
REACH 2018 - Toimintakehotus!

MITKÄ OVAT TYÖNANTAJASI 
VELVOLLISUUDET? 

Jos yhtiösi velvollisuutena on rekisteröidä 
aineita viimeiseen rekisteröintimääräaikaan 
31.5.2018 mennessä, työnantajaltasi 
edellytetään, että hän 

• kerää kaikki saatavilla olevat tiedot aineen 
ominaisuuksista;

• jakaa tiedot muiden saman aineen 
valmistajien ja maahantuojien kanssa; 

• arvioi yhdessä muiden valmistajien ja 
maahantuojien kanssa, onko heillä kaikki 
yhteisrekisteröintiin tarvittavat tiedot; 

• muussa tapauksessa on täytettävä 
puutteet yhdessä; ja

• dokumentoi tämän 
rekisteröintiasiakirjoissa.

Jos valmistettu tai maahantuotu määrä on 
vähintään 10 tonnia vuodessa, työnantajaltasi 
edellytetään myös, että hän

• käyttää kerättyjä tietoja työntekijöiden ja 
kuluttajien terveyteen sekä ympäristöön 
kohdistuvan riskin arvioimiseksi; ja

• yksilöi tarvittavat riskinhallintatoimet 
sen varmistamiseksi, että yhtiö ja sen 
asiakkaat käyttävät ainetta turvallisesti.

REACH-asetus edellyttää, että EU-maissa, 
Islannissa, Norjassa tai Liechtensteinissa 
vähintään tonnin verran kemikaaleja 
valmistavat tai niitä maahantuovat yhtiöt 
rekisteröivät kemikaalit kemikaalivirastoon. 
Jos tietoja kemikaalin vaarallisista 
ominaisuuksista ei ole saatavilla, ne on 
luotava ja käyttöturvallisuustiedotteet on 
tarvittaessa päivitettävä. 

ONKO TYÖNANTAJASI VALMIS? 

Rekisteröinnin määräaika on viimeistään 31. 
toukokuuta 2018. Se koskee yhtiöitä, jotka 
valmistavat tai maahantuovat olemassa olevia 
aineita 1–100 tonnia vuodessa. Rekisteröinti 
koskee kemikaaleja sellaisenaan, osana seosta 
ja tietyissä tapauksissa esineissä.

On aika valmistautua REACH 2018 
-rekisteröintimääräaikaan nyt. Työnantajan on 
analysoitava yhtiön kemikaalivalikoima REACH 
2018 -näkökulmasta ja laatia suunnitelma 
vuoden 2018 rekisteröintejä varten! 

Työntekijöiden edustajat kemikaaleja valmistavissa, tuovissa ja käyttävissä 
yhtiöissä
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MITÄ HYÖTYÄ NÄISTÄ SÄÄNNÖISTÄ ON 
TEILLE? 

Säännöt täydentävät työsuojelun sääntöjä 
ja parantavat työntekijöiden suojaa 
varmistamalla kemikaalien turvallisen 
käytön, vähentämällä altistusta vaarallisille 
kemikaaleille ja mahdollistamalla niistä 
aiheutuvien työperäisten tautien välttämisen.

MISTÄ SAA LISÄTIETOJA JA TUKEA? 

ETUC:in sivustolla on REACH-asetusta 
koskevaa tietoa: 
www.etuc.org/issue/reach 

Kemikaaliviraston sivustolla on 
toimintaohjeita, IT-työkaluja ja neuvoja, jotka 
koskevat yrityksen roolia ja velvollisuuksia 
kemikaalien rekisteröijänä ja käyttäjänä: 
echa.europa.eu/fi/reach-2018
echa.europa.eu/fi/regulations/reach/
downstream-users

Kansalliset REACH-neuvontapalvelut tarjoavat 
käytännön neuvoja paikallisilla kielillä: 
echa.europa.eu/fi/support/helpdesks

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 
tarjoaa tietoja siitä, miten hallitaan 
vaarallisten aineiden riskit työpaikalla: 
osha.europa.eu/fi/themes/dangerous-
substances

Kaikissa tapauksissa työnantajalta 
edellytetään, että hän

• toimittaa rekisteröintiasiakirjat Euroopan 
kemikaalivirastolle. Suurin osa tiedoista 
on toimitettava yhdessä muiden sellaisten 
yhtiöiden kanssa, jotka rekisteröivät saman 
aineen; 

• käyttäjille tarkoitetut 
käyttöturvallisuustiedotteet on 
päivitettävä, jos rekisteröintiä varten 
luodut tiedot sitä edellyttävät.

Jos yhtiösi käyttää kemikaaleja työpaikalla, 
tarkista työnantajaltasi seuraavat asiat : 

• ovatko käyttämienne aineiden toimittajat 
rekisteröineet aineet tai aikovatko he 
rekisteröidä ne vuoteen 2018 mennessä;

• kattavatko ajantasaiset 
käyttöturvallisuustiedotteet 
käyttötapanne; ja 

• onko käyttöturvallisuustiedotteissa 
ja altistumisskenaarioissa kuvatut 
riskinhallintatoimet toteutettu kemikaalien 
turvallisen käytön varmistamiseksi.

MITEN TÄMÄ ON TEIDÄN ASIANNE? 

Jos yhtiönne ei täytä REACH-asetuksen 
vaatimuksia, sillä voi olla merkittävä vaikutus 
teihin, koska ette ehkä käytä kemikaaleja 
turvallisesti. 
Kansalliset valvontaviranomaiset voivat myös 
ryhtyä toimiin työnantajaasi vastaan. Tällä 
voi olla taloudellista vaikutusta ja se voi jopa 
johtaa tuotantolinjojen sulkemiseen. 
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