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Vinkkejä tietojenvaihtofoorumin 
käynnistämistä varten 
 

Tietojenvaihtofoorumit eli SIEFit (Substance 
Information Exchange Fora) ovat 
riippumattomia. ECHA ei siis ”omista” niitä. 
Niiden rooli REACH-järjestelmässä on 
kuitenkin ratkaisevan tärkeä. Siksi ECHA 
haluaa parhaansa mukaan varmistaa, että ne 
onnistuvat työssään. 
 
Tietojenvaihtofoorumit ovat sellaisten yritysten 
muodostamia foorumeja, jotka aikovat 
rekisteröidä saman aineen. 
Tietojenvaihtofoorumien on tarkoitus helpottaa 
yritysten välistä tietojen jakamista ja siten 
auttaa yrityksiä välttämään päällekkäisiä 
tutkimuksia ja sopimaan luokituksesta ja 
merkinnöistä, jos niissä on eroja rekisteröijien 
välillä. Jäsenten on toimitettava muille 
osapuolille olemassa olevat tutkimukset, 
vastattava muiden osapuolien tietopyyntöihin, 
todettava yhteisesti uusien tutkimusten tarve ja 
järjestettävä niiden toteuttaminen. Kaiken 
tämän työn tavoitteena on yhteisten tietojen 
toimittaminen kustakin aineesta eläinkokeet ja 
kustannukset minimoiden. 
  
Toimialan sidosryhmiltä ECHA on saanut 
tietää käynnistymisvaikeuksista joidenkin 
tietojenvaihtofoorumien toiminnassa sekä 
mahdollisista kommunikointiongelmista 
jäsenten välillä.  
 

ECHA toimi hiljattain puheenjohtajana 
toimialan sidosryhmien ja komission 
henkilöstön tapaamisessa, jossa oli tarkoitus 
keskustella esiin tulleista ongelmista, 
selkiyttää tietojenvaihtofoorumien jäseniä 
koskevia vaatimuksia ja auttaa varmistamaan 
parhaiden käytäntöjen vaihto toimialan 
sidosryhmien välillä.  
 
Seuraavissa yrityksille tarkoitetuissa 
huomioissa esitellään tärkeimpiä 
keskustelunaiheita ja mahdollisia ratkaisuja. 
ECHAssa ymmärretään, että prosessi on vielä 
uusi, joten lisää kysymyksiä tulee 
todennäköisesti vielä esiin ja keskustelua 
joudutaan ehkä jatkamaan. Virasto tarjoaa 
jatkossakin REACH-asetuksen rajoissa tukea 
varmistaakseen sen, että 
tietojenvaihtofoorumit ja rekisteröijät voivat 
täyttää saamansa tehtävät. ECHA on myös 
tehnyt oppaan tietojen yhteiskäytöstä 
(Guidance document on data sharing) 
auttamaan tietojenvaihtofoorumeita 
täyttämään tehtävänsä, mikä on tärkeää 
joidenkin jäljempänä käsiteltävien asioiden 
kannalta. 
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MIKSI TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ 
YRITYKSELLESI  

On erittäin tärkeää liittyä mahdollisimman pian 
tietojenvaihtofoorumiin, jossa käsitellään 
edustamasi yrityksen ainetta. 
 
Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin 
menetellään, määräajat ovat tiukat ja 
tietojenvaihtofoorumin jäsenillä saattaa kestää 
jonkin aikaa päästä sopimukseen tärkeistä 
asioista. Jos et siis ole vielä ryhtynyt toimeen, 
tee se heti. Rekisteröintien jättämisen 
määräajat annetaan REACH-asetuksessa – 
ECHA ei voi muuttaa niitä – joten varmista, 
ettei määräaika umpeudu. Lainsäädännön 
mukaan aineen valmistus tai maahantuonti on 
lopetettava, jos asianmukaista rekisteröintiä ei 
ole tehty määräaikana.  

 
DOKUMENTOI TEKEMISESI 

Kuten jäljempänä todetaan, jotkin 
tietojenvaihtofoorumien ongelmat liittyvät 
viestintään tai sen puutteeseen. Esimerkiksi 
tietojenvaihtofoorumin yhteyshenkilöt saattavat 
olla passiivisia eivätkä reagoi yhteydenottoihin, 
tai puutteita voi olla jäsenten 
vuorovaikutuksessa tai näkemyksissä siitä, 
onko tietojenvaihtofoorumia tarpeen jakaa tai 
yhdistää muihin. Näiden viestintävaikeuksien 
takia on tärkeää kirjata, mitä olet tehnyt ja 
miksi mahdollisten myöhempien kiistojen 
varalta. 

 
TIETOJENVAIHTOFOORUMIN 
YHTEYSHENKILÖ (SFF) 

Tietojenvaihtofoorumin yhteyshenkilön roolia 
ei ole määritelty REACH-asetuksessa. 
Tarkoituksena on kuitenkin, että 
vapaaehtoinen yritys voi perustaa 
tietojenvaihtofoorumin muiden yritysten 
kannustamiseksi yhteistyöhön. 
Tietojenvaihtofoorumin yhteyshenkilön 
tehtävää esitellään tietojen yhteiskäyttöä 
koskevassa ohjeessa Guidance document on 
data sharing (kohta 4.5.2, sivu 38). 
 
Jos tietojenvaihtofoorumin yhteyshenkilö ei tee 
työtään, hyödyntää esirekisteröintivaiheen 
tietojenvaihtoa (pre-SIEF) ansaitakseen rahaa 
tai estää tai hidastaa prosessia, 
tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat pyytää, 
että kyseinen yhteyshenkilö luopuu tehtävästä, 
ja asettaa määräajan vastauksen antamista 
varten. Tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat 
joka tapauksessa työskennellä 
tietojenvaihtofoorumin yhteyshenkilöstä 
riippumatta ja esimerkiksi kirjoittaa 
kommenttejaan REACH-ITin 

esirekisteröintifoorumin pre-SIEF-sivulla 
olevaan omien tietojen tekstikenttään tai omille 
verkkosivustoilleen. 
 
Tietojenvaihtofoorumin jäsenten kannattaa 
pitää kirjaa tekemistään toimista 
ongelmallisten yhteyshenkilöiden varalta. 

 
ESIREKISTERÖIJÄT TAI SIEFIEN 
JÄSENET, JOTKA EIVÄT VASTAA 
VIESTEIHIN 

Joihinkin tietojenvaihtofoorumeihin voi kuulua 
paljonkin jäseniä. Monet heistä eivät ehkä 
kuitenkaan halua osallistua aktiivisesti 
toimintaan. Ääritapauksissa jotkin 
organisaatiot eivät vastaa lainkaan 
sähköpostiviesteihin tai antavat 
sähköpostiosoitteen, jota ei ole. 
 
Jos yritys ei vastaa sähköpostiviestiin, yritä 
uudelleen; jos viesti palautuu, kokeile faksia. 
Jos vastausta ei tule, yritykseen ei tarvitse olla 
enää yhteydessä, mutta dokumentoi 
toteuttamasi toimet. Muista, että 
tietojenvaihtofoorumin jäsenten pitäisi 
halutessaan voida ottaa yhteyttä – he 
saattavat olla aktiivisia myöhemmin tai liittyä 
tietojenvaihtofoorumiin uutena tulijana. 
Esirekisteröijien XML-muotoinen luettelo on 
hyvä ladata säännöllisin väliajoin ja tarkistaa 
mahdollisesti muuttuneet yhteystiedot. 
Huomaa, että viestit saattavat suodattua 
roskapostiksi. 
 
Voi olla hyvä idea luoda verkkosivusto 
kehityksen ja etenemisen dokumentoimiseksi, 
perustaa jäsenlehti tai pelkästään tiedottaa 
merkittävistä asioista sähköpostiviesteissä, 
jotta kaikki tietojenvaihtofoorumin jäsenet 
voivat seurata kehitystä. Tärkeää on, että 
jäsenille pyritään kohtuullisin ponnistuksin 
tarjoamaan mahdollisuus aktiiviseen 
osallistumiseen, jolloin aktiivisen roolin 
valitsevien on mahdollista vaikuttaa 
tietojenvaihtofoorumin työhön.   

 
JOS EPÄILET OLEVASI VÄÄRÄSSÄ 
PRE-SIEFISSÄ 

Jos kirjoitit aineesi nimen 
esirekisteröintivaiheessa eri tavalla kuin muut 
valmistajat ja maahantuojat tai jos huomaat 
esirekisteröintifoorumilla aineiden samuudesta 
käytävissä keskusteluissa, ettei aineesi ole 
sama kuin muilla esirekisteröijillä, saatat 
haluta etsiä toisen tietojenvaihtofoorumin ja 
liittyä siihen.  
 
Sopivan tietojenvaihtofoorumin etsinnässä voit 
käyttää esirekisteröityjen aineiden luetteloa 
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(List of pre-registered substances). Luettelo 
sisältää kaikki esirekisteröidyt aineet ja niiden 
tunnistetiedot, kuten EY-numeron, CAS-
numeron sekä kemiallisen nimen ja sen 
synonyymit. 
 
Kun olet löytänyt sopivamman tai 
täsmällisemmän tunnisteen aineellesi (jota 
REACH-IT pitää tämän jälkeen ”toisena” 
aineena), voit käyttää REACH-ITtä tämän 
toisen aineen esirekisteröintifoorumin 
katseluun. Sitä varten sinun on lisättävä tämä 
toinen aine esirekisteröintiisi ”samankaltaisten 
aineiden” välilehdelle. Sen jälkeen voit siirtyä 
oman aineesi pre-SIEF-sivulta tämä toisen 
aineen pre-SIEF-sivulle. Sinua ei kirjata 
automaattisesti tämän esirekisteröintifoorumin 
jäseneksi, joten sinun on itse otettava yhteyttä 
esirekisteröijiin ja kerrottava, että haluat liittyä 
kyseiseen tietojenvaihtofoorumiin. 
 

ESIREKISTERÖINTIFOORUMIN 
JAKAMINEN TAI YHDISTÄMINEN  

Jotkin tietojenvaihtofoorumit voidaan joutua 
jakamaan tai yhdistämään niiden jäsenten 
keskusteltua aineidensa samuudesta.  
 
Tämä käy päinsä. Jos päädytte jakamaan 
tietojenvaihtofoorumin, on tärkeää, että 
noudatatte aineiden tunnistamista ja 
nimeämistä koskevia ohjeita (Guidance for 
identification and naming of substances) ja 
että kirjaatte päätöksen ja sen syyt. Edellä 
mainitun ”samankaltaisten aineiden” 
välilehden kautta voit tutustua 
esirekisteröintifoorumiin, johon haluat yhdistyä. 
 
Jos jaon seurauksena saadaan kaksi ainetta, 
joiden katsotaan olevan erilaisia mutta joilla on 
samat tunnisteet, on tärkeää dokumentoida 
selkeästi, miksi aineita pidetään erilaisina ja 
miksi niiden tietoja ei näin ollen voitu toimittaa 
yhteisesti.  
 
Yritysten kannattaa tarkistaa esirekisteröityjen 
aineiden luettelosta, esiintyykö heidän 
aineensa luettelossa useammin kuin kerran, 
kenties hieman erilaisella nimellä. 
Tietojenvaihtofoorumien yhdistäminen auttaa 
varmistamaan tietojen jakamisen ja 
eläinkokeiden tarpeen minimoinnin.  
 

PÄÄREKISTERÖIJÄ 

Yhdellä aineella voi olla vain yksi 
päärekisteröijä ja yksi päärekisteröijän 
asiakirja-aineisto. Päärekisteröijä on yleensä 
aineen parissa eniten toimiva yritys, kuten 
yritys, joka valmistaa ainetta eniten tai jolla on 

eniten tietoa aineesta – nämä eivät välttämättä 
ole sama yritys.  
 
Päärekisteröijän nimeämisestä sovitaan 
tietojenvaihtofoorumilla, ja ECHA on laatinut 
ohjeet päärekisteröijän valintaan (Guidance on 
data sharing, kohta 8.3, sivu 83). 
Päärekisteröijän nimeämiseen johtava 
sopiminen on tärkeää dokumentoida. Ohjeissa 
esitetään myös päärekisteröijän valinta siinä 
tapauksessa, että yhtään vapaaehtoista ei 
ilmoittaudu: se EU:ssa toimiva valmistaja tai 
maahantuoja, jolla on suurin valmistus- tai 
tuontikapasiteetti. Tietojenvaihtofoorumin 
jäsenet sopivat keskenään, kuka toimittaa 
yhteiset tiedot – ECHA ei päätä, kenelle tämä 
tehtävä kuuluu. 
 

TIETOJENVAIHTOFOORUMIT, JOISSA 
ON KONSORTIOITA 

Tietojenvaihtofoorumeihin kuuluvat yritykset 
voivat perustaa konsortioita valmistelemaan 
yhteistä tietojen toimittamista tai useita eri 
aineita koskevia yhteisiä tietojen toimittamisia 
(Guidance on data sharing, kohdat 10.2–10.7, 
s. 95–102).  
 
Tämä voi olla tehokas toimintatapa, mutta 
konsortioiden jäsenten on muistettava, että 
heillä on edelleen velvollisuus tehdä 
yhteistyötä ja jakaa tietoja niiden 
esirekisteröintifoorumiin kuuluvien 
tietojenvaihtofoorumin jäsenten kanssa, jotka 
eivät kuulu konsortioihin. 

 
TIETOJEN TOIMITTAMISEN 
AIKATAULU 

Jotta REACH-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan 
vaatimukset varmasti täyttyisivät, ECHA 
suosittelee, että päärekisteröijän asiakirja-
aineisto toimitetaan ensin, jotta sen 
täydellisyys ehditään tarkistaa ja sille voidaan 
antaa rekisteröintinumero. Tämän prosessin 
helpottamiseksi ECHA jakaa ennen vuoden 
loppua moduulin, jonka avulla yritykset voivat 
tarkistaa, että niiden IUCLID 5 -ohjelman 
mukaiset asiakirja-aineistot ovat täydelliset. 
Voimassa olevat menettelysäännöt (jotka 
varmistavat, että toimitetut tiedot ovat 
käsiteltävissä) on jo julkaistu oppaassa 
REACH-IT Data Submission Manual 8. Edellä 
mainittujen ohjeiden avulla yritykset voivat 
laatia täydelliset ja käsittelykelpoiset asiakirja-
aineistot ja siten minimoida tietojen toisen 
toimittamiskierroksen tarpeen. 
 
Muut tietojenvaihtofoorumin jäsenet voivat 
toimittaa asiakirja-aineistonsa lähempänä 
määräaikaa.  
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ECHA tarkentaa vielä päärekisteröijän ja 
yksittäisten asiakirja-aineistojen toimittamisen 
aikataulua varmistaakseen, että toimiala 
pystyy noudattamaan rekisteröinnin 
määräaikaa ja täyttämään kaikki 
lainsäädännölliset vaatimukset. 

 
MÄÄRÄLTÄÄN VÄHÄISET AINEET, 
JOILLA ON VARHAINEN 
REKISTERÖINNIN MÄÄRÄAIKA 

Aineiden, joita valmistetaan tai tuodaan 
maahan alle 1 000 tonnia, rekisteröinnin 
määräaika on aikaisintaan vuonna 2013, ellei 
niitä ole luokiteltu tiettyjen REACH-asetuksen 
23 artiklassa esitettyjen vaarallisten 
ominaisuuksien mukaisesti. Jotkin 
esirekisteröintifoorumin jäsenet ovat kuitenkin 
saattaneet ilmoittaa rekisteröivänsä aineen 
vuonna 2010 suuremman tonnimäärän 
johdosta. 

 
Tällaisissa tapauksissa, joissa päärekisteröijän 
ja muiden tietojenvaihtofoorumin jäsenten on 
noudatettava vasta myöhempää määräaikaa, 
olisi hyvä ottaa yhteys aiemman määräajan 
ilmoittaneisiin jäseniin ja selvittää heidän 
aikomuksensa. Jos he eivät vastaa, 
yhteydenottoyritykset kannattaa 
dokumentoida, ja työn lähtökohdaksi voidaan 
ottaa muita tietojenvaihtofoorumin jäseniä 
koskeva määräaika.  
 
Jos asiakirja-aineisto toimitetaan ennen muita 
tietojenvaihtofoorumin jäseniä, sitä on 
myöhemmin muutettava vastaamaan 
yhteisesti toimitettuja tietoja. 
 

POISJÄTTÄYTYMINEN 

REACH-asetuksen mukaan yritykset voivat 
jättäytyä pois jostakin yhteisen tietojen 
toimittamisen osasta tietyin edellytyksin, jotka 
on dokumentoitava. 
 
Poisjättäytyville yrityksille tulisi kertoa, että 
niiden on perusteltava toimintansa ja että niillä 
on edelleen velvollisuuksia 
tietojenvaihtofoorumin jäseninä. 
Poisjättäytyneen yrityksen on maksettava 
muita suurempi maksu, ja sen toimittamat 
tiedot todennäköisesti tarkistetaan ja 
arvioidaan erikseen. 

 
 

 

 

TIETOJEN OMISTUSOIKEUS 

Yhteisten tietojen kokoajat eivät voi olettaa, 
että julkaistuja tietoja voidaan käyttää REACH-
rekisteröintiin ilmaiseksi, mutta julkaistun 
artikkelin sisältöä voi olla mahdollista käyttää 
eri muodossa. Sovellettava kansallinen 
tekijänoikeus- ja/tai tietosuojalainsäädäntö on 
tarkistettava ja sitä on noudatettava. 
 

LISÄTIETOJA 

Linkkejä ECHAn verkkosivustolla oleviin 
asiakirjoihin: 

• Guidance on data sharing 

• List of pre-registered substances 

• Guidance for identification and naming of 
substances under REACH 

• Data Submission Manual 8 

• REACH-asetus 
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