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Mitä tulossa ?

• uusi (ylikansallinen) REACH-asetus sekä
• kemikaalien luokitusta ja merkitsemistä koskeva GHS-asetus, 

uusi maailmanlaajuinen järjestelmä

• uusia tehtäviä, uusia toimijoita mukaan (jatkokäyttäjät, 
Euroopan kemikaalivirasto), uusi vastuunjako tehtävien hoidossa
ja toimintakenttänä entistä voimakkaammin EU-alue
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REACH

• Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,
• arvioinnista, lupamenettelystä ja

• rajoittamisesta.

• Regulation concerning Registration,
• Evaluation, Authorisation and Restriction

• of CHemicals

Asetus (EY) N:o 1907/2006 Asetus (EY) N:o 1907/2006 
annettu 18.12.2006annettu 18.12.2006
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Mikä muuttuu?

• Rekisteröinti ja lupamenettelyt ovat kokonaan uusia

• Enemmän aineita testaus- ja tietovaatimusten piiriin

• Yritykset tekevät aineiden turvallisuusarvioinnit

• Tieto kulkee sekä ylös- että alaspäin toimitusketjussa

• Esineissä olevien aineiden riskien hallinta uutta

• Luokitus- ja merkintäjärjestelmä muuttuu (GHS)

GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. 
Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä.
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Mikä säilyy?

• Nykyiset kiellot ja rajoitukset siirtyvät sellaisenaan osaksi asetusta, 
uusia annetaan REACHin menettelyillä

• Käyttöturvallisuustiedotteet säilyvät ja laajenevat

• Kansallinen tuoterekisteri ja kemikaali-ilmoitukset

• Muut kemikaaleja koskevat säädökset, kuten
– vähittäismyynti

– teollinen käsittely

– tuoteryhmäkohtaiset säädökset, esim. lääkkeet, biosidit, 
kasvinsuojeluaineet…

– työsuojelu ja –turvallisuus

– Ympäristöluvat jne.
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REACH korvaa vain osan kemikaaleja koskevasta 
lainsäädännöstä

EU-asetus olemassa
olevista aineista

kielto & rajoitus-
direktiivi
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ainedirektiivi

seosdirektiivipoistuvat

lääkkeet ruoka, rehut ja
lisäaineet biosidit torjunta-aineet

lannoitteet kosmetiikka pesuaineet tuoteturvallisuus

vaarallisten
aineiden kuljetus prosessiturvallisuus työsuojelu tuottajanvastuu

kansainväliset
kemikaalisopimukset jäte ympäristöluvat kansallinen

tuoterekisteri

mm. 
nämä
jäävät

GHS

uudet
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REACHin soveltamisala
Aine – alkuaine ja sen yhdisteet sellaisina kun ne 
esiintyvät luonnossa tai millä tahansa 
valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna 
aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat 
lisäaineet ja tuotantoprosessista johtuvat 
epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, 
jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen 
pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta.

Valmiste – seos tai liuos, joka koostuu kahdesta tai 
useammasta aineesta.

Esine – tuote, jolle annetaan tuotannossa erityinen 
muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen 
käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen 
rakenne.

Kemikaali – termillä yleiskielessä tarkoitetaan sekä
aineita että valmisteita. REACH-asetuksessa sana 
esiintyy vain asetuksen nimessä.

• Koskee aineita
– sellaisinaan

– valmisteissa 

– esineissä

koko elinkaaren ajan.

• Sovelletaan aineiden
– valmistukseen

– maahantuontiin

– markkinoille saattamiseen

– käyttöön
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Poikkeukset
• REACH-asetusta ei sovelleta

– jätteisiin 

– radioaktiivisiin aineisiin

– tullin valvonnassa oleviin aineisiin tietyin edellytyksin

– prosessista erottamattomiin välituotteisiin

– vaarallisten aineiden kuljetuksiin

– aineisiin puolustusmateriaaleissa (erityistapauksissa, jäsenvaltion niin 
päättäessä)

• Rekisteröidyiksi katsotaan vanhan lainsäädännön mukaisesti 
ilmoitetut aineet

• Lisäksi paljon muita poikkeuksia: mm. rekisteröinnin, arvioinnin, 
luvanvaraisuuden ja
jatkokäyttäjien velvollisuuksien ulkopuolella on erilaisin 
vapautuksin eri tuoteryhmiä (esim. lääkkeet, eläinlääkkeet, 
elintarvikkeet, rehut)
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Toimijat

Maahantuoja – EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai 
oikeushenkilö, joka vastaa maahantuonnista EU-alueelle.

Valmistaja – EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai 
oikeushenkilö, joka valmistaa ainetta EU-alueella.

Jatkokäyttäjä – EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai 
oikeushenkilö, joka ei ole valmistaja eikä maahantuoja ja 

joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa 
omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan.

Euroopan kemikaali-
virasto – REACH-

asetuksella Helsinkiin 
perustettava virasto.

Jakelija – EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai 
oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka ainoastaan 

varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai 
valmisteessa, kolmansien osapuolten puolesta.

Jäsenmaiden toimi-
valtaiset viranomaiset –
jäsenvaltioiden nimeämät 

tai perustamat 
viranomaiset. 

Kuluttaja – REACH-
asetus ei aseta 

velvoitteita kuluttajalle, 
mutta tiedonsaanti-

mahdollisuudet aineista 
paranevat.

Yrityksen on tunnistettava, missä roolissa/rooleissa se toimii suhteessa REACH-asetukseen.

Esineen tuottaja – EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai 
oikeushenkilö, joka valmistaa esineen EU-alueella.



Juha Pyötsiä12032007 1

• aineen vaaraominaisuudet * altistus =  RISKI

• tavoitteena kemikaalien turvallisen käytön varmistaminen
(painopiste riskinhallintaan), edellyttää myös aineiden 
ominaisuustietojen parempaa tuntemusta, samalla 
toiminnanharjoittajien tehtävät ja itsenäisyys lisääntyvät, 
samalla viranomaisten rooli vähenee

•

UUDEN KEMIKAALISTRATEGIAN IDEA:
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• ENNEN:
– kemikaalin tuottaja (aineen valmistaja/EU-maahantuoja) välittää

olemassa olevat tiedot kemikaalin vaaraominaisuuksista
jatkokäyttäjille, joka vastaa riskinhallinnasta yrityksessään

– viranomaiset osoittavat mahdollisen riskin

• NYT:
– aineen tuottaja selvittää aineen aiheuttamat riskit (edellyttää myös

käyttötapojen ja altistustietojen tuntemusta!) sekä välittää tiedot 
turvallisesta käytöstä jatkokäyttäjälle (edellyttää
turvallisuusselvityksen tekemistä, raja 10 t/a/tuottaja))
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Aineen valmistaja
EU-maahantuoja

Jatkokäyttäjä

REACH muuttaa yritysten vastuita !
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Kuka on 
jatkokäyttäjä? Valmistaja/Maahantuoja

tekee/tuo titaanidioksidia ei ole 
jatkokäyttäjä

Jatkokäyttäjät

Sekoittaja
käyttää titaanidioksidia pigmenttipastan tekemiseksi 

Sekoittaja
käyttää pastaa maalin tekemiseksi 

Teollinen käyttäjä
valmistaa ikkunan ja
käyttää maalin siihen

Ammattikäyttäjä
käyttää maalin 

maalatessaan ikkunan 
talossa 

Kuluttaja
käyttää maalin

ikkunan uudelleen
maalaamiseen

ei ole 
jatkokäyttäjä
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Tiedonkulku eteenpäin ja taaksepäin 
toimitusketjussa

V/M
JK 1 
RA1

JK2
RA2

JK 3
KTR 3/RA3

ktt/ilm

Kem.vsto/Rekisteri

REK.V/M
DOK.+ KTR ktt/ilm

ktt/ilm

Selv.JK

tunnistettu
käyttö1- muu

tunnistettu 
käyttö2-muu
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• toimeenpanon keinona on REACH-JÄRJESTELMÄ

REKISTERÖINTI, pakollinen, perustiedot porrastetusti noin 30 000
aineesta (yli 1 tn/tuottaja/a), keskusrekisteri (YRITYS)
ARVIOINTI, asiakirjojen arviointi pistokokein, testausehdotusten 
arviointi (pakollinen yli 100 tn/a aineille, noin 5000 ainetta) sekä
aineiden arviointi, aineet priorisoidaan yhteisötasolla (hallinto)
LUPAMENETTELY, CMR-aineet (cat. 1, 2), PBT-aineet, vPvB-aineet ja 
”case by case”-aineet – yhteensä noin 1500-2000 ainetta, aineet valitaan 
menettelyyn ryhmittäin (noin 20 ainetta vuodessa) (hallinto/YRITYS) 
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• REKISTERÖINTI,
• ARVIOINTI

• LUPAMENETTELY
• (valvottu ja harkittu menettely 

[aineen korvaaminen !],
todistustaakka yrityksellä)

TIEDOT JA LISÄ-
TIEDOT

AINEISTA 

TURVALLISUUDEN
VARMISTAMINEN

(TURVALLISUUS-
RAPORTTI  JA

uusittu  KT-TIEDOTE)

TURVAVERKKONA, 
KIELLOT JA RAJOITUKSET

KAAVIO REACH-JÄRJESTELMÄSTÄ
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EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTO

HALLINTONEUVOSTO

JÄSENVALTIOIDEN KOMITEA (MS)

RISKINARVIOINTIKOMITEA

SOSIOEKONOMISEN ANALYYSIN 
KOMITEA

FOORUMI (VALVONTA)

TOIMITUSJOHTAJA

C&L

stake-
holders

inter.
org.
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(ECHA)

VALITUS LAUTAKUNTA

Euroopan kemikaalivirasto perustetaan Helsinkiin (jäsenmaita sitova 
päätös, PS art. 289)

-suoraan Helsinkiin
- hallintovirasto (hallinnollinen, juridinen ja tekninen vastuu järjestelmästä) 
- noin 450 työntekijää
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The building for the European Chemicals Agency

Address: Annankatu 18, Helsinki
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Keskeiset velvoitteet yrityksille

• rekisteröintiasiakirjojen valmistelu (tietojen 
hankinta)

• kemikaaliturvallisuusraportin laatiminen (CSR)
• tietojen jakaminen yritysten kesken (pre-registration)
• jatkokäyttäjien velvoitteet (seosten valmistaminen)
• GHS-järjestelmän mukaisten luokitusten ja merkintöjen 

tekeminen ja uudet KT-tiedotteet
• luvan hakeminen ja siihen liittyvien selvitysten 

tekeminen
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Jatkokäyttäjän (DU) velvoitteet (1)

• ovat yrityksiä, jotka käyttävät kemikaaleja toiminnassaan (eivät
valmista tai maahantuo ainetta EU-alueelle), eivätkä ole 
jakelijoita ja kuluttajia

• NOUDATTAVAT AINEEN TUOTTAJAN ANTAMIA 
TURVALLISUUSOHJEITA (uusi KT-tiedote)

• ILMOITTAVAT (TARVITTAESSA) TUOTTJALLE RIITÄVÄT TIEDOT 
AINEEN KÄYTÖSTÄ

• TOIMITTAVAT TARVITTAESSA TIEDOT ETEENPÄIN 
TOIMITUSKETJUSSA
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Jatkokäyttäjän (DU) velvoitteet (2)

• TOIMITTAVAT KEMIKAALIVIRASTOLLE OMAN 
REKISTERÖINNIN,  1) JOS KÄYTTÄVÄT AINETTA JOHONKIN 
MUUHUN KUIN AINEEN TUOTTAJAN ILMOITTAMAAN 
KÄYTTÖÖN TAI, 2) JOS EIVÄT HALUA PALJASTAA AINEEN 
KÄYTTÖTARKOITUSTA  SEN TUOTTAJALLE

• ILMOITTAVAT KEMIKAALIVIRASTOLLE LUVANVARAISEN AINNEN 
KÄYTÖSTÄ
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Turvallisuusselvitys (CSA)

tehdään turvallisen käytön osoittamiseksi aineista, 
joita tuotetaan yli 10 t/a
sisältää: terveysvaikutusten, 

fysikaalis-kemiallisten vaikutusten, ympäristövaikutusten 
sekä PBT- ja vPvB-ominaisuuksien arvioinnin

jos aine luokitellaan vaaralliseksi, niin lisäksi tulee
tehdä altistumisen arvio (4 aluetta) ja riskin 

karakterisointi, 
kaikille tunnistetuille käytöille kattaen aineen elinkaaren
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Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

• Käyttöturvallisuustiedote – asiakirja, jolla 
välitetään tietoa aineen tai valmisteen 
ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta 
käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön

• Tehdään kuten ennenkin, lisäksi liitteiksi 
altistumisskenaariot (eli kuvaukset 
riskinhallintakeinoista eri käytöille), joissa 
kuvataan aineiden turvallinen käyttötapa
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REACH-asetuksen voimaantulo ja ensimmäiset 
toimeenpanovaiheet

• Asetuksen hyväksyminen 18.12.2006
• Voimaantulo 1.6.2007 (neuvontapalvelu, KT-tiedotteet)
• 12 kk valmisteluaika Euroopan kemikaaliviraston toiminnan 

käynnistämiselle (sekä teollisuuden ja viranomaisten 
valmistautumiselle),  velvoitteet voimaan 1.6.2008

• 6 kk esirekisteröintiaika kaikille REACHin piiriin kuuluville aineille 
1.6.2008 – 1.12.2008, virasto julkaisee luettelon 1.1.2009

• rekisteröinti suurille ainemäärille ja erityisen vaarallisille aineille 
1.12.2008 - 1.12.2010 (GHS määräaika !), GHS voimaan 
viimeistään syksyllä 2008 !!
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Rekisteröinti (phase in)

2000 2002 2007 2011 2014 2019

2600?
1000 t + 

PBT/vPvB 100 t
+ cmr 1 t

2900
100 – 1000t

Ei turvallisuus-
arviointia

kohdennetut vaatim.
1 –10 t
20000

4600
10 – 100 t

2003

3 vuotta
3 vuotta

5 vuotta

Aineiden lkm (skaala ei todellinen)

Ehdotus
Ehdotuk-

sen hyväk-
syminen

Esi-
rekis-
ter.

SIEF

Testaus, turvall. arviointi, rekisteröinti

SIEF SIEF

2008
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GHS-asetus

• Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja 
merkintäjärjestelmä

• Perustuu YK:n hyväksymään asiakirjaan

• Tulee EU:ssa voimaan omana asetuksenaan

• Pohjautuu nykyisiin kuljetus- ja käyttöpakkausmääräyksiin

• Voimaantuloaikataulu vielä avoin (ehdotus 12/2006)

– velvoitteet voimaan porrastetusti 

– vanhat ja uudet säädökset voimassa siirtymäaikana 
rinnakkain

GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals.
Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä.L 
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Varoitusmerkinnät

• EU:n nykyiset varoitusmerkit

• Uudet GHS:n mukaiset varoitusmerkit
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GHS-järjestelmän aikataulu

Esitetyt GHS-siirtymäajat: 
aineet: 3 vuotta REACHin 

voimaantulosta, 
seokset: 7/8 vuotta REACHin 

voimaantulosta.

GHS
käyttövalmis

04/07 11/08?12/06 06/07?

Voimaan-
tulo

Asetus-
ehdotus

Ensimmäinen
lukeminen,

hyväksyminen
EP ja 

Neuvosto

REACHin
voimaantulo
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REACH- ja GHS-asetuksen kansallinen toimeenpano

• EY-asetus, on välittömästi sovellettavaa oikeutta
• ei edellytä kansallista voimaansaattamista
• ennen asetuksen voimaan tuloa asetukselle ”raivataan tila”
kumoamalla sen soveltamisalalla olevat kansalliset säädökset
• kansallisesti säädetään vain asetuksen valvonnasta ja sen 
rikkomista seuraavista rangaistuksista (myös kemikaalilaki ja 
rikoslaki)
• toimeenpano tehdään Suomessa useassa vaiheessa
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LISÄTIETOJA

• REACH-asetusta ja GHS-asetusta sekä niiden käsittelyä
voi seurata osoitteista 
www.kemikaalineuvottelukunta.fi (myös muuta asiaa) 
ja www.reachinfo.fi (REACH, GHS)

• REACH esite, kalvosarja ja verkkoluennot julkaistu 
myös netissä

http://www.kemikaalineuvottelukunta.fi/
http://www.reachinfo.fi/
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