Aikataulu
SUOSITUS

2006

2007

2008

2009

1.REACH tavoitteiden saavuttaminen ja uuden tiedon hyödyntäminen
käynnistys
1. Käynnistetään kansallinen
(kiireell.)
hanke, jolla varmistetaan
------------toiminnanharjoittajien ja
viranomaisten toimintaedellytykset
REACH-asetuksen
toimeenpanossa.
-------------- --------2. Määritellään REACH:n
(kiireell.)
viranomaistoimeenpanon
kansalliset prioriteetit.
------------valmiina
3. Edistetään REACH:n
mukaisista menettelyistä saadun
REACH
kemikaalitiedon siirtymistä
voimaan
tuotantoketjussa lopputuotteiden
tullessa
valmistajille ja edelleen kuluttajille
asti.

Vastuutaho(t)

STM, YM, KTM, MMM,
elinkeinoelämän järjestöt,
ammattijärjestöt

SYKE, STTV ja muut
valvontaviranomaiset
Elinkeinoelämän
järjestöt,
toiminnanharjoittajat

2. Riskinarviointia ja riskinhallintaa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimista varten on
riittävästi tietoa terveydelle ja ympäristölle vaarallisille aineille altistumisesta ja päästöistä.
---------------------- esiselvit
1. Selvitetään tarve ja
STM, YM, KTM,
ys
mahdollisuudet perustaa
MMM, SYKE, STTV,
valmis
kemikaalien
EVIRA,
altistumisseurantaohjelma.

2. Selvitetään altistumisseurantaa
varten altistumista työpaikoilla

--------------

----------

esiselvit
ys
valmis

3. Tehostetaan haitallisten
aineiden ympäristöseurantoja

……………

4. Kartoitetaan tärkeimpien POPyhdisteiden päästölähteet ja
esiintyminen

-----------

… … … .. Käynnis … … …
sä,
välitarka
stelu
ensimm toinen
vaihe
äinen
vaihe

5. Tehostetaan haitallisten
aineiden velvoitetarkkailua
teollisissa lähteissä päästöjen
aiheuttamien riskien perusteella.

--------lupien
myöntämis
en mukaan

6. Selvitetään jatkuvan seurannan
tarpeen arvioimiseksi
yhdyskuntajäteveden mukana
tulevat sekä lietteen sisältämät
haitalliset aineet.

--------------- ----------- kartoitus
valmis
ja
toimiehd
otukset

7. Selvitetään tuotteista peräisin
olevien kemikaalien päästöt
kaatopaikoilta ja muilta
jätteenkäsittelylaitoksilta
ympäristöseurannan perustaksi.

--------------- ----------- kartoitus
valmis
ja
toimiehd
otukset

8. Selvitetään torjunta-aineiden
käytön jakautuminen.

--------------

----------- -------------

----------- kartoitus
valmis

elinkeinonharjoittajat,
KTL, TTL, yliopistot
STM, työnantajat,
työterveyshuolto,
työsuojelupiirit, TTL
SYKE, YM, MMM,
STTV ja muut
asiantuntijalaitokset

SYKE, YM, STTV,
alueelliset
ympäristökeskukset,
elinkeinoelämän järjestöt
alueelliset
ympäristökeskukset,
ympäristölupaviranomaise
t, YM, SYKE, STTV,
elinkeinoelmän järjestöt

SYKE, YM, MMM,
Kuntaliitto, Vesi- ja
viemärilaitosyhdistys,
viemäriin liittyneet
toiminnanharjoittajat
SYKE, STTV,
alueelliset
ympäristökeskukset,
jätteenkäsittely- ja
jätteen-polttolaitokset,
jätteen tuottajat ja
tuotteiden valmistajat
MMM, KTTK, SYKE,

ja
MTT
toimiehd
otukset
3. Toiminnanharjoittajilla on kemikaaliriskien hallintaan riittävästi tietoa ja menettelyjä, ja näitä
käytetään ympäristön ja terveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi kaikenkokoisissa
yrityksissä ja toimipaikoissa. Riskinarviointi hallitaan ja toteutetaan työpaikoilla.
-------------- ----------- tavoittee
1. Otetaan huomioon vaaralliset
elinkeinoelämän
aineet paremmin teollisuuden ja
t ja
järjestöt,
muiden toiminnanharjoittajien
mittarit
toiminnanharjoittajat
ympäristöhallintajärjestelmissä ja
valmiina
–ohjelmissa
--------------- koulutus ----------- välineet ja STM, YM, SYKE,
2. Tuetaan erityisesti pienten ja
keskisuurten yritysten
suunnite
menetelm STTV, TTL,
riskinarviointia ja –hallintaa.
ltu
ät
työsuojelupiirit,
valmiina

työterveyshuolto,
toiminnanharjoittajat,
elinkeinoelämän
järjestöt,
työturvallisuuskeskus
STM, YM, STTV,
työsuojelupiirit,
ympäristölupaviranomai
set,
toiminnanharjoittajat

..............
...............
kemikaa ..........
3. Tehostetaan työsuojelussa ja
livalvon
ympäristönsuojelussa
nan
valvontatoimia kemikaalien
teemav
aiheuttamien ongelmien
uosi (?)
havaitsemiseksi ja niiden
ratkaisemiseksi yrityksissä
STM, TTL, työnantaja- ja
Ehdotus
4. Kehitetään työhygieenistä raja- ------------työntekijäjärjestöt
kehittäm
arvojärjestelmää ohjaamaan
isestä
toiminnanharjoittajien
valmis
riskinarviointia ja –hallintaa
--------------------- --------- Selvitys ja KTM, STM, YM,
5. Selvitetään, miten
toimiehdot TTL, SYKE, TUKES,
toiminnanharjoittajien uudet
ukset
toimintatavat (esim. ulkoistaminen,
STTV
valmiina
ketjuttaminen, verkottuminen)
toiminnanharjoittajat
vaikuttavat terveyden- ja
ympäristönsuojelun sekä
turvallisuuden riskinhallintaan
sekä vastuisiin.
4. Tuotteiden ja valmisteiden sisältämistä kemikaaleista on riittävästi tietoa ja niiden aiheuttamat
riskit koko elinkaaren aikana ovat hallinnassa.
KTM koordinoi,
-------------- ----------- Priorisoi
1. Vaikutetaan
vastuulliset ministeriöt
yhteisölainsäädäntöön tiedon
nti ja
saatavuuden parantamiseksi
vaikutta
tuotteiden kemikaalisisällöstä.
misen
tavat
selvitett
y
--------------- aloite
2. Vaikutetaan
KTM, YM, STM,
yhteisölainsäädäntöön niin, että
tehty
MMM
REACH-asetuksen ulkopuolisilla
alueilla velvoitetaan seuraamaan
tuotteiden sisältämien
haitallisimpien aineiden (esim.
PBT, vPvB- ja CMR-aineiden)
käyttöä ja päästöjä tuotteista.
-------------- ---------- toiminta
3. a) Valmisteiden ja tuotteiden
Toiminnanharjoittajat
malli
suunnittelussa ja valmistuksessa
elinkeinoelämän
valmiina
otetaan huomioon niiden
järjestöt,
sisältämien kemikaalien
vaikutukset tuotteen keräilyyn,
käsittelyyn ja hyödyntämiseen
jätteenä.
--------------- ----------- Arviointi
3. b) Laajennetaan olemassa
Elinkeinoelämän
olevia ja kehitettäviä
työkalut
järjestöt,
arviointityökaluja tuotteiden
valmiina

toiminnanharjoittajat,

aiheuttamien kemikaaliriskien
ohella tuotesuunnitteluun
4.Julkisissa hankinnoissa pyritään ------------myös kemikaalien aiheuttamien
terveys- ja ympäristöriskien
minimoimiseen

KUV, SYKE

5. Tunnistetaan tuoteryhmiä tai
materiaaleja, jotka soveltuvat
tuottajavastuujärjestelmiin ja jotka
kemikaalisisältönsä vuoksi
aiheuttavat riskiä
jätehuoltovaiheessa. Tehdään
ehdotuksia ja aloitteita
kansallisiksi ja tarvittaessa
yhteisötason lainsäädäntötoimiksi,
joilla merkityksellisten tällaisten
tuoteryhmien tai materiaalien
jätehuolto järjestetään tuottajavastuuseen perustuvalla
järjestelmällä.
6. Vaikutetaan EU-lainsäädännön -------------kehittämiseen niin, että
markkinoille luovuttajan vastuu
tuotteen turvallisuudesta laajenee
myös ympäristöturvallisuuteen.
------------7. Edistetään yhteisötasolla
vaarallisten aineiden
päästötasojen asettamista
rakennustuotteille

YM

Jatkuva ----------- -----------a,
hankinto
jen
yhteyde
ssä
--------------- aloite
tehty

Julkiset hankkijat,
KTM, STM, YM,
Kuntaliitto, Julkisten
hankintojen
neuvontayksikkö

aloite
tehty

KTM, YM

direktiivi ---n
aikataul
un
puitteiss
a
----------- selvitys
ja
ehdotus
valmis

YM, STM, STTV

-------------8. Selvitetään taloudellisen
VM, KTM, YM, STM,
ohjauksen käyttökelpoisuus
MMM
vaarallisia kemikaaleja sisältävien
tuotteiden tuotannossa ja käytön
ohjauksessa
--------------- selvitys
9. a) Selvitetään
STM, YM, STTV,
kemikaalirekisterin tuoterekisteriin
valmis
asiantuntijoina kuullaan
tehtävien määrätietoilmoitusten
elinkeinoelämän
tarkentamisen vaikutukset ja
järjestöjä ja
tehdään ehdotus
kuluttajajärjestöjä
määrätietoilmoitusten
tarkentamisesta.
9. b) Muokataan tuoterekisteristä -------------- --------- valmis
STM, YM, STTV, +
versio, joka voidaan antaa
asiantuntijat kuten yllä
julkisesti käyttöön
--------------- ---------- valmis
10. Täydennetään kansallisen
KTM, Kuluttajavirasto,
kosmetiikka-asetuksen (75/2005
STM, STTV, YM,
liitteet 2-7) ainesosien luetteloihin
SYKE,
kemikaalien kohdalle CAStoiminnanharjoittajat
numerot ja nimetään pelkästään
ryhmänimillä ilmoitetut erilliset
ainesosat.
--------------- aloite
11. Vaikutetaan
STM, KTM
yhteisölainsäädäntöön
tehty
käyttöturvallisuustiedotteen
saattamiseksi pakolliseksi työssä
käytettäville vaarallisia aineita
sisältäville kosmeettisille
valmisteille
Vaikutetaan aktiivisesti, että kemikaalien merkittävimmät haitalliset vaikutukset on minimoitu
maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä Johannesburgin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kansainvälinen kemikaalien riskienhallintaa ja tiedonvälitystä koskeva yhteistyö on aktiivista.
UM, YM, STM, KTM
1. Luodaan kemikaaleja koskevan -------------- Valmis

kansainvälisen yhteistyön ja
kehitysyhteistyön kriteerit ja
linjaukset kansallisesti parhaan
vaikuttavuuden saamiseksi.
2. Osallistutaan yhteistyössä
muiden EU-maiden kanssa
kansainvälisen
kemikaalistrategian (SAICM)
prioriteettien määrittelyyn ottaen
huomioon kemikaalihallinnon
tarpeet maailmanlaajuisesti
yhteiskunnan eri lohkoilla.
3. Pyritään saamaan sekä EU:n
kautta että Suomesta riittävä tuki
kehitysmaiden kapasiteetin
vahvistamiseksi erityisesti
Tukholman ja Rotterdamin
sopimusten sekä SAICM:n
toimeenpanemiseksi. Tuetaan
Tukholman sopimuksen ja
Rotterdamin sopimuksen
toimeenpanoa ja toimeenpanon
valvonnan seuraamiseksi
kehitettäviä mekanismeja.
4. Tuetaan raskasmetallien
selvitystyötä, jonka tavoitteena on
tuottaa sellainen tietopohja
päättäjille, että UNEP:n
hallintoneuvosto voi tehdä
kansainvälisten
sopimusneuvotteluiden
aloittamista koskevan päätöksen
vuonna 2007
5. Tuetaan yhteistyötä asbestin
maailmanlaajuisen täyskiellon
saavuttamiseksi.

--------------

jatkuvaa ----------- ----------

YM, STM, MMM, UM,
KTM, LVM

------------

jatkuvaa ---------

UM, YM, STM, MMM,
KTM, LVM

------------

YM, SYKE, UM

valmis

--------------

6. Ratifioidaan ILO:n
-------------kemikaalisopimukset.
7. Osallistutaan OECD:n
-------------kemikaaliyhteistyöhön
kansallisesti priorisoiduilla alueilla.
8. Tuetaan Venäjää ja Baltian
------------maita POP-sopimuksen
velvoitteiden toteuttamisessa sekä
haitallisia aineita sisältävien
jätteenläjitysalueiden
kunnostamisessa ja
vanhentuneiden
kemikaalivarastojen hoitamisessa.

jatkuvaa ----------

----2020

STM

valmis

STM, työmarkkinajäjrestöt

jatkuvaa ----------- -------------

YM, STM, KTM, SM,
MMM, virastot

jatkuvaa ----------

YM, UM, SYKE

------------

