
Mitä tämä asiakirja koskee?
Kemikaalien valmistusta, maahantuontia ja 
käyttöä Euroopan unionissa koskevat säännöt on 
tarkoitettu täyttämään yritysten ja yhteiskunnan 
turvallisempien kemikaalien tarve.

REACH-asetuksen tavoitteena on hallita 
kemikaalien riskejä ja myös edistää kilpailukykyä 
ja innovointia rekisteröinti-, arviointi-, 
lupamenettely- ja rajoitusprosessien kautta.

CLP-asetus edistää maailmanlaajuista kauppaa 
ja parantaa työntekijöiden ja kuluttajien 
turvallisuutta, sillä sen avulla pannaan täytäntöön 
Yhdistyneiden kansakuntien yhdenmukaistettu 
kemikaalien luokitus-, merkintä- ja 
pakkausjärjestelmä Euroopan unionissa.

Nämä asetukset muodostavat yleisen 
järjestelmän, jolla varmistetaan ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso 
Euroopan unionissa.

Mitä minun tarvitsee tehdä?
Vastaus määräytyy sen mukaan, mikä on roolisi 
toimitusketjussa, miten vaarallisia käyttämäsi 
aineet ovat ja miten käytät niitä.
Euroopan kemikaaliviraston Navigator-työkalu 
voi auttaa selvittämään, mitkä ovat sinun 
velvollisuutesi. 

https://echa.europa.eu/identify-your-obligations

TUNNE KEMIKAALISI
Sinun täytyy kerätä tietoa, jotta voit luokitella, 
merkitä ja rekisteröidä aineet, joita valmistat 
tai tuot maahan, ja jotta voit neuvoa asiakkaitasi 

Mitä kustannuksia minulle 
aiheutuu?
REACH-asetus edellyttää maksujen maksamista 
Euroopan kemikaalivirastolle. Mitä pienempi 
yrityksesi on, sitä pienemmät maksut ovat. Katso 
lisätietoja osoitteesta
 https://echa.europa.eu/sme

On myös muita kuluja, jotka voivat olla maksuja 
suurempia. Ne määräytyvät sen mukaan, mitkä 
ovat omat velvollisuutesi, onko sinulla tarve 
tuottaa tai ostaa tietoja, käytätkö konsultteja 
ja täytyykö sinun tai oletko päättänyt etsiä 
turvallisempia kemikaaleja vaarallisten tilalle.

Mistä saa tietoa ja apua?
Kemikaaliviraston verkkosivuilla on uutisia, 
ohjeita, vastauksia kysymyksiin ja muita 
tukipalveluja. 
https://echa.europa.eu/subscribe

Oikeudellista terminologiaa ja keskeisiä tietoja 
yrityksille annetaan 23 virallisella EU-kielellä. 
https://echa-term.echa.europa.eu/

Voit hakea kemikaaliviraston verkkosivuilta myös 
tietoa EU:n markkinoilla olevien kemikaalien 
ominaisuuksista, luokituksesta ja turvallisesta 
käytöstä.

Ota yhteyttä seuraaviin tahoihin:
• toimittajat ja asiakkaat, jos sinulla on 

kysyttävää tietyistä aineista tai tuotteista;
• toimialajärjestö, jos haluat alakohtaista 

neuvontaa ja tietoa;
• kansalliset REACH- ja CLP-

neuvontapalvelut, jos sinulla on kysyttävää 
vaatimustenmukaisuudesta;

• kemikaaliviraston neuvontapalvelu, jos 
tarvitset tukea niiden työkalujen käytössä, joita 
sinun täytyy käyttää.
https://echa.europa.eu/fi/support

Tunne kemikaalisi

Toimittaako yrityksesi kemikaaleja? 
- Sinun täytyy kerätä tietoa, jotta voit 
luokitella, merkitä ja rekisteröidä aineet, joita 
valmistat tai tuot maahan, ja jotta voit neuvoa 
asiakkaitasi niiden turvallisesta käytöstä. 
https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration 
https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-
clp

Käyttääkö yrityksesi kemikaaleja? - Sinun 
on noudatettava toimittajiesi antamia 
riskinhallintaohjeita tai ilmoitettava niille, jos 
ne eivät ole asianmukaiset.
http://echa.europa.eu/downstream

Kiinnitä huomiota erityistä huolta 
aiheuttaviin aineisiin
Useimmat vaaralliset kemikaalit on lisätty 
erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon. 
Nämä kemikaalit voivat aiheuttaa syöpää, häiritä 
hormonitoimintaa, kerääntyä luontoon ja eläviin 
organismeihin, ja niillä voi olla palautumattomia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. 

Luetteloa päivitetään kahdesti vuodessa. Katso 
lisätietoja osoitteesta

https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Jos aineesi on tässä luettelossa, se voidaan valita 
lupamenettelyyn. Se tarkoittaa, että sinun täytyy 
hakea lupaa, jotta voit jatkaa aineen käyttämistä. 
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Mitä tällä tarkoitetaan?
Kemikaalien vapaa liikkuminen
Samoja sääntöjä sovelletaan kaikkiin yrityksiin 
EU:ssa.

”Ei tietoja, ei markkinoita” -periaate
Rekisteröimättömien aineiden valmistus, 
maahantuonti, markkinointi ja käyttö on laitonta. 
Tämä koskee sekä sellaisenaan että seoksissa 
olevia aineita.

Viestintä toimitusketjussa
Jokaisella toimitusketjun toimijalla (valmistajilla, 
maahantuojilla, sekoittajilla, jakelijoilla ja 
jälleenmyyjillä) on oma tehtävänsä, jotta 
varmistetaan tehokas tiedottaminen kemikaalien 
vaarallisista ominaisuuksista ja turvallisesta 
käytöstä. https://echa.europa.eu/communication-in-
the-supply-chain

Kuluttajilla on oikeus pyytää ja saada tietoa, jos 
heidän ostamansa tuotteet sisältävät heidän 
terveytensä ja ympäristön kannalta erityistä 
huolta aiheuttavia aineita.

Hanki liiketoiminnallista etua
REACH- ja CLP-asetusten tehtävänä on 
edistää useimpien vaarallisten kemikaalien 
korvaamista muilla kemikaaleilla. Voit muuntaa 
lakisääteiset velvollisuudet liiketoiminnallisiksi 
mahdollisuuksiksi korvaamalla nämä aineet jo 
varhaisessa vaiheessa.

Kenties voit löytää valmistamiasi, maahantuomiasi 
tai käyttämiäsi aineita koskevien tietojen 
perusteella turvallisemman vaihtoehdon ennen 
kilpailijoitasi ja saada näin liiketoiminnallista 
etua?

Osallistu kemikaaliviraston julkisiin kuulemisiin, 
jos olet kehittänyt tai käytät vaihtoehtoja 
erityistä huolta aiheuttaville aineille. 
https://echa.europa.eu/public-consultations
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Jäljentäminen on sallittua, jos lähde mainitaan

Koskeeko tämä minun 
yritystäni?
Koskeeko jokin seuraavista sinun yritystäsi:

Jos vastaat ”kyllä” johonkin näistä kysymyksistä, 
tämä lehtinen on tarkoitettu sinulle.

Siinä käsitellään REACH- ja CLP-asetusten 
mukaisia velvollisuuksiasi. Nämä asetukset 
koskevat kaikkia teollisuuden toimialoja ja 
kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät kemikaaleja 
Euroopan unionissa, Islannissa, Liechtensteinissa 
ja Norjassa.

Lakisääteisten vaatimusten täyttäminen auttaa 
yritystäsi hallitsemaan kemikaalien riskejä ja 
hoitamaan oman osansa ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelussa.

Voit myös vastata asiakkaidesi odotuksiin 
turvallisemmista kemikaaleista ja tuotteista, 
mistä voi olla etua brändillesi.

Aloita osoitteessa https://echa.europa.eu/sme

Sekoittaako yrityksesi 
kemikaaliseoksia?
Esimerkiksi värejä, 

moottoriöljyjä, 
saippuoita ja 
pesuaineita

Valmistaako yrityksesi 
kemiallisia aineita tai 

seoksia?
Esimerkiksi asetonia, 

fenolia, maaleja, 
voiteluaineita

Valmistaako tai tuoko 
yrityksesi maahan 

kuluttajatuotteita?

Esimerkiksi 
huonekaluja, vaatteita, 
elektroniikkalaitteita

Käyttääkö yrityksesi 
kemikaaleja?
Esimerkiksi 

pinnoitukseen tai 
puhdistukseen
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Kemikaaliturvallisuus 
yrityksessä

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of- concern 
https://echa.europa.eu/fi/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
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