
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos yrityksessäsi käytetään 
REACH-asetuksen mukaisesti 
rekisteröityjä vaarallisia aineita, 
saat pian käyttöösi uudet 
laajennetut 
käyttöturvallisuustiedotteet. Yksi 
REACH-asetuksen keskeisimpiä 
innovaatioita on näiden aineiden 
turvallisen käytön 
mahdollistaminen työntekijöille. 

MITÄ UUTTA LAAJENNETUISSA 
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEISSA ON? 

Laajennetuissa käyttöturvallisuustiedotteissa on 
liite, joka sisältää altistumisskenaarioita. 
Altistumisskenaarioissa on käytännöllisiä 
neuvoja niistä edellytyksistä, joiden mukaisesti 
kemikaaleja voidaan käyttää turvallisesti, sekä 
tietoa tarpeellisista riskinhallinta- ja 
jätteenkäsittelytoimista. Nämä tiedot ovat 
peräisin kemikaaliturvallisuusarvioinnista, joka 
toteutettiin REACH-asetuksen nojalla, ja se 
kattaa kaikki käytöt aineen elinkaaren ajalta. 

MITÄ HYÖTYÄ UUSISTA SÄÄNNÖISTÄ ON? 

Uusien sääntöjen avulla voit suojata terveyttäsi 
ja ympäristöä paremmin. 
Altistumisskenaarioiden lisätietoja voidaan 
käyttää edistämään turvallista käyttöä, 
vähentämään altistumista vaarallisille 
kemikaaleille sekä välttämään ammattitauteja. 
REACH-asetuksen myötä käyttöönotetut uudet 
säännöt täydentävät nykyistä 
työsuojelulainsäädäntöä. 

MIKSI JUURI SINUN ON TOIMITTAVA? 

Siksi, että se on tärkeää oman terveytesi 
vuoksi. Jos yrityksesi ei noudata REACH-
asetuksen vaatimuksia, vaikutukset sinuun 
voivat olla isot, koska et välttämättä käytä 
kemikaaleja turvallisesti. 

MITÄ VOIT TEHDÄ? 

Näytä tämä lehtinen esimiehellesi. Siten 
varmistat, että työnantajasi tietää, mitä tehdä 
laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen 
saadessaan. Koska altistut kemikaaleille 
työpaikallasi, sinulla on hyvät edellytykset 
auttaa työnantajiasi täyttämään lakisääteiset 
velvollisuutensa.  

Varmista, että sinä ja muut työntekijät 
työpaikallasi ymmärrätte laajennettuun 
käyttöturvallisuustiedotteeseen perustuvat 
toimet ja sovellatte niitä asianmukaisesti. Jos se 
osoittautuu vaikeaksi, pyydä työnantajiasi 
järjestämään koulutusta. Se on sen velvollisuus 
työntekijöiden suojelemista koskevan 
lainsäädännön nojalla. 

 
 

Käytätkö 
kemikaaleja? 
Tee se turvallisesti! 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET JA 
ALTISTUMISSKENAARIOT 
MITÄ TYÖNTEKIJÄN TÄYTYY TIETÄÄ JA TEHDÄ 
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YRITYKSEN VIISI VAIHTOEHTOA 

Vaihtoehto 1: Aineen toimittajaa 
pyydetään sisällyttämään 
käyttöturvallisuustiedotteeseen 
yrityksessäsi sovellettava käyttö. 
Aineen toimittajan on toimitettava yritykseesi 
tarkistettu käyttöturvallisuustiedote 
yrityksessäsi sovellettavan käytön osalta. 
Työnantajasi on annettava riittävästi tietoa 
yrityksessä sovellettavista käytöistä ja käytön 
edellytyksistä aineiden toimittajille, jotta ne 
voivat tehdä arvioinnin. 
 
Vaihtoehto 2: Yrityksen toimintaa 
muutetaan altistumisskenaariossa kuvattujen 
käyttöedellytysten mukaisiksi esimerkiksi 

• toteuttamalla turvallisen käytön vaatimat 
edellytykset 

 
• muuttamalla valmistettavan tuotteen 

koostumusta tai rakennetta 
 
• suosittelemalla asiakkaille asianmukaisia 

turvallisen käytön edellytyksiä. 
 
Vaihtoehto 3: Etsitään toinen toimittaja, 
joka voi toimittaa sellaisen 
altistumisskenaarion, joka kattaa sovellettavan 
käytön ja turvallisen käytön edellytykset. 
 
Vaihtoehto 4: Etsitään vaihtoehtoinen 
tekninen ratkaisu ja lopeta kyseisen aineen 
käyttäminen.  
 
Vaihtoehto 5: 
Kemikaaliturvallisuusarvioinnin 
toteuttaminen. Ensin selvitetään, 
sovelletaanko aineeseen jotakin poikkeusta. Jos 
ei, yrityksen on laadittava oma 
kemikaaliturvallisuusraportti käytöistä ja 
turvallisen käytön edellytyksistä. 
Kemikaaliturvallisuusraportti on pidettävä ajan 
tasalla ja saatavilla kansallisia viranomaisia 
varten, jos nämä pyytävät sen tarkastettavaksi. 

MITÄ YRITYKSESI ON TEHTÄVÄ? 

Kun yritys saa laajennetun 
käyttöturvallisuustiedotteen, työnantajan on 
tehtävä joitakin toimia. Varmista, että 
työpaikan turvallisuuspäällikkö on niistä selvillä. 

Vaihe 1: Tarkista, sisältyvätkö kemikaalien 
käytöt yrityksesi käyttöturvallisuustiedotteen 
osioon 1.2 ja altistumisskenaarioon. 

Vaihe 2: Jos käytöt sisältyvät mainittuihin 
asiakirjoihin, vertaa altistumisskenaariossa 
kuvattuja turvallisen käytön edellytyksiä 
tosiasiallisiin olosuhteisiin yrityksessä. 

Jos kohdissa 1 tai 2 on 
epäjohdonmukaisuutta, yrityksesi on 
ryhdyttävä toimiin ja valittava jokin viidestä 
viereisestä vaihtoehdosta. 

MISTÄ LÖYDÄN LISÄÄ TIETOA JA TUKEA? 

ETUCin REACH-asetussivut: 
http://www.etuc.org/r/830 

ECHAn toimintaohjeet, IT-työkalut ja oppaat: 
http://echa.europa.eu/downstream sekä tietoa 
kaikista rekisteröidyistä aineista: 
http://echa.europa.eu/registered-substances 

Kansalliset REACH-neuvontapalvelut antavat 
käytännön neuvoja eri kielillä: 
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/ 

EU-OSHA antaa tietoa, kuinka hallita riskejä 
vaarallisten aineiden käytössä työssä: 
http://osha.europa.eu/topics/ds 

EU:n rahoittamassa aineiden korvaamista 
koskevassa portaalissa (Substitution Support 
Portal) on tietoa vaihtoehtoisista aineista ja 
tekniikoista: http://subsport.eu 
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