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Selvitä, onko sinun toimitettava 
SCIP-ilmoitus

Tunne yrityksesi esinevalikoima

Valmistele aineiston toimitus

Tunne ja ymmärrä tietovaatimukset

Mukauta tiedot

Toimita ilmoitus

Esineissä ja tuotteissa 
olevien vaarallisten 

kemikaalien 
jäljittäminen 
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MITÄ ON SIIS TEHTÄVÄ?  

Sinun on ilmoitettava kemikaalivirastolle seuraavat 
tiedot: 

• esineesi tunnistetiedot  
• kyseisessä esineessä olevan ehdokasluettelon 

aineen (aineiden) nimi, pitoisuuden vaihteluväli ja 
sijainti 

• muut tiedot, joiden avulla esinettä voidaan 
käyttää turvallisesti – etenkin sellaiset tiedot, 
joilla varmistetaan, että esine hävitetään 
asianmukaisesti, kun siitä tulee jätettä.  

SCIP-tietokannassa olevat tiedot asetetaan 
julkisesti saataville varsinkin jätehuoltolaitoksille ja 
kuluttajille.  

ECHA varmistaa, että arkaluonteiset tiedot 
(esimerkiksi saman toimitusketjun toimijoiden 
väliset yhteydet) suojataan.  

SISÄLTÄVÄTKÖ ESINEESI ERITYISTÄ HUOLTA 
AIHEUTTAVIA AINEITA (SVHC-aineita)?

SAATATKO NIITÄ EU:N MARKKINOILLE?

Jos niissä esineissä, joita tuotat, kokoat, tuot 
maahan tai jaat, on ECHAn ehdokasluettelossa 
olevia erityistä huolta aiheuttavia aineita, joiden 
pitoisuus on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia:

Sinun on ilmoitettava ne SCIP-tietokantaan. 

Jos olet vähittäismyyjä ja vain toimitat näitä esineitä 
kuluttajille, sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta. 

SCIP-ilmoitusvelvollisuus koskee yrityksiä, ja sitä 
aletaan soveltaa tammikuusta 2021 alkaen.

MIKÄ ON ESINE? 

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

MIKÄ SCIP-TIETOKANNAN TAVOITE ON?  

SCIP-tietokannalla pyritään lisäämään tietämystä 
vaarallisista kemikaaleista, joita esineissä ja tuotteissa 
on koko niiden elinkaaren ajan, myös jätevaiheen aikana.  

Lisäksi sillä 

• pyritään vähentämään jätteessä olevien vaarallisten 
aineiden määrää  

• edistämään näiden aineiden korvaamista 
turvallisemmilla vaihtoehdoilla ja 

• parantamaan kiertotalouden kehittymistä.  

MITÄ HYÖTYÄ SIITÄ ON JÄTEHUOLTOLAITOKSILLE JA 
KULUTTAJILLE? 

SCIP-tietokannassa olevien tietojen 
avulla jätehuoltolaitokset voivat kehittää 
jätteenkäsittelykäytäntöjään ja edistää jätteen käyttöä 
resurssina. 

Kuluttajat saavat enemmän tietoa tuotteissa olevista 
vaarallisista kemikaaleista. Tämä auttaa heitä tekemään 
tietoon perustuvia päätöksiä tuotteita ostettaessa ja 
edistämään kuluttajien oikeutta pyytää näitä tietoja. 
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