä riskeistä.
Yhteenliittymän tavoitteena on lisätä hyvinvointi- ja terveystutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, lisätä sosiaali- ja terveysalan tietotaitoa, parantaa tuottavuutta sekä vahvistaa kansainvälistä
kilpailukykyä. Lisäksi yhteenliittymän tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja alan ammattityötä tutkimus- ja kehittämistoiminnan, asiantuntijapalveluiden sekä innovaatiotoiminnan avulla.
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea aloitti toimintansa marraskuussa 2009 samalla, kun sen edeltäjävirasto Lääkelaitos lakkautettiin. Fimea vastaa lääke- ja eläinlääketurvallisuusasioista.
Aluehallinnon uudistus astui voimaan 1.1.2010. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
(ELY) edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY:jen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet edistävät ympäristönsuojelua. Ympäristönsuojelun yleisen edistämisen lisäksi ELYllä on mm. ympäristönsuojelulain, vesilain ja jätelain mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä. ELY käsittelee esim. pilaantuneiden maa-alueiden ilmoituspäätökset. ELY valvoo aluehallintoviraston (AVI) antamia ympäristö- ja vesilupapäätöksiä sekä
myös yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa. ELY valvoo myös kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja
kauppaa. ELY yhtenä öljyntorjuntaviranomaisena ehkäisee ja torjuu ympäristövahinkoja ja haittoja. Lisäksi se toimii yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointilain (YVA) mukaisissa arviointimenettelyissä sekä lausunnon antajana suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa. ELY:jen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri-vastuualueet edistävät yritystoimintaan,
työvoimaan ja työllisyyteen sekä osaamiseen ja kulttuuriin liittyviä asioita.
Aluehallintouudistuksen jälkeen Suomessa toimii kuusi aluehallintovirastoa (AVI). Virastot edistävät perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Aluehallintovirastot ratkaisevat aiemmin alueellisille ympäristökeskuksille ja
ympäristölupavirastoille kuuluneet ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa-asiat.
Työsuojelua koskevaa lainsäädäntöä valvovat aluehallintovirastojen työsuojelun viisi vastuualuetta.
Valvottavaan lainsäädäntöön kuuluu työympäristön fyysistä ja henkistä koskevan säännöstön ohella
työaikaa ja tietyssä laajuudessa muita työsuhteen ehtoja sekä työelämän yhdenvertaisuutta koskevia
säännöksiä. Valvomalla työnantajan työympäristöön kohdentamien ja liittyvien toimenpiteiden
säännöstenmukaisuutta työsuojeluhallinto pyrkii mm. ehkäisemään kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa terveysvaaraa ja -haittaa. Työpaikkatason kemiallisten tekijöiden (mukaan lukien kemikaalit)
riskinarvioinnin tavoitteena on, että kaikkien työntekijöiden altistumisen määrä ja luonne tunnetaan
siten, että terveyttä vaarantava altistuminen pystytään riskinhallinnan keinoin välttämään. Riskinarviointi tehdään kokemuksen, olemassa olevan tiedon ja työhygieenisten sekä biologisten altistumismittausten perusteella, työterveyshuollon toimiessa tässä työnantajan apuna. Kemiallisten tekijöiden riskinhallintaan kuuluvat mm. kemikaalien asianmukaiset pakkausmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet, työntekijöiden opetus ja ohjaus turvallisiin käyttötapoihin sekä tarvittaessa henkilönsuojainten käyttö. Työsuojeluhallinto valvoo osana työpaikkojen perusvalvontaa sekä valvontahankkeina kemiallisten tekijöiden riskinarviointia ja -hallintaa.
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3.2 Lainsäädäntö
Kemikaaleja säädellään useilla eri säädöksillä. Seuraavassa esitellään alkuperäisen kemikaaliohjelman hyväksymisen jälkeen tapahtuneita merkittävimpiä muutoksia lainsäädännössä.
Kemikaalilainsäädäntö
EU:n kemikaalilainsäädäntö on toimeenpantu Suomessa pääosin kemikaalilailla (744/1989), jota on
muutettu uusien EU-asetusten johdosta useaan kertaan, yhteensä lain antamisen jälkeen yli 40 kertaa. Kemikaalilain kokonaisuudistusta valmistellaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, jonka toimikausi on 15.2.2011-31.12.2012.
REACH-asetus
REACH-asetus (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Asetus tuli voimaan 1.6.2007 ja se korvasi noin 40 eri säädöstä.
Asetus on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä.
Asetuksen tavoitteena on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n
kemianteollisuuden kilpailukykyä, edistää vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä aineiden vaarojen arvioimiseksi sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Asetus velvoittaa toiminnanharjoittajia rekisteröimään valmistamansa tai maahantuomansa aineet Euroopan kemikaalivirastolle ECHAlle. Lisäksi asetus säätää aineiden arvioinnista, vaarallisimpien
aineiden lupamenettelystä sekä kemikaalien valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista. Asetus sisältää myös käyttöturvallisuustiedotetta, toimitusketjussa tiedottamista ja riskinhallintaohjeita koskevia säännöksiä.
Komissio on käynnistänyt REACH-asetuksen uudelleen tarkastelun ja teettänyt sen pohjaksi selvityksiä asetuksen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.
CLP-asetus
CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Asetus tuli voimaan 20 päivänä tammikuuta 2009. Siirtymäaikojen jälkeen CLP-asetus
korvaa EU:n aiemmat kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset.
CLP-asetuksella toimeenpannaan EU:ssa maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of
chemicals), joka on hyväksytty YK:n alaisuudessa. CLP-asetuksessa on otettu huomioon sekä GHSjärjestelmän keskeiset osat että joitakin EU:n väistyvän kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevan lainsäädännön osia, joita YK:ssa ei ole yhdenmukaistettu.
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Biosidiasetus
EU:n biosididirektiivi kumotaan loppukeväästä 2012 hyväksytyllä EU:n uudella biosidiasetuksella.
Asetusta ryhdytään soveltamaan 1.9.2013. Biosidiasetuksen soveltamisala laajenee biosidivalmisteita sisältäviin esineisiin ja materiaaleihin sekä säätää niitä koskevista merkintävaatimuksista. Asetuksessa säädetään myös yhdenmukaistetuista menettelyistä biosidivalmisteiden hyväksymistä varten. Lupien vastavuoroista tunnustamista eri jäsenmaiden välillä koskevat säännökset on muotoiltu
uudelleen ja niitä on selkeytetty.
Jäsenvaltioiden myöntämien lupien lisäksi valmisteet voidaan hyväksyä myös unionin tasolla, ja
vastuu päätösten valmistelusta on Euroopan kemikaalivirastolla. Tämä keskitetty hyväksymisjärjestelmä on uutta. Sitä sovelletaan aluksi valmisteisiin, jotka sisältävät uusia tehoaineita sekä tiettyihin
valmisteryhmiin. Myöhemmin soveltamisalaa laajennetaan vaiheittain kattamaan suurempi joukko
valmisteryhmiä.
Pesuaineasetus
Pesuaineista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 sisältää määräykset pesuaineiden sisältämien pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuudesta, näihin aineisiin sovellettavista rajoituksista ja kielloista, pesuaineiden pakkausmerkinnöistä sekä tiedoista, jotka valmistajien on pidettävä viranomaisten ja lääkintähenkilöstön saatavilla. Asetuksen tavoitteena on turvata
pesuaineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja samalla varmistaa ympäristönsuojelun ja ihmisen
terveyden suojelun korkea taso. Pesuaineasetuksella kumottiin aiemmin annetut direktiivit
73/404/ETY ja 73/405/ETY, joilla rajoitettiin hitaasti biohajoavia aineita sisältävien pesuaineiden
markkinoille luovuttamista ja käyttöä. Pesuaineasetuksen muutoksella (EY/259/2012) rajoitettiin
pyykinpesu- ja konetiskiaineiden fosforipitoisuutta ja muutos tuli voimaan 19.4.2012.
POP-asetus
Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 850/2004 eli POP-asetuksella pyritään tiettyjen pysyvien, orgaanisten yhdisteiden päästöjen
vähentämiseen, minimoimiseen ja lopulta poistamiseen. POP-asetuksella on EU:ssa pantu täytäntöön Tukholman yleissopimus ja YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) kaukokulkeutumissopimuksen pysyvistä orgaanisista yhdisteistä tehty pöytäkirja. Asetuksen liitteitä on muutettu, kun
yleissopimukseen ja pöytäkirjaan on tehty muutoksia, viimeksi 24.8.2010 komission asetuksella
(EU) 757/2010.
PIC-asetus
Rotterdamin yleissopimuksella säädetään tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta eli ns. PICmenettelystä (Prior Informed Consent). Rotterdamin sopimuksen osapuolet sitoutuvat siihen, että
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sopimuksen piiriin kuuluvia kemikaaleja ei viedä maihin, jotka ovat kieltäneet tuonnin. Osapuolet
sitoutuvat myös siihen, että ne ilmoittavat kohdemaahan kansallisesti kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien viennistä.
Yleissopimuksen toimeenpanosta EU:n alueella säädetään vaarallisten kemikaalien viennistä ja
tuonnista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla asetuksella (EY) N:o 689/2008 eli
PIC-asetuksella. Asetuksen liitteessä I on lueteltu tällä hetkellä menettelyn piirissä olevat kemikaalit. Asetusta ollaan parhaillaan uusimassa ja osa asetuksen toimeenpanotehtävistä ollaan siirtämässä
Euroopan kemikaalivirastoon.
Elohopean vientikieltoasetus
Metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EU) 1102/2008. Elohopean vientikieltoasetuksen tavoitteena on vähentää ihmisten ja ympäristön
riskiä altistua elohopealle vähentämällä elohopean tarjontaa maailmanmarkkinoilla. Elohopea ja sen
yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille, ekosysteemeille sekä luonnonvaraisille eläimille ja kasveille. Tavoitteiden toteuttamiseksi asetuksessa säädetään metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeaa sisältävien yhdisteiden ja seosten vientikielto unionista sen ulkopuolelle sekä katsotaan jätteeksi
olemassa olevissa käyttökohteissa käytön loputtua jäljellä oleva metallinen elohopea ja säädetään
sen turvallisesta sijoittamisesta. Asetus on osa elohopean haittoja vähentäviä kansainvälisiä toimia.
Asetus tuli voimaan 28.11.2008.
Kasvinsuojeluainelainsäädäntö
Vuoden 2012 alussa tuli voimaan uusi laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011). Lain tavoitteena on
varmistaa kasvinsuojeluaineiden asianmukainen ja kestävä käyttö. Lailla toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2009/128/EY) yhteisön politiikan puitteista torjuntaaineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi. Lisäksi lakiin on sisällytetty kasvinsuojeluaineiden
markkinoille saattamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
1107/2009 täydentävää kansallista sääntelyä toimivaltaisista viranomaisista, valvonnasta, hallinnollisista pakkokeinoista ja seuraamuksista sekä maksuista ja muutoksenhausta.
Puitedirektiivin taustalla on komission vuonna 2006 antama tiedonanto EU:n temaattisesta
strategiasta torjunta-aineiden kestävästä käytöstä. Teemakohtaisen strategian ehdottamia
toimenpiteitä oli tarkoitus osaksi sisällyttää uusiin säädöksiin ja osaksi olemassa oleviin
säädöksiin. Uusiin säädöksiin kuuluvat edellä mainittujen puitedirektiivin ja kasvinsuojeluaineasetuksen lisäksi kasvinsuojeluaineiden tilastointia koskeva asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1185/2009 torjunta-aineita koskevista tilastoista). Konedirektiivin muutoksella (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/127/EY direktiivin
2006/42/EY muuttamisesta torjunta-aineiden levityskoneiden osalta) muutettiin konedirektiiviä kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden osalta.
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Puitedirektiivillä vahvistetaan puitteet torjunta-aineiden kestävälle käytölle vähentämällä torjuntaaineiden käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä sekä edistämällä integroidun torjunnan ja vaihtoehtoisten torjuntamenetelmien käyttöä. Puitedirektiiviä sovelletaan tällä
hetkellä vain kasvinsuojeluaineisiin, mutta soveltamisalaa on myöhemmin tarkoitus laajentaa kattamaan biosidit. Jäsenvaltion tulee tehdä kansallinen kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintasuunnitelmia (National Action Plan, NAP), jossa vahvistetaan tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut kasvinsuojeluaineiden käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien ja vaikutusten vähentämiseksi. Suomessa toimintasuunnitelma valmisteltiin MMM:n työryhmässä. Kasvinsuojeluainelaissa kestävän käytön toimintasuunnitelman toimeenpano annetaan Tukesin tehtäväksi
yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
Työturvallisuuslainsäädäntö
Kemiallisia tekijöitä koskevat ensisijaiset säännökset ovat työturvallisuuslaissa (738/2002) ja tämän
nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001). Lähinnä
työnantajia velvoittavia kemiallisten tekijöiden turvalliseen hallintaan liittyviä muita säädöksiä ovat
sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (1213/2011), valtioneuvoston asetus työhän liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000), työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993), valtioneuvoston päätös perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä aiheutuvan vaaran torjunnasta (1043/1991), työministeriön päätös perimälle,
sikiölle ja lisääntymiselle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä (1044/1991), laki syöpäsairauden
vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001), työterveyshuoltolaki (1383/2001) sekä valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001). Kemiallisista tekijöistä työssä on annettu myös muita
valtioneuvoston asetuksia ja päätöksiä.
Työsuojeluvalvontaa sääntelee ns. valvontalaki, eli laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006).
Ympäristönsuojelulainsäädäntö
Ympäristönsuojelulain (86/2000) tavoitteena on suojella ympäristöä kokonaisuutena ehkäisten
kuormitusta vesistöön, maaperään ja ilmaan. Keskeisenä työkaluna ovat lupa- ja ilmoitusmenettelyt,
joiden kautta varmistetaan ympäristölle riskialttiiden toimintojen hyväksyttävä taso ja kuormituksen
minimointi. Vireillä on parhaillaan laaja ympäristönsuojelulainsäädännön kokonaisuudistus, jossa
tarkastellaan lain suhdetta muuhun ympäristölainsäädäntöön, mukaan lukien kemikaalilainsäädäntö,
sekä kevennetään hallinnollisia menettelyjä ja vahvistetaan valvontaa. Uudistuksen ensimmäisessä
vaiheessa toimeenpannaan EU:n teollisuuspäästödirektiivi. Kokonaan uusia säännöksiä tarvitaan
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta vahvistettavien päätelmien noudattamisesta lupamenettelyssä.
Keskeiset vesien ja merien tilan parantamiseen liittyvät ympäristötavoitteet on asetettu vesipuitedirektiivissä (2000/60/EY) ja meristrategiadirektiivissä (2008/56/EY), jotka on kansallisesti saatettu
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voimaan lailla vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011). Vesipuitedirektiivin prioriteettiaineita koskevan osan toimeenpanemiseksi on annettu valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006). Prioriteettiaineisiin liittyvää sääntelyä kehitetään koko ajan ja parhaillaan on käsittelyssä uusi komission esitys tiukennetuista ja laajennetuista ympäristölaatunormeista. Maaperän pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioinnista on annettu kansallinen
asetus (214/2007). Asetuksessa määriteltiin arvioinnin perusteet ja esitettiin arvioinnin apuna käytettävät haitallisten aineiden kynnys- ja ohjearvot.
Laaja jätelainsäädännön kokonaisuudistus astui pääosin voimaan 1.1.2012. Uudistuksen taustalla oli
uusi jätedirektiivi (2008/98/EY). Uudessa jätelaissa (646/2011) on mm. tiukennettu vaarallisia jätteitä (aiemmin ongelmajätteet) koskevia velvoitteita ja sidottu vaarallisen jätteen luokittelu CLPasetukseen. Jätteen käsitteen tulkintaa helpottamaan on laadittu sivutuote- ja ns. "ei enää jätettä"kriteerit. Näistä jälkimmäisiä voidaan antaa jätelajikohtaisesti mm. komission asetuksina. Kun jäte
on lakannut olemasta jätettä, sovelletaan siihen kemikaalilainsäädäntöä. Tuottajavastuun piiriin
kuuluvat nykyisin keräyspaperi, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, ajoneuvot ja renkaat
sekä paristot ja akut.
Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö
Uusi kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) tuli voimaan 1.1.2012, ja lailla yksinkertaistetaan ja selkeytetään yleistä kuluttajaturvallisuussääntelyä. Lainsäädännön yleisiin periaatteisiin ja lähtökohtiin
ei tehty muutoksia. Muutosten arvioidaan parantavan kuluttajien turvallisuutta pitkällä aikavälillä.
Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön tavoitteena on ehkäistä ennakolta terveys- ja omaisuusvaaroja,
ja siinä ei säännellä korvausvastuuta koskevia kysymyksiä. Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön ulkopuolelle jäävät ympäristöhaitat, asiakkaan mahdollinen tyytymättömyys tavaraan tai palveluun
sekä laatukysymykset siltä osin, kun kyse ei samalla ole tuoteturvallisuuteen liittyvistä asioista.
Valvontaviranomaisten toimivaltuuksia, valvonnan suunnittelua ja hallinnollisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä on selkeytetty ja muutettu.
Kuluttajaturvallisuuslaki on edellisen lain tapaan yleislaki, jota ei pääsäännön mukaan sovelleta
silloin, kun muualla lainsäädännössä on tiettyjen kulutustavaroiden tai kuluttajapalvelujen turvallisuutta koskevaa sääntelyä. Jos turvallisuutta koskeva sääntely erityislainsäädännössä ei kuitenkaan
kata kaikkia turvallisuuskysymyksiä tai jos erityislainsäädännössä ei edellytetä vähintään samaa
turvallisuustasoa taikka jos erityislain hallinnolliset pakkokeinot eivät ole yhtä kattavia kuin yleislaissa, yleislakia voidaan soveltaa sellaisiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuutta
koskeviin seikkoihin, joihin erityislainsäädäntö ei tuo riittävää turvallisuustasoa.
Edelleen voidaan mainita laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien
tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle (1197/2009). Se liittyy sekä EU:n asetuksen akkreditoinnista ja markkinavalvonnasta (EY) N:o 765/2008 (ns. NLF-asetus) että yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin (95/2001) mukaisiin ilmoitusvelvoitteisiin.
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Kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan myös lelujen ja kosmetiikan valvontaan, ja lisäksi vuoden
2012 alussa tulivat voimaan laki lelujen turvallisuudesta (1154/2011) ja valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta (1218/2011). Niihin sisältyvät lelujen kemiallisia ominaisuuksia koskevat uudet
vaatimukset sekä työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisia vaatimuksista (1352/2011) tulevat voimaan 20.7.2013. Siihen saakka ovat voimassa aikaisemman lelujen
turvallisuudesta annetun lain (287/1997) lelujen kemiallisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset.
Kosmetiikkalainsäädäntö on parhaillaan uudistumassa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
kosmeettisista valmisteista (1223/2009) tuli voimaan 11.1.2010 ja on siirtymäaikojen jälkeen suoraan sovellettavaa yhteisölainsäädäntöä, pääasiallisesti 11.7.2013 alkaen.
Elintarvikelainsäädäntö
Elintarvikelailla (23/2006) säädetään elintarvikkeita koskevista yleisistä vaatimuksista sekä niiden
valvonnan järjestämisestä. Lain soveltamisalaan kuuluu lähtökohtaisesti kaikki elintarvikkeiden
tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet, lukuun ottamatta omaan käyttöön tarkoitettua alkutuotantoa tai
elintarvikkeen käsittelyä yksityistaloudessa. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkejäämiä
ja ympäristömyrkkyjä valvotaan elintarvikelain nojalla. Elintarvikkeiden muusta vierasainevalvonnasta säädetään komission asetuksella (EY) N:o 1881/2006 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta. Torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja
eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EY) N:o 396/2005. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista
säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1935/2004. Kaikkia alan toimijoita koskee myös hyviä tuotantotapoja koskeva asetus (EY) N:o 2023/2006. Sen mukaan toimijoilla tulee olla dokumentoitu laadunvarmistus- ja laadunvalvontajärjestelmät sekä lopullisen materiaalin tai tarvikkeen vaatimuksenmukaisuuden ja turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot. Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia muovisia materiaaleja ja tarvikkeita koskevat säädökset on
uudistettu komission asetuksella (EY) N:o 10/2011 ja keraamisia tarvikkeita koskevia raskasmetallivaatimuksia ollaan uudistamassa EU-tasolla.
Lääkelainsäädäntö
Ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden turvallisuudesta ja käytöstä säännellään lääkelaissa
(395/1987). Lakia on muutettu viimeksi mm. tarkentamalla apteekkipalveluita, lääkkeiden sopimusvalmistusta, lääkeaineiden luovuttamista lääketehtaasta sekä lääkkeitä markkinoivan tahon yhdistyksille ja potilasjärjestöille antamaa tukea koskevia säännöksiä.
Lannoitevalmistelainsäädäntö
Lannoitevalmistelain (539/2006) tarkoituksena on kasvintuotannon sekä elintarvikkeiden ja ympäristön laadun turvaamiseksi edistää hyvälaatuisten, turvallisten ja kasvintuotantoon sopivien lannoitevalmisteiden tarjontaa ja sellaisiksi sopivien sivutuotteiden hyötykäyttöä. Tätä lakia sovelletaan
myös lannoiteasetukseen (EY) N:o 2003/2003, joka koskee tällä hetkellä ainoastaan epäorgaanisia
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lannoitteita. EU:ssa on aloitettu lannoitelainsäädännön kokonaisuudistus, jossa EU:n lannoitelainsäädännön piirin tulee kaikki lannoitevalmisteryhmät.
Rehun lisäaineita ja rehujen haitallisia aineita koskeva lainsäädäntö
Rehulain 86/2008 tavoitteena on eläinten terveyden ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laadun
turvaamiseksi varmistaa rehujen laatu, turvallisuus, jäljitettävyys sekä rehuista annettavien tietojen
asianmukaisuus.
Rehun lisäaineista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) 1831/2003. Rehun lisäaineita lisätään tarkoituksellisesti rehuun ja ne voivat olla kemiallisia
yhdisteitä, entsyymejä tai mikro-organismeja, aineita tai valmisteita. Vain EU:ssa hyväksyttyjä rehun lisäaineita saa unionissa saattaa markkinoille, käyttää tai prosessoida. Rehujen haitallisista aineista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY, joka on toimeenpantu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 11/2010. Haitallisia aineita ja tuotteita ovat raskasmetallit ja eräät muut epäorgaaniset aineet, homemyrkyt, kasvinsuojeluaineiden jäämät, orgaaniset
ympäristömyrkyt (esimerkiksi dioksiini) sekä kasviperäiset epäpuhtaudet (esimerkiksi myrkylliset
kasvit ja siemenet sekä niiden prosessituotteet). Haitallisten aineiden ja tuotteiden esiintymistä rehuissa on rajoitettu asettamalla kyseisten aineiden pitoisuudelle raja-arvot.
Rakennustuotelainsäädäntö
EU:n uusi rakennustuoteasetus hyväksyttiin vuonna 2011. Asetus korvasi rakennustuotedirektiivin
ja se tuli voimaan ilman kansallista voimaan saattamista. Asetuksen myötä rakennustuotteiden CEmerkintä tulee pakolliseksi heinäkuussa 2013. Rakennustuotteita valmistavien yritysten on tarpeen
testata rakennustuotteensa CE-merkintää varten ennen kuin merkintä tulee pakolliseksi. Rakennustuotteita koskevissa tuotestandardeissa tullaan esittämään yhtenäiset testausstandardit EU:ssa säänneltyjen vaarallisten aineiden (esimerkiksi tietyt orgaaniset haitta-aineet, metallit, karsinogeenit)
määrittämisestä.
Asetus akkreditoinnista ja markkinavalvonnasta
Asetuksella akkreditoinnista ja markkinavalvonnasta (EY) N:o 765/2008 (ns. NLF-asetus) EU:ssa
on vahvistettu yleiset puitteet tuotteiden markkinavalvonnalle. Markkinavalvonnan lisäksi asetuksella säädetään akkreditoinnista, kolmansista maista tuotavien tuotteiden valvonnasta ja CEmerkinnästä. Asetuksen tarkoituksena on täydentää ja tehostaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yksityiskohtaisemmat säännökset markkinavalvonnasta sisältyvät sektoridirektiiveihin ja niiden panemiseksi täytäntöön säädettyyn kansalliseen lainsäädäntöön.

15

4. Työryhmän toimenpidesuositukset
Tarkistettuun ohjelmaan (ehdotus) valittiin 31 toimenpidesuositusta. Näistä kokonaan uusia on 12.
Tärkeimpinä pidettiin suosituksia, joiden tavoitteena on hankkia riittävästi tietoa terveydelle ja ympäristölle vaarallisille aineille altistumisesta ja päästöistä sekä parantaa toiminnanharjoittajien kemikaaliriskien hallintaa.
Työryhmän valitsemat toimenpidesuositukset esitetään seuraavissa alaluvuissa vaikutusalueittain.
Kunkin vaikutusalueen osalta esitetään vaikutustavoite sekä perustelut ehdotetuille toimenpidesuosituksille. Kunkin vaikutusalueen toimenpidesuositukset on esitetty prioriteettijärjestyksessä.
Kokonaan uudet toimenpidesuositukset on merkitty merkinnällä (U). Toimenpidesuosituskohtainen
tavoite ja sen täsmennys konkreettisina toimina on esitetty kunkin toimenpidesuosituksen jälkeen.
Täsmennystä ei kuitenkaan esitetä, jos toimenpidesuosituksen on katsottu olevan riittävän konkreettinen. Lisäksi on esitetty vastuutahot, vaikutukset ja mahdollisesti tarvittavat lisäresurssit nykyiseen verrattuna. Virkatehtävänä toteutettavien toimenpidesuositusten kohdalla resursseja ei ole erikseen mainittu.
Kemikaalien aiheuttamien haitallisten ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämiseksi työryhmä
ehdottaa toimenpiteitä seuraavilla viidellä vaikutusalueella, jotka ovat samat kuin alkuperäisessä
kemikaaliohjelmassa:
1. REACH:n tavoitteiden saavuttaminen ja uuden tiedon hyödyntäminen;
2. Altistumistiedot ja seuranta;
3. Yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kemikaalien riskinarviointi ja
riskinhallinta;
4. Tuotteiden ja valmisteiden aiheuttamien kemikaaliriskien vähentäminen sekä
5. Kansainvälinen vaikuttaminen.
Lisäksi työryhmä on käsitellyt nanomateriaaleihin, hormonitoimintaa häiritseviin aineisiin sekä
kemikaalien yhteisvaikutuksiin liittyviä ympäristö- ja terveyskysymyksiä. Vuoden 2011 hallitusohjelmassa todetaan, että hallituskaudella arvioidaan uusien esille nousseiden aiheiden, kuten
nanomateriaalien, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja kemikaalien yhteisvaikutusten edellyttämien lisätoimien tarve. Nämä teemat on nostettu viime vuosina esille muun muassa OECD:n kemikaaliohjelmassa, EU:n kemikaaliyhteistyössä ja maailmanlaajuisessa kemikaaliyhteistyössä.
Teemoja käsitellään kunkin vaikutusalueen erillisinä toimenpidesuosituksina tai täsmennyksinä.
Työryhmä on tunnistanut, että viestintää tulisi käyttää nykyistä paremmin hyödyksi kemikaaliriskien hallinnassa. Viestinnässä on tärkeää hyödyntää tehokkaasti tutkimukseen perustuvaa tietoa varovaisuusperiaatetta unohtamatta. Lisäämällä osaamista kemikaaliriskien hallinnasta vähennetään
kemikaaleista aiheutuvia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Viestinnän edistäminen koskee kaikkia toimenpidesuosituksia. Viestinnälle tulee myös varata riittävästi resursseja. Yhdessä eri
vastuutahojen kanssa tulee pyrkiä parantamaan viestinnän vaikuttavuutta.
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Työryhmä ehdottaa, että keskeiset tahot (STM, YM, TEM, MMM, Tukes, SYKE) laativat eri
osapuolia kuulleen kemikaaliriskien viestintää koskevan toimintaohjelman vuoden 2013 loppuun mennessä.
Toimintaohjelmassa voidaan ottaa huomioon muun muassa seuraavat työryhmän tärkeiksi tunnistamat toimet:
 Tiedotetaan kemikaalialtistumisesta ja riskien hallinnasta.
 Kiinnitetään huomioita riskiviestinnän osaamiseen sekä viestinnän resursseihin.
 Lisätään kuluttajien tietoisuutta kemikaalien riskeistä ja niiden hallinnasta painopisteenä
nuoret.
 Lisätään tiedottamista kuluttajille kemikaalien riskeistä.
 Kehitetään monisuuntaista ja aktiivista viestintää viranomaisten, eturyhmien ja muiden toimijoiden kesken osallistumisen parantamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi.

4.1. REACH:n tavoitteiden saavuttaminen ja uuden tiedon hyödyntäminen
VAIKUTUSTAVOITE
EY:n kemikaaliasetuksen (REACH) tuomat velvoitteet on tehokkaasti toimeenpantu ja asetuksen
tavoitteet terveyden- ja ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi on saavutettu sekä
asetuksen kautta saatuja uusia tietoja hyödynnetään laajasti.
PERUSTELUT
REACH-asetus on tuonut toiminnanharjoittajille ja viranomaisille uusia tehtäviä ja uusia rooleja.
Riskien osoittamisen sekä niiden hallinnan vastuun siirtäminen toiminnanharjoittajille, rekisteröintiin liittyvä yhteistyö, viranomaisten rooli neuvojana ja valvojana ja tullin tehtävien lisääntyminen
kemikaalivalvonnassa edellyttävät sekä tietojen että menetelmäosaamisen kehittämistä. Asetuksen
voimaantultua keskeistä on sen toteutus, mikä vaatii tavoitteiden priorisoimista ja resurssien oikeaa
mitoittamista. Toiminnanharjoittajien tietoisuutta on edelleen parannettava heitä koskevista velvoitteista ja tuettava näiden velvoitteiden täyttämisessä. Rekisteröintiin, lupamenettelyihin ja yritysten
konsultointiin tarvitaan lisää asiantuntemusta niin yrityksissä kuin julkisella ja kolmannella sektorilla.
Viranomaisten tehtävänä on valvoa ja edistää asetuksen toimeenpanoa. Tehtäviin kuuluu mm. selvittää Suomen kannalta merkittävät aineet, joista tulisi tehdä ainekohtainen arviointi tai joita tulisi
rajoittaa EU-tasolla. Viranomaisen tulee selvittää lupamenettelyn piiriin mahdollisesti kuuluvien
aineiden, erityisesti SVHC (Substances of very high concern), CMR (Carcinogens, Mutagens, Reproductive Toxicants) aineiden kategoriaan 1 ja 2 sekä PBT (Persistent, Bioaccumulative, Toxic) ja
vPvB (very persistent, very bioaccumulative) aineiden ja mahdollisten hormonihäiritsijöiden käyttökohteita ja esiintymistä, jotta voitaisiin edistää REACH:n tavoitteiden toteutumista.
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REACH-asetuksen kautta saatua tietoa tulisi hyödyntää nykyistä paremmin. REACH-tietoa voitaisiin käyttää aiempaa enemmän hyödyksi sekä viranomaisten toiminnan kehittämisessä että yritysten
ohjauksessa, asetuksen ulkopuolelle jäävillä alueilla, tutkimus- ja kehitystyössä testauksen ja arvioinnin osalta sekä tuotteiden kemikaalisisällöstä tiedottamisessa. REACH:illä on merkitystä kemikaalihallinnan kehittymisessä myös EU:n ulkopuolella.
Toiminnanharjoittajien tukemiseksi viranomaisten ja muiden asiantuntijatahojen olisi myös tarpeen
lisätä tiedottamista haitallisten kemikaalien korvaamisen mahdollisuuksista. Tässä tulisi ottaa huomioon myös REACH:n mukaisten menettelytapojen tuomat velvoitteet korvaavien aineiden ja menetelmien arvioimiseksi.
REACH-asetuksen tuottaamaa tietoa voidaan hyödyntää myös viestinnässä, erityisesti tiedotettaessa
kansalaisille ja työntekijöille kemikaalien turvallisesta käytöstä.
Koska koko järjestelmä kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta on uudistettu
uudella CLP-asetuksella, myös sen toimeenpano edellyttää toiminnanharjoittajilta monipuolista
osaamista ja lisätoimia.
TOIMENPIDESUOSITUKSET
4.1.1 Edistetään REACH:n ja CLP:n mukaisista menettelyistä saadun kemikaalitiedon
siirtymistä tuotantoketjussa lopputuotteiden valmistajille ja edelleen kuluttajille asti.
Tavoite: Eri toimijoiden käytössä on tarvittavat tiedot kemikaaleista ja niiden turvallisista käyttö- ja hävittämistavoista. Vähennetään kemikaaleista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia.
Täsmennys: Käyttöturvallisuustiedotteen laatua parannetaan edelleen. Tuetaan jatkossa erityisesti PK-yrityksiä REACH:n ja CLP:n toimeenpanossa ja asetusten tuottaman tiedon hyödyntämisessä. Tähän kuuluu olennaisesti myös viranomaisten ja muiden asiantuntijatahojen antama
koulutus ja asetusten vaatima REACH- ja CLP- neuvontapalvelu Tukesissa.
Vastuutaho: Toiminnanharjoittajat, Tukes, TTL, Elinkeinoelämän järjestöt
Tarvittavat lisäresurssit: Työhön on kohdennettava lisää resursseja nykyiseen verrattuna.
Vaikutukset: Lainsäädännön tehokkaalla toimeenpanolla saavutetaan REACH-asetuksen tavoite terveyden ja ympäristön suojelun korkeasta tasosta. PK-yritysten toimintaedellytykset paranevat viranomaisten neuvontapalveluiden ansioista.
4.1.2 Lisätään viranomaisten osaamista ja selkeytetään työnjakoa kemikaalilain markkina- ja olosuhdevalvonnassa (U)
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Tavoite: Lisäämällä viranomaisten osaamista ja selkeyttämällä työnjakoa edistetään kemikaalilainsäädännön velvoitteiden noudattamista ja sitä kautta saavutetaan lainsäädännön tavoite terveyden ja ympäristön suojelun korkeasta tasosta.
Täsmennys: Organisoidaan valvonta siten, että se on osaavaa, tehokasta ja ohjaavaa.
Vastuutaho: STM, YM, TEM, kemikaalilain valvontaviranomaiset
Vaikutukset: Osaava ja tehokas valvonta edistää kemikaaleista aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähenemistä ja vähentää työntekijöiden ja muun väestön terveysvaaraa aiheuttavaa kemikaalialtistumista. Viranomaiset tekevät yhteistyötä mutta eivät päällekkäistä työtä.
4.1.3 Määritellään REACH:n ja CLP:n toimeenpanon kansalliset prioriteetit viranomaistoiminnassa.
Tavoite: Kohdistetaan REACH:n ja CLP:n toimeenpano viranomaistoiminnassa kansallisiin
prioriteetteihin, jolloin terveys- ja ympäristöriskien hallinta tehostuu.
Täsmennys: Suomen kannalta tärkeimmät asiat REACH- ja CLP-asetusten toimintaprosesseissa priorisoidaan. Priorisoitavia asioita voisivat olla esimerkiksi Euroopan kemikaaliviraston valvontafoorumin työ, SVHC-aineiden tunnistaminen, rajoitusehdotukset, aineiden arviointimenettely ja harmonisoitua luokitusta koskevat ehdotukset. Viranomaisten ja asiantuntijalaitosten resurssit suunnataan jatkossa prioriteettien mukaisesti. REACH:n tuottaman käytännönläheisen
tiedon hyödyntämistä tehostetaan.
Vastuutaho: Tukes, STM, YM ja muut kemikaaliviranomaiset
Vaikutukset: Kohdistamalla viranomaistoiminnan resursseja tärkeimmiksi valituille alueille tehostetaan viranomaistoiminnan vaikuttavuutta ja näin saadaan niukoilla resursseilla mahdollisimman suuri hyöty.

4.1.4 Kannustetaan haitallisten kemikaalien korvaamiseen (U)
Tavoite: Vähennetään vapaaehtoisin toimin kemikaaleista aiheutuvia haitallisia ympäristö- ja
terveysvaikutuksia.
Täsmennys: REACH-asetuksen lupamenettely ohjaa haitallisimpien aineiden korvaamiseen.
Markkinoilla on kuitenkin edelleen lukuisia haitallisia kemikaaleja, joille osalle on olemassa
käyttökelpoisia haitattomampia vaihtoehtoja tai joiden käyttöä voidaan vähentää prosessiteknisin ratkaisuin. Kehitetään monisuuntaista ja aktiivista viestintää kemikaaliohjelman toimeenpanosta vastaavien toimijoiden kesken kemikaaliturvallisuuden edistämiseksi.
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Vastuutaho: Toiminnanharjoittajat, elinkeinoelämän järjestöt viranomaiset, tutkimus- ja asiantuntijalaitokset
Tarvittavat lisäresurssit: Työhön on kohdennettava lisää resursseja nykyiseen verrattuna.
Vaikutukset: Luodaan mahdollisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia korvaavien aineiden
kehittämisessä ja valmistuksessa. Kemikaalien ja niiden tuotanto- ja käyttöprosessien korvaamisella ympäristö- ja terveysmyönteisemmiksi ja turvallisemmiksi voidaan pitkällä aikavälillä
saavuttaa myös muita tärkeitä hyötyjä, kuten luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentää kemikaaleista johtuvien ammattitautien määrää

4.2. Altistumistiedot ja seuranta
VAIKUTUSTAVOITE
Riskinarviointia ja riskinhallintaa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimista varten on
riittävästi tietoa terveydelle ja ympäristölle vaarallisille aineille altistumisesta ja päästöistä.
PERUSTELUT
Ihmisen altistuminen
Ihmiset altistuvat sisä- ja ulkoilman, ravinnon ja juomaveden sekä kulutustuotteiden - esimerkiksi
kosmetiikan - välityksellä erilaisille kemikaaleille työssä, kotona ja harrastuksissa, mutta kemikaalialtistumisesta ei ole systemaattisesti keräytyvää ja riittävän kattavaa tietoa. Kansallisen kemikaaliohjelman mukaisesti tehtiin vuosien 2006 - 2010 aikana selvitys altistumistiedoista, jota asiantuntija- tai tutkimuslaitokset keräävät kemikaalialtistumisesta työssä, kotona tai harrastuksissa. Esimerkiksi THL kerää tietoa väestön ympäristöperäisestä altistumisesta ja Työterveyslaitos tietoa altistumisesta kemikaaleille työssä. Ihmisen kemikaalialtistumisen selvittämiseksi tarvitaan sekä ympäristön tilaa kuvaavia tietoja (kemiallisten aineiden esiintyminen ja pitoisuudet ympäristössä) että
ihmisten altistumista kuvaavia tietoja (kemikaalien saanti ihmisille, pitoisuudet ihmisessä). Selvittämällä systemaattisesti ympäristö- ja työperäistä altistumista kemikaaleille voidaan tunnistaa merkittävimmät riskialtistumiset, kehittää tehokkaita torjuntakeinoja altistumisen vähentämiseksi ja
kohdistaa ne oleellisiin altistumisiin ja oikeisiin kemikaaleihin sekä suhteuttaa eri altisteiden riskiä.
Ammattitautitilastojen perusteella kemikaalit ja muut kemialliset tekijät aiheuttavat edelleen tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavia työperäisiä ammattitauteja. Työhygieenisillä mittauksilla ja
biomonitoroinnin avulla saadaan luotettavaa tietoa päätöksentekoa ja torjuntatoimien suuntaamista
varten. Kemikaalialtistumisen monitorointi on tärkeää myös siksi, että työntekijöiden oikeus erityisäitiyspäivärahaan voidaan luotettavasti selvittää. Asiantuntijoiden arvioinneilla ja mallinnuksella on
oma merkityksensä, mutta mittaamalla saatua tietoa altistumisesta ne eivät voi kokonaan korvata.
Terveyshaittojen torjumiseksi tulee erityistä huomiota kiinnittää toimialoihin, joihin liittyy muita
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aloja suurempi terveysriski tai joista voi tutkimus- ja muun asiantuntijatiedon perusteella aiheutua
vaaraa. On huomioitava, että työpaikkojen merkittävät kemialliset altisteet eivät rajoitu pelkästään
kemiallisiin valmisteisiin, jotka kuuluvat REACH:n piiriin, vaan käsittävät myös muut kemialliset
tekijät kuten erilaiset pölyt ja prosesseissa syntyvät huurut.
Kemikaalien hallinnolliset (esim. REACH:n mukaiset) riskinarvioinnit perustuvat yksittäisiä kemikaaleja koskeviin altistumistietoihin kemikaalin tietyssä käyttötarkoituksessa. Luotettavaan väestöä
koskevaan riskinarviointiin tarvitaan kuitenkin tietoa ihmisten todellisesta altistumisesta eli elimistöön päätyvistä annoksista. Esimerkiksi koko väestön kattavien kansallisten ruuankulutustietojen
puuttuminen vaikeuttaa haitta-aineiden riskinarviointia. Tuntemalla altistumistasot, altistavat ammatit, tehtävät ja tuotteet, voidaan torjuntatoimet kohdistaa tehokkaalla tavalla.
Ympäristöseurannat altistumisen seurannan osana
Haitallisten aineiden aiheuttamasta ympäristön kuormituksesta ei ole riittävän hyvää kuvaa.
Haitallisten aineiden ympäristöseurannan tehostamisen lähtökohtana ovat riskinhallinnan ja toimien
vaikutusten seuraamisen lisäksi erityisesti riittävän kattavan ja laatuvaatimukset täyttävä haitallisten
aineiden ympäristöpitoisuuksien seuranta useiden EU-säädösten ja kansainvälisten ympäristösopimusten edellyttämänä.
Kemikaalien ja haitallisten aineiden päästöistä ympäristöön on olemassa tietoja vain hyvin harvoista
aineista ja näidenkin osalta vain suurimmista pistemäisistä päästölähteistä, kuten teollisuuslaitoksista. Teollisuuden päästöjen kemikaaleista jää yhä suuri osa tunnistamatta eikä näin ollen saada riittävää kuvaa siitä, miten haitalliset aineet kuormittavat ympäristöä.
Kunnalliset jätevedenpuhdistamot mittaavat puhdistetusta jätevedestä ja lietteestä rehevöitymiseen
liittyviä muuttujia sekä lietteen raskasmetallipitoisuuksia. Kunnalliseen viemäriin tulee kuitenkin
myös runsaasti erilaisia kemikaaleja esimerkiksi kotitalouksista ja PK-yrityksistä. Näiden päästöjen
riskien selvittämisellä pystytään arvioimaan tarkkailun tarpeet ja kemikaalien kartoittamisella parannetaan tietämystä lietteen sisältämistä kemikaaleista lietteen käyttökelpoisuuden arviointia varten.
Haitallisia aineita koskevien kansainvälisten sopimusten nojalla tietoa kemikaalien päästöistä ympäristöön tarvitaan erityisesti hitaasti hajoavia orgaanisia yhdisteitä (ns. POP-yhdisteet) koskevan
UNECE:n kaukokulkeutumissopimuksen POP-pöytäkirjan ja Tukholman POP-sopimuksen toimeenpanossa. Lisää tietoa tarvitaan myös ns. hormonitoimintaan vaikuttaviksi tunnistettujen aineiden päästöistä ja niiden vaikutuksista. Vesipuitedirektiivi velvoittaa tunnistamaan aineet, jotka voivat aiheuttaa pilaantumisen vaaraa, lisäksi direktiivi edellyttää pilaantumista mahdollisesti aiheuttavien aineiden pistepäästöjen ennakkosääntelyä.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET
4.2.1 Selvitetään väestön kemikaalialtistumista (U)
Tavoite: Tiedetään nykyistä enemmän väestön kemikaalialtistumisesta.
Täsmennys: Tietoa kemikaaleille altistumisesta tarvitaan, jotta voidaan suunnata ihmisten
terveyttä edistäviä toimenpiteitä oikein ja tarjota tutkimuksiin perustuvaa tietoa kemikaalialtistumisesta toimenpiteitä koskevien päätösten tueksi. Tunnistetaan tietotarpeet ja keinoja altistumistiedon tuottamiseksi. Seurataan ilmansaastealtistumisen laadullista ja määrällistä
muuttumista ajassa erityisesti kaupunkiväestön osalta, analysoidaan altistumisen muutoksen
syitä ja arvioidaan tulevaa kehitystä ja kansanterveydellisiä seurauksia. Selvitetään harrastuksissa tapahtuvaa kemikaalialtistumista, jotta voidaan lisätä harrastajien tietoa altistumisesta sekä opastaa tilojen käyttäjiä riittävän ilmanvaihdon merkityksestä ja tarvittavasta
kohdepoistoista ja henkilökohtaisesta suojautumisesta. Selvitetään altistumista hormonitoimintaa häiritsevinä tunnistetuille tai epäillyille kemikaaleille esim. kosmetiikasta.
Vastuutahot: STM, THL, TTL
Tarvittavat lisäresurssit: Työhön on kohdennettava lisää resursseja nykyiseen verrattuna.
Vaikutukset: Altistumistiedon keräämisellä voidaan myös arvioida tehtyjen hallinnollisten
päätösten vaikuttavuutta, esimerkiksi aineita korvattaessa.
4.2.2 Selvitetään altistumista ja kehitetään riskinhallintaa työpaikoilla
Tavoite: Tiedetään nykyistä enemmän työssä tapahtuvasta kemikaalialtistumisesta ja tämän
perusteella voidaan kehittää parempia ja tehokkaampia hallintakeinoja työssä tapahtuvan
terveysvaaraa aiheuttavan kemikaalialtistumisen vähentämiseksi.
Täsmennys: Selvitetään kemikaalien käyttöä työpaikoilla, altistuvien määrää ja muutoksia
altistumistasoissa. Selvityksessä huomioidaan myös kemialliset tekijät kuten erilaiset pölyt
ja prosesseissa syntyvät huurut. Toteutetaan hanke, jossa tunnistetaan ja priorisoidaan merkittävimmät altistumiset ja altisteet ja kehitetään niille riskinhallintakeinoja. Riskiviestinnässä panostetaan näihin. Selvitetään nanomateriaalien käyttöä, valmistusta ja niille altistumista
työpaikoilla sekä hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistumista työpaikoilla.
Vastuutahot: STM, TTL
Tarvittavat lisäresurssit: Työhön on kohdennettava lisää resursseja nykyiseen verrattuna.
Vaikutukset: Selvityksen pohjalta yritykset voivat kohdentaa omia riskienhallintatoimenpiteitään tehokkaasti ja työntekijöiden terveysvaaraa aiheuttava kemikaalialtistuminen vähenee.
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4.2.3 Tehostetaan haitallisten aineiden ympäristöseurantoja
Tavoite: Tehostetulla ympäristöseurannalla varmistetaan, että pystytään toteuttamaan kaikki
haitallisten aineiden ympäristöseurannoille lainsäädännössä asetetut velvoitteet.
Täsmennys: Kehitetään edelleen haitallisten aineiden seurantaa perustuen ympäristöministeriön Haitallisten aineiden seurannan tehostamishankkeen (HAASTE 2004), ympäristön tilan seurannan strategian 2020 (2011) sekä vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden asetuksen velvoitteiden mukaisesti vuosille 2013-2015 laadittavaan seurantaohjelman
linjausten mukaisesti. Priorisoidaan resurssien käyttöä, jotta ympäristöseurantoihin liittyvät
lainsäädännössä asetetut velvoitteet saadaan täytettyä. Tehostetaan ja kehitetään yhteistyötä
seurantaa toteuttavien eri toimijoiden välillä esim. HASE-työryhmän ja LYNET-yhteistyön
puitteissa. Kasvinsuojeluaineiden seurannan toteutuminen kasvinsuojeluaineiden kestävän
käytön kansallisessa toimintaohjelmassa (NAP) varmistetaan. Huolehditaan kasvinsuojeluaineiden seurantatietojen analysoinnista ja julkaisemisesta pitkäaikaisten trendien selvittämiseksi.
Vastuutahot: LYNET-laitokset (SYKE, RKTL, MTT, Metla, Evira), YM, MMM
Vaikutukset: Tietoa voidaan käyttää suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla vähennetään ympäristöseurannassa mukana olevien haitallisten aineiden päästöjä ympäristöön. Tehostamalla toimintaa esim. yhteistyön avulla saadaan säästöjä, joiden avulla voidaan toteuttaa uusia/priorisoituja ympäristöseurannan osa-alueita (uusia aineita tai menetelmiä, laajempia
näytteenottoja tms.).
4.2.4 Tehostetaan haitallisten aineiden päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailua
a) Tehostetaan haitallisten aineiden päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailua teollisissa ja niihin rinnastettavissa lähteissä päästöjen aiheuttamien riskien perusteella.
Tavoite: Tarkkailun kohdentaminen päästöjen aiheuttamien riskien perusteella vähentää
kemikaaleista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.
Täsmennys: Kehitetään ympäristölupamenettelyä siten, että haitalliset aineet otetaan siinä
nykyistä paremmin huomioon. Pyritään vähentämään haitallisiksi tunnistettujen aineiden
(mm. PBT-aineet, tunnistetut hormonitoimintaan vaikuttavat aineet) käyttöä ympäristölupamenettelyn ja aineiden korvaamisen keinoin sekä vaikutetaan edellä mainittujen aineiden
huomioimiseen EU:n BAT-vertailuasiakirjoissa. Selvitetään metallien paikallisia taustapitoisuuksia erityisesti kaivannais- ja metalliteollisuuslaitosten sekä happamien maiden vesistöalueilla. Tarkkailusta saatavan tiedon siirtämistä ja hyödyntämistä tehostetaan tietokantojen ja rekisterien yhteiskäytöllä.
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Vastuutahot: ELY-keskukset, AVIt, YM, SYKE, toiminnanharjoittajat
Tarvittavat lisäresurssit: tutkimus- ja kehitysrahoitusta
Vaikutukset: Tietopohja haitallisten aineiden ympäristövaikutuksista lisääntyy ja toimenpiteiden kohdentaminen kustannustehokkaasti paranee vaikutusten minimoimiseksi.
b) Selvitetään tarkkailun tarpeen arvioimiseksi yhdyskuntajäteveden sekä lietteen sisältämiä haitallisia aineita
Tavoite: Tunnistetaan yhdyskuntajäteveden ja lietteen sisältämien haitallisten aineiden aiheuttamat riskit.
Täsmennys: Yhdyskuntajäteveden ja lietteen sisältämistä raskasmetalleista on melko hyvin
tietoa, mutta tiedot muista haitallisista aineista ovat vielä puutteellisia. Lisäselvityksiä tarvitaan jätevedessä ja lietteessä olevien, erityisesti pysyvien, kertyvien ja myrkyllisten aineiden
esiintymisestä jätevedenpuhdistamoilla. Selvityksiä tarvitaan muun muassa kuluttajakemikaaleista, lääkkeistä ja kosmetiikasta sekä jätevesien toksisuustestauksien (Whole Effluent
Assessment) soveltuvuudesta haitallisten aineiden riskinarviointiin ja tarkkailuun.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen vesien selvityksellä haitallisista aineista saadaan nykyistä parempaa tietoa muun muassa luvanvaraisten laitosten muista kuin tarkkailuohjelmiin
kuuluvista päästöistä, lupamenettelyn ulkopuolisten laitosten (palvelutoiminnot, kuten kampaamot, sairaalat, lääkäriasemat, autokorjaamot) haitallisten aineiden päästöistä, kotitalouksien käyttämien kemikaalien ja kulutustuotteista vapautuvien kemikaalien päästöistä ja puhdistamolietteeseen päätyvistä haitallisista aineista, ja niiden vaikutuksista lietteen hyötykäyttöön
Vastuutahot: SYKE, YM, MMM, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys, viemäriin liittyneet toiminnanharjoittajat
Tarvittavat lisäresurssit: tutkimus- ja kehitysrahoitusta
Vaikutukset: Selvityksen perusteella voidaan mm. tarkistaa ja tarkentaa yhdyskuntajäteveden puhdistamisvaatimuksia ja ohjeistusta, tavoitteena vähentää kemikaaleista aiheutuvia
haitallisia ympäristövaikutuksia.
c) Selvitetään tuotteista peräisin olevien haitallisten aineiden päästöjä ilmaan, veteen ja
maaperään kaatopaikoilta ja jätteenpoltosta sekä kierrätyksen ja muun hyödyntämisen seurauksena.
Tavoite: Tiedetään, mitä tuotteista peräisin olevia aineita pääsee jätteen käsittelyssä ja hyödyntämisessä ympäristöön.
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Täsmennys: Selvitysten lisäksi hankkeessa hyödynnetään myös tuotesuunnittelua ja tuotteiden sääntelyä. Integroidun tuotepolitiikan edistämiseksi ja toimien kohdentamiseksi kustannustehokkaasti tarvitaan ensisijaisesti parempia tietoja siitä, miten ja missä määrin tuotteissa käytetyt kemikaalit kulkeutuvat ympäristöön. Jätteiden käsittelylaitosten kemikaalipäästöt ympäristöön tulisi selvittää kartoituksella. Kartoitus koskisi niin kaatopaikkojen suotovesiä ja haituvia kaasuja kuin erityisesti jätteenpolttolaitosten kemikaalipäästöjä ilmaan.
Huomioidaan myös työntekijöiden altistuminen ja siihen liittyvät mahdolliset terveysriskit
jätteenpoltossa. Tällä on erityisesti merkitystä jatkossa, kun jätteenpoltto yleistyy.
Vastuutahot: SYKE, AVIt, ELY-keskukset, TTL, jätteenkäsittely- ja jätteenpolttolaitokset,
jätteen tuottajat ja tuotteiden valmistajat
Tarvittavat lisäresurssit: tutkimus- ja kehitysrahoitusta
Vaikutukset: Selvityksen perusteella voidaan mm. tarkistaa ja tarkentaa kaatopaikkojen rakentamisen ohjeistusta tavoitteena vähentää kemikaaleista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia sekä vaikuttaa tuotteisiin elinkaariajattelun pohjalta.
4.2.5 Selvitetään haitallisia aineita (erityisesti metallit, POP-yhdisteet) ja riskien hallintaa jätteiden esikäsittely-, kierrätys- ja hyödyntämisprosesseissa.
Tavoite: Tiedetään, mitä ja kuinka paljon haitallisia aineita esiintyy jätteiden esikäsittely-,
kierrätys- ja hyödyntämisprosesseissa.
Täsmennys: Tietoa tarvitaan riskien hallinnan suunnitteluun tavoitteena parantaa kierrätysmahdollisuuksia ja vähentää kemikaaleista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia. Selvityksissä huomioidaan myös työterveydelliset riskit näissä prosesseissa. Selvitetään ensi vaiheessa bromattujen palonsuoja-aineiden esiintymistä kierrätettävissä muoveissa
ja tähän liittyvää riskien hallintaa ottaen huomioon Tukholman yleissopimuksen POPyhdisteitä koskevat suositukset.
Vastuutahot: SYKE, YM, ELY-keskukset, toiminnanharjoittajat ja järjestöt, TTL
Tarvittavat lisäresurssit: Työhön on kohdennettava lisää resursseja nykyiseen verrattuna.

Vaikutukset: Haitallisten aineiden riskit hallitaan paremmin kierrätys- ja hyödyntämisprosesseissa.
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4.2.6 Selvitetään kasvinsuojeluaineiden käytön alueellinen jakautuminen.
Tavoite: Tiedetään Suomessa eri alueilla myytävien ja käytettävien kasvinsuojeluaineiden
määrät.
Täsmennys: Kasvinsuojeluaineiden myyntimäärien perusteella ei voida arvioida niiden käytön trendejä alueellisesti, pinta-alakohtaisesti tai eri kasvilajikohtaisesti. Kasvinsuojeluaineiden käytön alueellisen jakauman selvittäminen on tärkeää myös ympäristöseurannan tehostamiseksi ja vesipuitedirektiivin mukaisen päästöinventaarion toteuttamiseksi. Kasvinsuojeluaineiden käytön alueellisten, pinta-alakohtaisten tai lajikohtaisten arvioinnin perustaksi
tarvitaan kasvinsuojeluaineiden käyttömäärät.
Vastuutahot: MMM, Tietopalvelukeskus (Tike), Tukes ja SYKE
Vaikutukset: Tietoa voidaan hyödyntää ympäristöseurantojen suunnittelussa ja kohdentamisessa tavoitteena vähentää kemikaaleista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Selvitystyön toteutustavasta riippuen siitä voi aiheutua kustannuksia kasvinsuojeluaineita myyville tai käyttäville tahoille.
4.2.7 Tehostetaan lääke- ja eläinlääkelainsäädännön kattamien aineiden ympäristövaikutusten arviointia tiivistämällä viranomaisten yhteistyötä (U)
Tavoite: Arvioinnin tehostaminen mahdollistaa paremman tiedon saamisen lääke- ja eläinlääkelainsäädännön kattamien aineiden ympäristövaikutuksista. Tämän perusteella voidaan
tunnistaa mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
Täsmennys: Selvitetään, miten lääkkeiden ja eläinlääkkeiden ympäristövaikutusten arviointi järjestetään tehokkaasti.
Vastuutahot: STM, MMM, Fimea ja Tukes
Vaikutukset: Vähennetään lääke- ja eläinlääkelainsäädännön kattamista aineista ympäristölle ja ympäristön kautta ihmisille aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.
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4.3. Yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kemikaalien riskinarviointi ja
riskinhallinta
VAIKUTUSTAVOITE
Toiminnanharjoittajilla on kemikaaliriskien hallintaan riittävästi tietoa ja menettelyjä, ja näitä
käytetään ympäristön- ja terveydensuojelun korkean tason varmistamiseksi kaikenkokoisissa
yrityksissä ja toimipaikoissa. Riskinarviointi hallitaan ja toteutetaan työpaikoilla.
PERUSTELUT
Teollisuus, sekä kemianteollisuus että monet muut toimialat, on keskeisessä asemassa kemikaalien
ympäristö- ja terveysriskejä hallittaessa.
Kemianteollisuudella on omia ohjelmia kemikaaliturvallisuuden lisäämiseksi. Responsible Care vastuu huomisesta -ohjelma otettiin käyttöön 1990-luvun alussa Suomessa ja se on kansainvälisesti
tunnetuin sekä pitkäikäisin kestävää kehitystä tukeva teollisuuden omaehtoinen ohjelma. Kansalliset
indikaattorit, joita ohjelmilla perinteisesti seurataan, ovat päästöparametreja, ja kemikaaleista seurataan raskasmetalleja ja VOC-yhdisteitä. Responsible Care- ohjelman yksi keskeinen elementti on
Global Product Strategy (GPS). Se muodostaa kokonaisvaltaisen tuotevastuuajattelun perustan,
jonka keskeinen elementti on tiedon kulkeminen tuoteketjussa. Koko tuoteketjun kattavan strategian
tavoitteena on varmistaa tuotteiden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohdat sen elinkaaren
ajan. Ohjelman tavoitteisiin on sitoutunut Suomessa yli sata yritystä, mikä on noin puolet kemianteollisuuden yrityksistä. Erityisesti suuret teollisuuslaitokset ovat sitoutuneet ohjelmaan. Vapaaehtoisia ohjelmia on myös kemikaalikaupan piirissä. Teknisen Kaupan ja palveluiden yhdistyksen kemikaalijaosto on kemikaalikauppaan painottuvan vastuuohjelman kansallinen koordinaattori. Jaoston
jäsenyys on vuodesta 2012 alkaen edellyttänyt yrityksiltä pakollista sitoutumista RC-ohjelmaan ja
se tulee todentaa kolmannen osapuolen toimesta. Mikäli yritys on jo sitoutunut kemianteollisuuden
RC-ohjelmaan, ei sen enää tarvitse sitoutua jakelijoiden RC-ohjelmaan. Yritysten RCkoordinaattoreille järjestetään vuosittain kaksi kokemustenvaihtotilaisuutta, joissa käydään myös
läpi kemikaalilainsäädännön muutoksia. Ohjelmassa korostetaan, että tieto kemikaalin vaarallisuudesta on toimitettava myös mm. sopimuskumppaneille ja alihankkijoille.
On myös paljon kemikaaleja käsitteleviä yrityksiä, jotka eivät kuulu teollisuuden kattojärjestöihin
eivätkä minkään vapaaehtoisen ohjelman piiriin. Tällaisia ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja yritykset, jotka eivät toimi kemian alalla.
Selvitysten perusteella suurin osa erityisesti kemianteollisuuden ulkopuolella olevista työpaikoista
ei nykyisin noudata työturvallisuuslainsäädännön velvoitteita kemikaaleille altistumisen terveysriskien arvioimiseksi. Työterveyslaitoksen vuonna 2008 tekemässä, neljälle toimialalle suunnatussa
kyselytutkimuksessa työsuojelulainsäädännön mukainen kemikaaliriskinarviointi oli tehty vain noin
kolmanneksessa vastanneista yrityksistä. Myös kemianteollisuuden alalla toimivissa yrityksissä
riskinarviointi oli tehty vain noin puolessa yrityksistä (Kallio ym. REACH -asetuksen vaikutus työ27

paikan työturvallisuuteen -nykytilan arvio, TTL, 2008). Työpaikat tarvitsevat edelleen ohjeistusta ja
välineitä kemikaaleihin liittyvien velvoitteiden, kuten riskinarviointien ja kemikaaliluetteloiden
laatimisen, täyttämiseksi. Näitä tulisi suunnata erityisesti pienille kemikaaleja käyttäville työpaikoille. Yksi PK-yrityksille suunnattu työkalu kemikaaliriskien arviointiin ja hallintaan työpaikoilla
on hollantilaista alkuperää oleva Stoffenmanager (www.stoffenmanager.nl). Tästä työkalusta on
tulossa ilmainen, suomenkielinen versio käyttöön kesällä 2012.
Toiminnanharjoittajan on myös oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ympäristönsuojelulain nojalla. Tukemalla riskinarviointia työpaikoilla ja tehostamalla valvontaa autetaan työpaikkoja tunnistamaan ja hallitsemaan riskit työturvallisuuslain, kemikaalilain ja EU:n kemikaalilainsäädännön sekä ympäristönsuojelulain edellyttämällä tavalla.
Kemikaalien yhteisvaikutusten arviointi on haaste sekä viranomaisille että työpaikoille, joissa harvoin altistutaan vain yksittäisille aineille, vaan useiden aineiden seoksille. Sekä kemikaali-, työsuojelu että ympäristönsuojelulainsäädäntö antavat nykyisellään heikosti työkaluja yhteisvaikutusten
arviointiin. Menetelmiä ja ohjeistusta yhteisvaikutusten arviointiin tarvitaan sekä tehtäessä hallinnollisia päätöksiä väestön terveysriskiä aiheuttavien kemikaalien raja-arvoista, mahdollisista kielloista tai rajoituksista, että työpaikoilla ja työterveyshuolloissa arvioitaessa yksittäisten työntekijöiden terveysriskiä. Erityisesti useiden hormonaalisia vaikutuksia omaavien aineiden mahdolliset yhteisvaikutukset ovat viime aikoina herättäneet huolta. Nanomateriaalien sovellusten ja käytön määrän kasvaessa tietoa erilaisten nanomateriaalien mahdollisista terveys- ja ympäristöriskeistä on lisättävä. Riskit on pystyttävä hallitsemaan huolimatta siitä, ettei haittavaikutuksia täysin tunneta tai
niiden olemassaolosta ei olisi täyttä varmuutta. Suomessa on tehty kansainvälisesti huipputason
tutkimusta nanoturvallisuuden alueella. Tukemalla tutkimusta ja tuottamalla tietoa ja malleja nanomateriaalien riskien arviointiin ja turvalliseen käyttöön, ottaen huomioon myös kansainväliset edistysaskeleet nanoturvallisuuden alueella, pystytään varmistamaan ihmisten ja ympäristön suojelun
korkea taso myös näiden osalta.
Työnantajan on otettava haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) huomioon työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työympäristön suunnittelussa työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä arvioidessaan. HTP-arvot ovat tärkeä ohjauskeino
työpaikan kemikaaliriskien hallinnassa, mutta ne vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä. Joidenkin altistumisten kohdalla biomonitorointi voi olla tehokkain tapa seurata altistumista. Biomonitoroinnin viiteraja-arvojen määrittely näille altisteille on oleellista tulosten tulkinnan kannalta.
Yritykset ottavat käyttöön jatkuvasti uusia prosesseja ja menetelmiä. Maahantuojien, valmistajien ja
laitesuunnittelijoiden tulee tehostaa työ- ja kemikaalikohtaisten turvallisuusohjeiden laadintaa sekä
loppukäyttäjien koulutusta.
Riskien arvioinnin ja hallinnan tukemiseksi tulee selvittää eri lainsäädäntöjen erot ja synergiat riskinarviointi- ja hallintamenettelyjen osalta. Näitä tuloksia voidaan käyttää muun muassa lainsäädännön ja yrityksille suunnatun ohjeistuksen kehittämisessä.
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TOIMENPIDESUOSITUKSET
4.3.1 Tuetaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten riskinarviointia ja -hallintaa
Tavoite: Työpaikkojen turvallisuuden parantuminen ja kemikaalipäästöjen väheneminen parantuneen riskienhallinnan ansiosta, mikä vähentää kemikaaleista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Vähennetään työntekijöiden/väestön terveysvaaraa aiheuttavaa kemikaalialtistumista parantuneen riskienhallinnan ansiosta.
Täsmennys: Tuetaan ja avustetaan erityisesti PK-yrityksiä REACH-tiedon hyödyntämisessä
osana riskinhallintaa sekä muiden kuin REACHin alaisten riskien arvioinnissa ja hallinnassa.
Edistetään altistumisskenaarioiden eli turvallisten käytön ohjeiden hyödyntämistä työpaikoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään ns. normaalikäytöstä poikkeaviin tilanteisiin, esim. huolto
ja pienet vahingot. Kehitetään PK-yrityksille yksinkertaisia ja kansantajuisia työkaluja kemikaaliturvallisuusarviointiin ja edistetään näiden työkalujen (mm. Stoffenmanager) käyttöä
Suomessa.
Vastuutahot: STM, YM, TTL, Tukes, AVIt, ELYt, työterveyshuolto, toiminnanharjoittajat,
elinkeinoelämän järjestöt, työturvallisuuskeskus
Tarvittavat lisäresurssit: kehittämisrahoitusta
Vaikutukset: Julkisen terveydenhuollon, työterveyshuollon ja ympäristönhoidon kustannukset mahdollisesti alenevat parantuneen riskinarvioinnin ja -hallinnan ansiosta. Yritysten tukeminen aiheuttaa kustannuksia. Kustannusten suuruus riippuu siitä mitä menetelmiä yritysten
tukemiseen käytetään. PK-sektorin tukeminen vaatii viranomaisilta resursseja.
4.3.2 Tehostetaan valvontaa työsuojelussa ja ympäristönsuojelussa kemikaalien aiheuttamien ongelmien havaitsemiseksi ja niiden ratkaisemiseksi yrityksissä.
Tavoite: Tehostetaan valvontaa ja siten varmistetaan, että suunnitellut valvonnat saadaan toteutettua, ja siten vähennettyä kemikaaleista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia ja
terveysvaaraa aiheuttavaa kemikaalialtistumista.
Täsmennys: Työnjakoa ja yhteistyötä kehittämällä saadaan kustannussäästöjä, joita voidaan
käyttää valvontatyön kehittämiseksi niin että ongelmien havaitseminen ja ratkaiseminen yrityksissä paranee (esim. tihennetyt valvontakäynnit ns. ongelmayrityksissä tms.).
Tehostetaan viranomaisten yhteistyötä valvonnassa sekä kehitetään valvontamenetelmiä.
Suositellaan ympäristönsuojeluasetuksen mukaisen (33 a §) neuvoa-antavan asiantuntija29

ryhmän perustamista koordinoimaan, kehittämään ja yhtenäistämään kemikaalien ympäristövalvontaa.
Vastuutahot: STM, YM, TEM, Tukes, AVIt, ELYt,
Vaikutukset: Vastuullisesti toimivilla yrityksillä on mahdollisuus saada kilpailuetuja pitkällä aikavälillä. Mahdollista saada pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä työterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa.
4.3.3 Selvitetään eri lainsäädäntöjen erot ja synergiat riskinarviointi- ja hallintamenettelyjen osalta (U)
Tavoite: Tiedetään, onko eri lainsäädäntöjen tai hallinnonalojen ja hallinnon tasojen riskinarviointi- ja -hallintamenettelyissä eroja, puutteita tai päällekkäisyyksiä, jotka vaikuttavat tavoitteeseen vähentää työntekijöiden terveysvaaraa aiheuttavaa kemikaalialtistumista tai tavoitteeseen vähentää kemikaaleista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia.
Täsmennys: Selvitetään kemikaaliriskien arviointi- ja hallintamenettelyiden erot eri säädösten
piirissä. Ensi vaiheessa selvitetään REACH:n ja CAD:n (Directive 98/24/EC – risks related to
chemical agents at work) soveltamista. Tuloksia käytetään sekä hallinnon toiminnan koordinointiin että yritysten ja muiden toimijoiden ohjeistamiseen.
Vastuutahot: STM, YM, TEM, Tukes, SYKE, THL, TTL
Vaikutukset: Tiedetään onko eri lainsäädäntöjen tai hallinnonalojen ja hallinnon tasojen riskinarviointi- ja hallintamenettelyissä asioita, joita voitaisiin paremmin hyödyntää kemikaaleista aiheutuvan ympäristövaaraa tai terveysvaaraa aiheuttavan kemikaalialtistumisen vähentämistavoitteen saavuttamiseksi. Synergian löytyminen voi tuoda säästöjä sekä julkiselle sektorille että yrityksille.
4.3.4 Kehitetään riskien arviointi- ja hallintamenetelmiä kemikaalien yhteisvaikutuksista (U)
Tavoite: Vähennetään pitkällä aikavälillä kemikaalien yhteisvaikutuksista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia sekä työntekijöiden ja väestön terveysvaaraa aiheuttavaa altistumista
kemikaalien yhteisvaikutuksille.
Täsmennys: Osallistutaan riskinarviointimenetelmien kehittämiseen EU-tasolla. Parannetaan
erityisesti pysyvien ja kertyvien aineiden yhteisvaikutuksien huomioonottamista kemikaalien
riskinarvioinnissa. Tehdään mm. työpaikoille ohjeistusta ja oppaita varautumisperiaatteiden
mukaisesti yhteisvaikutukset (hormonitoimintaa häiritseviksi tunnistetut aineet) mukaan lukien. Otetaan huomioon haitallisten kemikaalien yhteisvaikutukset käytettävissä olevien menetelmien avulla.
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Vastuutahot: Tukes, TTL, SYKE,THL, toiminnanharjoittajat
Tarvittavat lisäresurssit: tutkimus- ja kehitysrahoitusta
Vaikutukset: Uusien riskienhallintamenetelmien käyttöönotto aiheuttaa kustannuksia yrityksille. Mahdollisia kustannussäästöjä saadaan pitkällä aikavälillä, kun yhteisvaikutusten riskejä
on helpompi hallita ja riskejä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Yhteisvaikutuksista aiheutuvat
työterveydenhuollon kustannukset mahdollisesti laskevat pitkällä aikavälillä vähentyneen altistumisen myötä.
4.3.5 Edistetään nanomateriaalien terveys- ja ympäristövaikutusten tutkimusta sekä
riskinarviointia ja -hallintaa tuotannossa ja käytössä sekä jätevaiheessa (U)
Tavoite: Tunnetaan paremmin nanomateriaalien ympäristö- ja terveysvaikutukset ja pystytään
paremmin arvioimaan ja hallitsemaan niihin liittyviä riskejä ja siten vähentämään nanomateriaaleista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia ja väestön terveysvaaraa aiheuttavaa altistumista nanomateriaaleille.
Täsmennys: Osallistutaan nanomateriaalien terveys- ja ympäristövaikutusten tutkimukseen ja
riskinarviointimenetelmien kehittämiseen EU- ja OECD-yhteistyönä. Kehitetään riskinhallinnan
järjestelmiä ja menettelyjä. Tehdään mm. työpaikoille ohjeita ja oppaita varautumisperiaatteen
mukaisesti nanomateriaalien turvallisesta käytöstä ja riskien arvioinnista. Työssä otetaan huomioon kansainvälinen yhteistyö.
Vastuutahot: Tukes, TTL, THL, SYKE, toiminnanharjoittajat
Tarvittavat lisäresurssit: tutkimus- ja kehitysrahoitusta
Vaikutukset: Tutkimus- ja kehittämistyöstä aiheutuu yrityksille kustannuksia.

4.3.6 Vaarallisten aineiden aiheuttama altistuminen ja riskinhallinta otetaan huomioon
teollisuuden ja muiden toiminnanharjoittajien hallintajärjestelmissä ja ohjelmissa.
Tavoite: Kun haitalliset aineet huomioidaan toiminnanharjoittajien hallintajärjestelmissä ja ohjelmissa myös kemianteollisuuden ulkopuolella, niiden riskinhallinta helpottuu, päästöt vähenevät ja niiden aiheuttamat haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset vähenevät.
Täsmennys: Kannustetaan kemianteollisuuden lisäksi erityisesti muita toiminnanharjoittajia
huomioimaan kemikaalien ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta oikea käyttö
omissa toimintajärjestelmissään. Teollisuuden järjestelmien osalta kohdennetaan resursseja
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ennakoivaan riskienhallintaan (äkilliset riskit mm. häiriötilanteissa sekä pitkän aikavälin riskit
mm. uusista ja epäsuorista vaikutuksista ja muuttuvista toimintaedellytyksistä johtuen).
Vastuutahot: Toiminnanharjoittajat, Elinkeinoelämän järjestöt,
Tarvittavat lisäresurssit: omaa työtä ja kehittämisrahoitusta
Vaikutukset: Parempi tieto haitallisista aineista ja niiden vaikutuksista samoin kuin hallinnan
keinoista ja niiden vaikutuksista mahdollistaa kustannustehokkaiden toimenpiteiden valinnan.

4.3.7 Kehitetään työhygieenisiä raja-arvoja ja biomonitoroinnin referenssiarvoja ohjaamaan toiminnanharjoittajien riskinarviointia ja riskinhallintaa (U)
Tavoite: Paremmin kohdistetulla riskinarvioinnilla ja -hallinnalla vähennetään työntekijöiden
terveysvaaraa aiheuttavaa kemikaalialtistumista.
Täsmennys: Tarkastellaan haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien ohjeraja-arvojen (HTParvot) perusteluita, päivitetään arvoja, sekä asetetaan tarvittaessa arvoja uusille altisteille. Asetetaan uusia ohjeraja-arvoja biologisille altistusindikaattoreille.
Vastuutahot: STM, TTL, työmarkkinaosapuolet
Vaikutukset: Biomonitoroinnin tietoja, menetelmiä ja raja-arvoja voidaan hyödyntää myös
muiden ihmisryhmien kemikaalialtistumisesta aiheutuvien terveysriskien sekä ympäristöriskien tehokkaampaan arviointiin ja hallintaan. Kehitystyö aiheuttaa kustannuksia, joiden suuruus
riippuu laajuudesta (esim. kuinka monelle aineelle kehitetään biomonitoroinnin referenssiarvoja). Mahdolliset tarkkailuvelvoitteet aiheuttavat kustannuksia myös yrityksille.

4.4. Tuotteiden ja valmisteiden aiheuttamien kemikaaliriskien vähentäminen
VAIKUTUSTAVOITE

Tuotteiden ja valmisteiden sisältämistä kemikaaleista on riittävästi tietoa ja niiden aiheuttamat
riskit koko elinkaaren aikana ovat hallinnassa.
PERUSTELUT

Käytettävissä olevien tilastojen, selvitysten ja tarkastusten perusteella on todettu, että tuotteet eivät
aina täytä säädösten vaatimuksia, ja toiminnanharjoittajat tai kuluttajat eivät ole tietoisia tuotteen
kemikaaleista. Nykyinen tuoteturvallisuuslainsäädäntö ei myöskään kata ympäristövaikutuksia.
Kemikaaleja ja niiden vaikutuksia tuotteen koko elinkaaren aikana ei myöskään oteta riittävästi
huomioon tuotesuunnittelussa; säädöksiä on lähinnä energia-alan tuotteille.
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Tuoteturvallisuusdirektiivin (2001/95/EY) ja NLF- asetuksen (asetus akkreditoinnista ja markkinavalvonnasta) (765/2008)mukaan ilmoitukset vaarallisista tuotteista ja niitä koskevista toimista toimitetaan EU:n tuoteturvallisuuden tiedonvaihtojärjestelmään (ns. RAPEX-järjestelmä), jonka Suomen yhteyspiste on Tukes. Ilmoituksia tehtiin 2011 eniten vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista.
tämä jää. Niillä ympäristökriteereillä, jotka sisällytetään osaksi hankintaa, tulee minimoida myös
kemikaalien aiheuttamat terveys- ja ympäristöriskit. Säädösten ja ohjeiden toteuttamisessa on yhä
puutteita. REACH –asetus on parantanut tilannetta osittain, mutta ei riittävästi tuotteiden osalta.
Työtä säädösten ja menettelyjen soveltamisessa ja laajentamisessa tuotteiden kemikaaleihin on meneillään sekä Euroopassa (komissio, ECHA) että maailmanlaajuisesti (OECD, SAICM). Kuluttajatuotteissa käytettävien nanomateriaalien ja hormonitoimintaan vaikuttaviksi tunnistettujen aineiden
riskien arviointia tulee kehittää ja näistä aiheutuvia riskejä vähentää erityisesti viestinnän avulla.
Kosmeettisten valmisteiden käyttö kasvaa jatkuvasti, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Altistuminen kosmetiikan sisältämille kemikaaleille on välitöntä ja usein jatkuvaa, myös monilla työpaikoilla kuten kampaamoissa. Kosmeettisia valmisteita sääntelee kosmetiikkalainsäädäntö
(22/2005). Tiettyjen aineiden käyttö on kokonaan kielletty ja tiettyjen aineiden käyttöä rajoitettu.
Lisäksi on ns. positiivilistoja sallituista aineista. Kosmetiikkalainsäädäntö sääntelee myös valmistemerkintöjä. Elinkeinoharjoittajan on varmistettava, ettei kosmeettinen valmiste saa kohtuudella
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle. Kosmeettisten valmisteiden riskinarvioinnissa ei huomioida työntekijöihin kohdistuvia riskejä eikä ympäristövaikutuksia,
vaan ne kuuluvat muun lainsäädännön piiriin.
Taloudellisen ohjauksen – sekä kannustimien että sanktioiden – käyttömahdollisuuksia ei ole riittävästi selvitetty vaarallisia kemikaaleja sisältävien tuotteiden ja käytön vähentämisessä.
TOIMENPIDESUOSITUKSET

4.4.1 Valmisteiden ja tuotteiden suunnittelussa otetaan huomioon niiden sisältämien
kemikaalien vaikutukset tuotteen keräilyyn, käsittelyyn ja hyödyntämiseen jätteenä. Laajennetaan olemassa olevia ja kehitettäviä arviointityökaluja tuotteiden aiheuttamien kemikaaliriskien arvioinnin ohella tuotesuunnitteluun.
Tavoite: Haitallisten aineiden käyttö vähenee, kun huomioidaan koko elinkaaren ympäristö, luonnonvara- ja terveysvaikutukset suunnittelussa (mm. ecodesign) ja jätteisiin päätyvien
tuotteiden ja valmisteiden sisältämien kemikaalien määrä vähenee. Valmisteiden ja tuotteiden sisältämistä kemikaaleista (erityisesti jätevaiheessa) aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät. Työntekijöiden terveysvaaraa aiheuttava kemikaalialtistuminen vähenee
erityisesti jätehuoltoalalla.
Täsmennys: Teollisuuden ja kaupan omaehtoista tuotevastuuta tulisi vahvistaa. Tuotteiden
kemikaalipäästöjen aiheuttamaa ympäristöriskiä voitaisiin minimoida tuotekehitysvaiheessa
valitsemalla vähiten riskiä aiheuttava kemikaalivaihtoehto.
33

Vastuutahot: Toiminnanharjoittajat, erityisesti maahantuojat, elinkeinoelämän järjestöt, ja TEM ja Tukes
Tarvittavat lisäresurssit: tutkimus- ja kehitysrahoitusta
Vaikutukset: Tuotteiden keräily, käsittely ja hyödyntäminen jätteenä tulevat kannattavammiksi (ja mahdolliseksi ja/tai helpommaksi), kun nämä toiminnot on huomioitu jo tuotteen
suunnittelussa. Ympäristön kemikaalikuorman väheneminen voi vähentää väestön terveyshaittaa aiheuttavaa kemikaalialtistumista. Markkinoilla olevien valmisteiden ja tuotteiden
turvallisuus paranee.
4.4.2 Julkisissa hankinnoissa pyritään myös kemikaalien aiheuttamien terveys- ja
ympäristöriskien minimoimiseen.
Tavoite: Kemikaaleista aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset ja työntekijöiden terveysvaaraa aiheuttava kemikaalialtistumisen vähenevät.
Täsmennys: Arviointien tekemisessä tarvittavia työkaluja on kehitettävä. Tehdään julkisille
hankkijoille ohjeistus siitä, kuinka hankinnoissa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon ympäristölle ja terveydelle vaaralliset kemikaalit ja aineet. Tässä työssä tulee ottaa huomioon
erityisesti tuoteryhmäkohtaiset ympäristömerkit (Pohjoismainen joutsen ja EU-kukka). Ohjeistusta voidaan tehdä myös pohjoismaisena yhteistyönä.
Vastuutahot: Julkiset hankkijat, TEM, YM, STM, Kuntaliitto, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Vaikutukset: Vähäisemmät altistumiset tuovat säästöjä esim. alentuneina
(työ)terveydenhuollon kustannuksina tai suojavälineinä. Hankintapäätösten tekeminen helpottuu ja nopeutuu selkeiden ohjeiden myötä, mikä tuo säästöjä. Kemikaalit huomioon ottavat hankintaohjeet tuovat liiketoimintamahdollisuuksia toimijoille, joiden tuotteet/tarjonta
ovat terveys- ja ympäristöriskeiltään vähäisempiä.

4.4.3 Edistetään rakennustuotteiden CE-merkintään johtavien standardien kehitystyötä ja standardien käyttöönottoa sekä järjestetään alan teollisuudelle tiedotusta ja koulutusta.
Tavoite: Rakennustuotteissa käytettyjen kemikaalien aiheuttamat haitallisten terveys- ja
ympäristövaikutukset vähenevät. Työntekijöiden altistuminen terveysvaaraa aiheuttaville
rakennustuotteiden kemikaaleille vähenee rakennusalalla.
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Täsmennys: CE-tuotteiden tarjoajille ja vastuulliselle rakennustuotealalle merkitsee liiketoiminnan kasvua eurooppalaisilla markkinoilla. Toimijoiden valmiudet ja verkostoituminen
vahvistuvat tiedotuksen ja koulutuksen sekä näihin liittyvän monisuuntaisen ja pitkäjänteisen viestinnän myötä.
Vastuutahot: YM, STM, rakennustuoteteollisuus, VTT, TTL THL
Vaikutukset: Rakennuksissa käytetyistä materiaaleista johtuvan terveysvaaraa aiheuttava
kemikaalialtistuminen vähenee. Riskien väheneminen myös yksityishenkilöillä, jotka tekevät remonttia tai rakentavat. Rakennustuotteista ja –prosessista koko elinkaaren aikana aiheutuva ympäristön kemikaalikuorma vähenee.
4.4.4 Edistetään kosmetiikan turvallista ammattikäyttöä (U)
Tavoite: Työntekijöiden terveysvaaraa aiheuttavan, kosmetiikasta aiheutuva kemikaalialtistuminen vähenee työpaikoilla.
Täsmennys: Vaikutetaan yhteisölainsäädäntöön käyttöturvallisuustiedotteen saamiseksi pakolliseksi työssä käytettäville vaarallisia aineita sisältävälle kosmetiikalle. Valmistellaan ohjeita ammattikäyttäjille työtilanteisiin, joissa käsitellään kosmetiikan turvallista käyttöä
(esim. kampaamot). Tehdään kansallisesti asianmukaiset toimenpiteet koskien kampaamoalaa edustavien eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen (työnantajajärjestö Coiffure EU ja
työntekijäjärjestö UNI Europa Hair & Beauty) 26.4.2012 solmimaa puitesopimusta työsuojelusta kampaamoalalla.
Vastuutaho: STM, TTL, Tukes, toiminnanharjoittajat
Vaikutukset: Väestön altistuminen haitallisille kosmeettisille aineille vähenee jossain määrin. Työperäinen altistuminen haitallisille kemikaaleille vähenee työpaikoilla, joissa kosmeettisia valmisteita käytetään.
4.4.5 Edistetään kuluttajatuotteissa käytettävien nanomateriaalien ja hormonitoimintaan vaikuttaviksi tunnistettujen aineiden aiheuttamien riskien arvioimista ja
vähentämistä (U)
Tavoite: Kuluttajatuotteiden nanomateriaaleista ja hormonitoimintaan vaikuttavista aineista
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat haitalliset vaikutukset tunnistetaan ja niitä vähennetään.
Täsmennys: Kehitetään riskinarviointimenetelmiä. Vaikutetaan EU:ssa riskinarviointimenetelmien kehittämiseen. Edistetään viestinnällä sitä, että toiminnanharjoittajat ottavat nanomateriaalien ja hormonitoimintaan vaikuttavaksi tunnistettujen aineiden riskit huomioon.

35

Vastuutahot: TEM, Tukes, YM, STM, THL, TTL
Tarvittavat lisäresurssit: tutkimus- ja kehitysrahoitusta
Vaikutukset: Riskinarvioinnin helpottuminen tuo kustannussäästöjä yrityksille

4.4.6 Tehostetaan jätehuoltovaiheen kemikaaliriskien kannalta olennaisten tuottajavastuujärjestelmien käyttöä sekä selvitetään edellytyksiä edelleen laajentaa
tuottajavastuun soveltamista.
Tavoite: Tuotteiden sisältämien kemikaalien ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset vähenevät.
Täsmennys: Edistetään nykyisten tuottajavastuujärjestelmien parempaa toimeenpanoa. Selvitetään edellytyksiä laajentaa tuottajavastuujärjestelmien käyttöä uusiin tuoteryhmiin esim.
vaarallisiin aineisiin ja lääkkeisiin.
Vastuutaho: YM, TEM, toiminnanharjoittajat ja tuottajavastuujärjestöt.
Vaikutukset: Vähennetään kemikaaleista terveydelle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia (suorat vaikutukset jätteille altistuviin ja epäsuorat vaikutukset jätteistä ympäristön kautta leviäville kemikaaleille altistuviin). Markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuus paranee. Selvitys
aiheuttaa kustannuksia. Vastuun laajeneminen aiheuttaa yrityksille kustannuksia (tarvittavan
kemikaalitiedon ja vaikutusten selvittämistä, lisävakuutuksia).
4.4.7

Selvitetään taloudellisen ohjauksen käyttökelpoisuutta vaarallisia kemikaaleja
sisältävien tuotteiden tuotannon ja käytön vähentämisessä.

Tavoite: Ympäristölle ja terveydelle haitallisia vaikutuksia aiheuttavien kemikaaleja sisältävien tuotteiden käyttö vähenee.
Täsmennys: Selvityksessä otetaan huomioon muun muassa taloudelliset kannustimet ja
sanktiot. Selvitetään haitallisten kemikaalien ns. "haittaveron" (käyttö- ja tuoteverot) toteuttamisen mahdollisuutta ja vaikuttavuutta.
Vastuutaho: VM, TEM, YM, STM, MMM
Tarvittavat lisäresurssit: tutkimus- ja kehitysrahoitusta
Vaikutukset: Saattaa lisätä markkinoita vähemmän haitallisille aineille eli lisää liiketoimintamahdollisuuksia tällaisia aineita markkinoille tuoville yrityksille. Markkinoilla olevien
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tuotteiden ympäristö- ja terveysturvallisuus paranee pitkällä aikavälillä, jos taloudellinen ohjaus toteutetaan.

4.5. Kansainvälinen vaikuttaminen
VAIKUTUSTAVOITE

Suomi on osaltaan vaikuttanut aktiivisesti siihen, että kemikaalien merkittävimmät haitalliset
vaikutukset on minimoitu maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä ns. Johannesburgin tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansainvälinen kemikaalien riskinhallintaa ja tiedonvälitystä koskeva yhteistyö on Suomen osalta aktiivista.
PERUSTELUT

Alan kansainvälinen yhteistyö on jo pitkään ollut aktiivista. Suomen etujen mukaista on olla tehokkaasti mukana tässä työssä. Osallistumisen tulisi perustua kansallisista lähtökohdista määriteltyihin
prioriteetteihin, jotta voimavarat kohdistetaan oikein.
Suomessa on myös potentiaalisesti kemikaalialan osaamista sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten puolella. Tätä osaamista tulisi pyrkiä viemään erityisesti kehittyviin maihin.
Pysyvien ja kaukokulkeutuvien yhdisteiden aiheuttamia terveys- ja ympäristöongelmia ei voida
ratkaista maiden kansallisilla rajoituksilla. Esimerkiksi elohopean kauppa on maailmanlaajuista,
jolloin pelkästään kansallisilla toimilla on vaikea vaikuttaa elohopeavirtaan Suomen rajojen yli.
Myös monet kemikaalien haitalliset vaikutukset, kuten vaikutukset otsonikerrokseen ja ilmastonmuutokseen edellyttävät maailmanlaajuisia toimia herkimpien alueiden suojelemiseksi.
OECD:n kemikaaliyhteistyö on laajaa ja monipuolista ja Suomi on hyötynyt siitä.
Kemikaaliohjelman osa-alueita ovat muun muassa kemikaaliriskien arviointi ja hallinta,
testiohjeistot, kemikaalien luokitus ja merkintä, hyvä laboratoriokäytäntö (GLP), päästörekisterit,
torjunta-aineiden ja biosidien riskinarviointi, nanomateriaalien turvallisuus. Suomi on osallistunut
muun muassa testiohjeiden valmistelutyöhön, biosidien riskien arviointityöhön, hyvän
laboratoriokäytännön varmistaminen liittyvään yhteistyöhön sekä päästörekistereiden
kehittämistyöhön. Jatkossa painopisteinä ovat muun muassa nanomateriaalien ja hormonitoimintaa
vaikuttavien aineiden tunnistamiseen tarvittavien testiohjeiden kehitystyö sekä tuotteista
aiheutuvien päästöjen arviointiin kehittävät menetelmät.
Maailmanlaajuisten kemikaaliongelmien ratkaisemiseksi on solmittu kansainvälisiä sopimuksia,
kuten Tukholman sopimus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, Rotterdamin sopimus kemikaalien
kaupasta, Baselin jätesopimus ja Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista. Viime
vuosina on kansainvälisenä yhteistyönä kehitetty erityisesti Tukholman, Rotterdamin ja Baselin
sopimuksen yhteistyötä ja synergiaa. Tavoitteena on tehostaa sopimusten toimeenpanoa erityisesti
kansallisella tasolla. Lisäksi tarkoituksena on saada synergiahyötyjä myös sopimussihteeristöjen
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toiminnan kokoamisella yhteen silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Vuonna 2013 on tarkoitus
järjestää näiden kolmen sopimuksen yhteinen osapuolikokous.
Kansainvälistä kemikaalihallintaa ohjaava strategialla (SAICM) pyritään maailmanlaajuisesti parempaan kemikaaliturvallisuuteen. Strategiassa otetaan huomioon ympäristöriskien lisäksi kuluttajien terveys ja työntekijöiden työterveyskysymykset sekä kaikki tarvittavat toimintalohkot ja eri sektorit. SAICM:n tavoitteena on myös priorisoida kansainvälisesti ja alueellisesti tärkeitä kemikaalien
riskien hallintatoimia, sopia tarvittavista rahoitus- ja kehittämistoimista sekä varmistaa, että kemikaaliturvallisuus otetaan osaksi kehitysyhteistyötä. Strategialla pyritään erityisesti edistämään jo
olemassa olevien, kemikaalihallintaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja järjestelmien toimeenpanoa sekä lisäämään kehitysmaiden toimintakykyä ja tietoisuutta kemikaalihallinnan eri alueilla. SAICM:n 3. kansainvälinen konferenssi järjestetään syksyllä 2012. Kokouksessa on tarkoitus
muun muassa sopia uusista toimista ja rahoitusjärjestelyistä.
Muun muassa kaukokulkeutuvat POP-yhdisteet muodostavat uhan arktiselle luonnolle ja alueen
alkuperäiskansoille. Tästä syystä Arktinen neuvosto on pitänyt tärkeänä POP-yhdisteiden käytön ja
päästöjen rajoittamista. Arktisen neuvoston alainen AMAP (Arctic Monitoring and Assessment
Programme) on selvittänyt POP-yhdisteiden esiintymistä pohjoisessa ympäristössä ja käynnistänyt
hankkeita POP-päästöjen rajoittamiseksi. Yhteistyötä tehdään USA:n, Norjan, Kanadan, Ruotsin ja
Venäjän kanssa.
TOIMENPIDESUOSITUKSET

4.5.1 Luodaan eri osapuolia kuullen Suomen kansainvälisen kemikaaliyhteistyön
strategiset linjaukset parhaan vaikuttavuuden saamiseksi kemikaalien hallinnassa.
Tavoite: Edistetään Suomen toimia maailmanlaajuisen kemikaaliturvallisuuden parantamisessa.
Täsmennys: Linjausten valmistelussa otetaan huomioon muun muassa Rio+20-kokous ja
kansainvälisen ympäristöhallinnon vahvistamisen tarpeet.
Vastuutahot: YM, STM, UM, muut ministeriöt ja Tukes
Vaikutukset: Tehostaa Suomen toimintaa ja parantaa vaikuttavuutta kansainvälisessä yhteistyössä.
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4.5.2 Laaditaan kehitysyhteistyön ja viennin edistämisen näkökulmasta selvitys kansallisesta kestävästä kemikaalialan osaamisesta sekä ympäristöteknologian että
hallinnon osalta (U)
Tavoite: Kemikaaliriskien hallinnan osaamisen ja kestävän ympäristöteknologian vienti vähentää kemikaaleista ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia kohdemaissa.
Vastuutahot: UM, YM, STM, TEM, toiminnanharjoittajat
Tarvittavat lisäresurssit: kehittämisrahoitusta
Vaikutukset: Selvitystyö voi pitkällä aikavälillä edistää vientiä ja parantaa suomalaisen
kemikaalialan ja ympäristöteknologian yritysten toimintamahdollisuuksia kohdemaissa.
4.5.3

Osallistutaan aktiivisesti kansainvälisiin elohopeasopimusneuvotteluihin tavoitteena niiden loppuun saattaminen vuoteen 2013 mennessä ja pyritään sopimuksen nopean ratifiointiin ja toimeenpanoon (U)

Tavoite: Elohopean ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset sekä työntekijöiden ja
väestön elohopealle altistuminen vähenee.
Vastuutahot: YM, STM, SYKE
Vaikutukset: Suomeen kulkeutuvat elohopeapäästöt vähenevät.
4.5.4 Osallistutaan OECD:n kemikaaliyhteistyöhön erityisesti priorisoiduilla alueilla,
kuten testiohjetyö, hormonitoimintaan vaikuttavat aineet ja nanomateriaalit sekä
tuotteista aiheutuvien kemikaalipäästöjen hallintaan liittyvä työ.
Tavoite: OECD:n kemikaaliyhteistyön avulla saadaan monipuolisesti hyötyjä kemikaalien
terveys- ja ympäristöriskien hallintaan.
Täsmennys: Osallistutaan aktiivisesti OECD:n kemikaalikomitean ja – ryhmän ja sen alaisten työryhmien työhön (mm. päästörekisterit, nanomateriaaliturvallisuus, testiohjeet, biosidit, kasvinsuojeluaineet).
Vastuutahot: YM, STM, Tukes, TEM, MMM ja SYKE
Vaikutukset: Kun OECD-yhteistyö kohdistetaan valittuihin prioriteetteihin, saadaan kustannussäästöjä (paras panos-hyötysuhde). OECD-maissa on käytössä yhtenäiset testiohjeet,
riskinarviointimenetelmät ja tietojen vastavuoroinen hyväksyminen, mikä tuottaa kustannushyötyjä hallinnolle ja yritykselle.
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4.5.5 Jatketaan toimintaa SAICM:n tavoitteiden toteuttamiseksi synergisesti kemikaali- ja jätesopimusten toimeenpanon kanssa.
Tavoite: Kemikaaliriskien hallinta parannetaan ja tehostetaan maailmanlaajuisesti. Vahvistetaan kansainvälisten kemikaali- ja jätesopimusten yhteistyötä ja siten tehostetaan sopimusten yhteistä toimeenpanoa sekä saavutetaan resurssi- ja kustannussäästöjä. Luodaan pysyvä rahoitusperusta sopimusten ja strategian toimeenpanemiseksi.
Vastuutahot: YM, STM, UM, SYKE, Tukes ja muut toimijat
Vaikutukset: Pitkällä aikavälillä kemikaaliriskien hallinta on maailmanlaajuisesti nykyistä
parempaa.
4.5.6 Toimitaan arktisen yhteistyön puitteissa Venäjän ja pohjoiskalotin kemikaaliriskien selvittämiseksi ja vähentämiseksi.
Tavoite: Parannetaan lähialueiden kemikaaliriskien hallintaa, millä on vaikutuksia myös
kemikaalien ja haitallisten aineiden päästöistä aiheutuvien ympäristövaikutusten vähenemiseen Suomessa.
Vastuutahot: YM, UM, SYKE
Vaikutukset: Venäjän teollisuuden ja maatalouden käyttämistä haitallisista kemikaaleista
aiheutuvat päästöt vähenevät pitkällä aikavälillä. Haitallisten aineiden kulkeutumisen Suomeen vähennee. Lähialueiden kemikaaliriskien selvittäminen ja vähentäminen voi luoda liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

5 Ohjelman toimeenpano ja seuranta
Ohjelman suositukset pannaan toimeen ns. toimialavastuun mukaisesti. Toimenpidesuosituksissa on
esitetty toteuttamiseen osallistuvat organisaatiot. Toimenpiteen aloittamisesta ja organisoinnista
vastuullinen taho on kunkin toimenpiteen kohdalla esitetty lihavoituna.
Vuoden 2016 aikana ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä selvitetään
ohjelman suositusten toteuttamisen tilannetta koskevan uuden väliarvioinnin tarve ja toteuttamistapa. Toimenpidesuositusten toimeenpanoa on tarpeen seurata jatkuvasti kemikaalineuvottelukunnassa (KENK), työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa (TTN) ja kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunnassa.
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Työryhmä ehdottaa, että sen suosituksista pyydetään lausunnot.

6 Toimenpidesuositusten vaikutusten arviointi
Työryhmä arvioi toimenpidesuositusten vaikutuksia kyselyllä. Kaikkien suositusten osalta kuvattiin
sen haluttu vaikutus ympäristöön, terveyteen, julkistalouteen ja yrityksiin. Suosituksilla on myös
sivuvaikutuksia, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, sekä haluttuja tai muita vaikutuksia. Haluttujen vaikutusten ja sivuvaikutusten ohella tarkasteltiin myös kustannuksia, tavoitteena varmistaa, että tarvittavat resurssit ja saavutettavat tulokset ovat tasapainossa. Ehdotetut toimet vaativat
resursseja yksityiseltä sektorilta tai viranomaisilta, mutta resurssitarpeiden katsottiin olevan saavutettavaan hyötyyn nähden kohtuullisia. Esitettyjen toimenpidesuositusten tarkemman vaikutusarvioinnin tarve harkitaan vielä ohjelmaluonnoksen lausuntokierroksen jälkeen.
Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös annettujen vastausten hajontaan ja intressiristiriitoihin.
Työryhmän tekemän vaikutusarvioinnin ja keskustelujen tuloksena ei tunnistettu toimenpidesuosituksia, joiden seurauksena syntyisi merkittäviä ristiriitaisia vaikutuksia. Monet suositukset tarkentuvat toteutettaessa, jolloin niiden vaikutuksia voidaan tarvittaessa arvioida yksityiskohtaisemmin.
6.1. Ympäristö- ja terveysvaikutukset
Kemikaaliohjelman tavoitteena on terveyden ja ympäristönsuojelun parantaminen kemikaaliriskien
osalta kunkin kokonaisuuden vaikutustavoitteen mukaisesti. Terveydensuojelun osalta toimenpidesuosituksilla tavoitellaan työntekijöiden ja väestön terveysvaaraa aiheuttaville kemikaaleille altistumisen vähentämistä, kemikaaleista terveydelle siten aiheutuvien haittojen vähentämistä sekä
markkinoilla olevien kemikaalien turvallisuuden paranemista. Ympäristön osalta toimenpidesuosituksilla tavoitellaan kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämistä.
Yleisesti ottaen työryhmä arvioi, että sen suositusten toteuttaminen parantaisi merkittävästi kemikaalien ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämistä ja hallintaa. Vaikutusarvioinnissa otettiin huomioon toimenpidesuositusten priorisointi. Samalla arvioitiin, ovatko vaikutustavoitteen toteuttamiseksi valitut toimenpidesuositukset merkitykseltään riittäviä kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi.

6.2 Toimenpidesuositusten muut vaikutukset
Toimenpidesuosituksilla on paitsi ympäristö- ja terveysvaikutuksia myös taloudellisia ja muita vaikutuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Toimenpidesuositusten toteutuksesta aiheutuvia
vaikutuksia julkistalouteen ja yrityksiin arvioitiin jokaisen suosituksen yhteydessä erikseen. Suurella osalla toimenpidesuosituksia vaikutukset syntyvät toimintaa tehostamalla.
Julkisten resurssien kohdentaminen
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Suuri osa toimenpidesuosituksista vaatii resurssien kohdentamista, mikä vähentää resurssien kohdentamista muuhun. Kohdentamisella varmistetaan mahdollisimman suuri hyöty suhteessa panostukseen. Moni toimenpidesuosituksista kohdistuu viranomaisten resurssien käytön tehostamiseen.
Julkistaloudellisten kustannusten vähentäminen
Suuri osa toimenpidesuosituksista tähtää työturvallisuuden ja -terveyden tilan kohentamiseen ja
työurien pidentämiseen. Nämä vähentävät julkisia terveyshuoltokustannuksia sekä tuovat kansantaloudellista hyötyä pidempien työurien ansiosta.
Välittömät lyhyen aikavälin valtiontaloudelliset vaikutukset syntyvät suureksi osaksi tiedon tuottamisesta, minkä avulla voidaan tehostaa viranomaisten toimintaa ja vähentää terveys- ja ympäristöongelmista syntyviä kustannuksia. Toinen merkittävä aihealue, josta syntyy suoria kustannuksia
valtionhallinnolle, on viestintä. Toisaalta viestintä tuottaa säästöjä toimintojen tehostumisen ja väärinkäsitysten välttämisen kautta. Samoin REACH-asetuksen toimeenpanoa ja tiedon hyödyntämistä
koskevien suositusten toteuttaminen aiheuttaa valtiontaloudellisia kustannuksia. Kansainvälisen
vaikuttamisen välittömät kustannukset ovat julkishallinnolle verrattain vähäiset, mutta valitsemalla
painopisteet oikein julkishallinto voi lisätä tehokkuuttaan kansainvälisessä yhteistyössä

Taloudelliset vaikutukset yrityksiin
Toimenpidesuositusten toteuttamisen tuomista lisävelvoitteista syntyy yrityksille kustannuksia. Samalla ohjelman toteuttaminen tarjoaa mahdollisuuksia kehittää uusia palveluja ja tuotteita, jotka
voivat laajentaa yritysten kasvumahdollisuuksia ja edistää ympäristöteknologian vientiä. Myös
työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen panostaminen voi aiheuttaa kustannuksia, mutta näiden
seurauksena yrityksen henkilöstön hyvinvointi ja työteho paranevat vähentäen sairaskustannuksia.
Ympäristöriskien tehostunut hallinta voi aiheuttaa kustannuksia, mutta myös vähentää kustannusvastuita.
Haitallisten aineiden huomioiminen yritysten hallintajärjestelmissä ja tuotesuunnittelussa aiheuttaa
vaikutuksia tuotannon ja tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa, mikä aiheuttaa epävarmuutta mm. toiminnanharjoittajille aiheutuvista kustannuksista. Toisaalta haitallisten aineiden hallinta tähtää yrityksen riskien vähentämiseen ja vähentää siten myös riskien toteutumisen kustannuksia.
Monet toimenpidesuositukset tähtäävät viranomaisten tekemän valvonnan tehostamiseen tai palvelujen kehittämiseen siten, että ne hyödyttävät nykyistä paremmin myös yrityksiä. Esimerkkinä ovat
PK-yrityksille suunnatut riskienhallintamenettelyt sekä tuotteiden ja valmisteiden aiheuttamien kemikaaliriskien vähentämistä koskevat suositukset.
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Muut yhteiskunnalliset vaikutukset
Muita yhteiskunnallisia vaikutuksia ei arvioitu erikseen. Useat suositukset kuitenkin vaikuttavat
yhteiskuntaan laajemminkin, esimerkiksi parantaen riskinarviointi- ja hallintakäytäntöjä. Monet
suositukset lisäävät viranomaisten ja toiminnanharjoittajien yhteistyötä, minkä tuloksena säädösten
toimeenpano yhdenmukaistuu. REACH-asetuksen toimintaedellytysten varmistaminen lisää kemikaalien riskinhallinnan luotettavuutta. Seuranta, tarkkailu ja valvonnan kohdentaminen auttavat
riskinvähennystoimenpiteiden tehokasta kohdentamista. Yritysten laajeneva vastuu voi kannustaa
tuotesuunnittelussa kehittämään vähemmän haitallisia tuotteita.
Useat suositukset lisäävät tietoa ja tiedonvälitystä kemikaaleista vaikuttaen siten avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja ymmärrettävyyteen. Tiedon lisääntyminen ja viestintä lisäävät avoimuutta ja yritysten sekä kuluttajan valinnanvapautta. Tieto voi lisätä luottamusta kemiallisten tuotteiden turvallisuuteen, mutta siihen vaikuttavat myös muut tekijät, kuten luottamus tiedon tuottajaa kohtaan.
Aktiivinen panostus kansainvälisessä vaikuttamisessa avaa Suomelle mahdollisuuksia. Kehitysmaiden tukeminen kansainvälisten haitallisia aineita koskevien sopimusten toteuttamisessa lisää
maailmanlaajuista tasapuolisuutta.

7 Yhteenveto
Vaarallisia kemikaaleja koskevasta, vuonna 2006 valtioneuvoston iltakoulussa käsitellystä kansallisesta ohjelmasta on tehty väliarviointi ja ohjelmaa on sen perusteella tarkistettu. Väliarviointi ja
tarkistus on toteutettu laajapohjaisessa työryhmässä ja työpajoissa, joihin ovat osallistuneet keskeiset ministeriöt, virastot, tutkimus- ja asiantuntijalaitokset sekä alan järjestöt. Työn pohjana on käytetty aiemmasta ohjelmasta pyydettyjä lausuntoja ja uusia ongelmia koskevia erityisselvityksiä.
Kemikaaliohjelman yleistavoite on, että kemikaalit eivät aiheuta Suomessa merkittävää terveys- ja
ympäristöhaittaa vuonna 2020. Ohjelmassa otetaan huomioon kemikaalien vaikutukset kuluttajiin,
kansanterveyteen, työntekijöiden terveyteen ja ympäristöön kemikaalien ja tuotteiden koko elinkaaren aikana.
Kemikaaliohjelman tarkistamisen yhteydessä on arvioitu toimintaympäristön muutoksia erityisesti
säädöksissä sekä hallinnossa ja muissa organisaatioissa. Ohjelman kannalta relevanttien säädösten
ja organisaatioiden kehitys on ollut nopeaa, mikä korostaa osaltaan ohjelman tarkistuksen tarpeellisuutta.
Tarkistetussa ohjelmassa esitetään perustellut toimenpidesuositukset vaikutusalueille, jotka ovat
samat kuin aikaisemmassa ohjelmassa: 1. EU:n REACH-säädösten tavoitteiden saavuttaminen ja
uuden tiedon hyödyntäminen; 2. Kemikaalien altistumistiedot ja seuranta; 3. Yritysten ja muiden
toiminnanharjoittajien kemikaalien riskinarviointi ja riskinhallinta; 4. Tuotteiden ja valmisteiden
aiheuttamien kemikaaliriskien vähentäminen; 5. Kansainvälinen vaikuttaminen. Lisäksi on tehty
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myös erillisiä toimenpidesuosituksia viestinnästä. Kaikilla vaikutusalueilla aiempia toimenpidesuosituksia on täsmennetty ja ajanmukaistettu sekä uusia toimenpiteitä on tunnistettu.
Toimenpidesuositukset on priorisoitu, vastuunjaosta ja yhteistyöstä niiden toteutuksessa on tehty
ehdotuksia, ja niiden vaikutuksia on arvioitu monipuolisesti ensisijaisten ympäristön ja terveyden
suojelun tavoitteiden ja muiden tavoitteiden kannalta. Ohjelman toteutuksesta ja seurannasta on
esitetty yleisiä suuntaviivoja ja konkreettisia ehdotuksia. Ohjelman vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen sekä yhteiskuntaan on arvioitu myös kokoavasti. Erityistä huomiota on kiinnitetty taloudellisiin vaikutuksiin julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä kemikaaliriskien hallinnan hyötyjen ja
kustannusten tasapainottamiseen toimien tehokkaalla kohdentamisella.
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Liite 1
Lyhenteet
AMAP
AVI
BAT
CAD
CE
CLP
CMR
ECHA
EELA
ELY
ETY
EU
EVI
Evira
EY
Fimea
GL
GHS
GLP
GPS
HAASTE
HASE
HTP
KENK
KTL
KTTK
LVM
LYNET
METLA
MMM
MTT
NLF
OECD
PBT
PIC
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Arctic Monitoring and Assessment Programme
Aluehallintovirasto
Best Available Technology (paras käytettävissä oleva teknologia)
Risks related to chemicals agents at work (direktiivi 98/24/EC)
Conformité Européene- merkintä (direktiivien mukainen tuote)
Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures -asetus (EY) N:o
1272/2008
Carcinogens, germ cell Mutagens, Reproductive toxicants (syöpää aiheuttavat, sukusolujen perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet)
European Chemicals Agency, Euroopan kemikaalivirasto
Eläinlääkintä ja elintarviketutkimuslaitos
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Euroopan talousyhteisö
Euroopan unioni
Elintarvikevirasto
Elintarviketurvallisuusvirasto
Euroopan yhteisö
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Geodeettinen laitos
Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals
Good Laboratory Practice, hyvä laboratoriokäytäntö
Global Product Strategy, mailman laajuinen tuotestrategia
Haitallisten aineiden seurannan tehostamishanke
Haitallisten aineiden seurantatyöryhmä
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
Kemikaalineuvottelukunta
Kansanterveyslaitos
Kasvintuotannon tarkastuskeskus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä
Metsäntutkimuslaitos
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Asetus akkreditoinnista ja markkinavalvonnasta (EY) N:o 765/2008
Organization for Economic Cooperation and Development
Persistent Bioaccumative Toxic (pysyvä, kertyvä ja myrkylline aine)
Prior Informed Consent (ennakkosuostumusmenettely vaarallisille kemikaaleille)

PK
POP
RAPEX
REACH

Pieni- tai keskisuuri (yritys)
Persistent Organic Pollutants (pysyvät orgaaniset saasteet)
Rapid Exchange of Information, EU:n tuoteturvallisuuden tiedonvaihtojärjestelmä
Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals- asetus (EY)
N:o 1907/2006
RKTL
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
SAICM
Strategic Approach to International Chemicals Management (kansainvälisen kemikaalihallinnan strateginen lähestymistapa)
SM
Sisäministeriö
SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä ja yhteistyöelin
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö
STUK
Säteilyturvakeskus
SYKE
Suomen ympäristökeskus
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö
THL
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL
Työterveyslaitos
TTN
Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta
Tukes
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
UM
Ulkoasiainministeriö
UNECE
YK.n Euroopan talouskomissio
Valvira
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
VM
Valtionvarainministeriö
vPvB
very Persistent, very Bioaccumulative (erittäin pysvät ja erittäin kertyvä aine)
VOC
Volatile Organic Compounds (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
VTT
Technical research centre of Finland
YK
Yhdistyneet kansakunnat
YM
Ympäristöministeriö
Ohjelmassa käytettyjä määritelmiä
Altistuminen (exposure) kvantitatiivinen suure, tietty pitoisuus tai tietty määrä kemikaalia, joka
pääsee tunkeutumaan kohteeseen (eläin, ekosysteemi, ihminen, populaatio) tietyn ajanjakson aikana.
Kemikaali (chemical) yleisnimi aineelle ja valmisteelle. Kemikaalilla tarkoitetaan alkuaineita ja
niiden kemiallisia yhdisteitä sellaisenaan kun ne esiintyvät luonnossa tai teollisesti tuotettuna (aineet) sekä kahden tai useamman aineen seoksia (valmisteet, esim. maali, pesuaine, liima).
Kemiallinen tekijä on yksinään tai seoksessa oleva alkuaine tai yhdiste, sellaisena kuin se esiintyy
luonnontilassa tai jonkin työtehtävän yhteydessä tuotettuna, käytettynä tai vapautuneena taikka jätepäästönä riippumatta siitä, onko se tuotettu tarkoituksellisesti vai tahattomasti ja onko se saatettu
markkinoille vai ei.
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Riski (risk) kemikaalin aiheuttama riski, kvantitatiivinen määrällisesti arvioitava suure, joka riippuu
siitä millaisilla annoksilla haittoja aiheutuu ja kuinka suurille annoksille kohde altistuu.
Riskinarviointi (risk assessment) on vaaran ja altistumisen tunnistamista sekä riskin luonnehdintaa.
Riskinhallinta (risk management) on kemikaalien aiheuttamien riskien vähentämiseen tähtäävien
keinojen toteuttamista. Ennen keinojen valintaa vertaillaan mm. eri ratkaisuvaihtoehtojen käyttökelpoisuutta, tehokkuutta ja kustannuksia.
Tuote on esine, joka koostuu yhdestä tai useammasta aineesta tai valmisteesta ja jolla on erityinen
muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus.
Vaara (hazard) tarkoittaa kemikaalin kvalitatiivista ominaisuutta, eli että se kykenee aiheuttamaan
esim. maksavaurioita, sikiövaurioita tai syöpää. Vaaraominaisuus ei välttämättä johda haitan toteutumiseen eli riskiin. Seuraako kemikaalin vaaraominaisuudesta todellisuudessa myös riski, riippuu
siitä, millaisilla annoksilla haittoja aiheutuu ja kuinka suurille annoksille kohde altistuu.
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