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Etunimi Sukunimi

Kemiaaleja koskevat työsuojelusäädökset uudistuvat
•

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta
•

•

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille
ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
•

•

uusi asetus (1267/2019) voimaan 1.1.2020

Hallituksen esitys (HE 88/2019 vp) annettu 14.11.2019. Eduskunnan käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
•

Uusi asetus kevään aikana.

Suurin osa muutoksista johtuu EU-direktiivien päivityksistä

Keskeisiä kemikaaleja koskevia EU:n työsuojeludirektiivejä
•

”Syöpädirektiivi” (2004/37/EY): työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville
tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (CMD)
•
•
•
•

•

sitovia arvoja (BOELV, binding occupational exposure limit values)
terveysperusteiden lisäksi huomioidaan teknistaloudelliset seikat
Päivitetty kolmella päivitysdirektiivillä, joissa ennekaikkea asetettu sitovia raja-arvoja uusille aineille:
• 2017/2398/EU, 2019/130/EU, 2019/983/EU
Kansallinen toimeenpano: Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000)

”Kemikaalidirektiivi” (98/24/EY): työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta
työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (CAD)
•
•

terveysperusteiden lisäksi huomioidaan teknistaloudelliset seikat
sitovia arvoja (BOELV), vain 1 (lyijy)

 ”Raja-arvodirektiivit” (5 kpl: 2000/39/EY, 2006/15/EY,
2009/161/EY, 2017/164/EU, 2019/1831/EU)
– Terveysperusteisia
– Indikatiivisia arvoja (IOELV), arvot 150 aineelle tai aineryhmälle
– Kansallinen toimeenpano STM:n asetuksella haitallisiksi
tunnetuista pitoisuuksista (HTP-arvot)

Syöpädirektiivin päivitys
Syöpäsairaudet merkittävin työperäisten kuolemien aiheuttaja EU:ssa
- n. 100 000 tapausta vuodessa.
Sitovien EU-tason raja-arvojen avulla pyritään:
• parantamaan työntekijöiden terveyden suojelun tasoa
• poistamaan kilpailutilanteen vääristymiä EU-maiden välillä (”level playing
field”)

Työperäinen syöpä Suomessa (slide Piia Taxell, TTL)
•

Pääasiassa hengityselinten syöpiä

•

Työperäisiin syöpiin arvioidaan kuolevan Suomessa n. 1000 henkilöä vuodessa 1

•

n. 150 ammattitaudiksi hyväksyttyä syöpää/vuosi

•

Ammattisyövistä ylivoimaisesti eniten asbestin aiheuttamia syöpiä; seuraavina
puupöly, kvartsi, hitsaushuurut, arseeni

•

Laskennallinen syöpäriski ja altistuvien määrä huomioiden keskeisiä mm. kvartsi,
hitsaushuurut (kromi(VI), nikkeli), dieselpakokaasut 2
1Jukka
2Priha

Takala: Eliminating occupational cancer in Europe and globally, ETUI working paper 2015
ym. 2010. Työympäristön altisteiden terveysvaikutukset. Ympäristö ja Terveys 3: 36-41.

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran
torjunnasta (1267/2019)
•
•

Asetus tullut voimaan 1.1.2020
Pääasiallinen uudistus uusien raja-arvojen asettaminen:
•
•
•

•

Aiemmin asetuksessa ollut sitovat raja-arvot vain kolmelle aineelle: kovapuupöly,
bentseeni, vinyylikloridimonomeeri
Nyt päivitetty kovapuupölyn ja vinyylikloridin raja-arvoja (bentseenin arvon päivitys
tulossa myöhemmin)
Lisäksi sitovat EU-tason raja-arvot 22 uudelle aineelle/aineryhmälle/kemialliselle
tekijälle. Osa arvoista tulee voimaan vasta siirtymäajan jälkeen.

Lisäksi pyritty tekemään lainsäädäntöä selkeyttäviä muutoksia
•
•

Siirretty ASA-lakiin ASA-lain mukaista luetteloa ja rekisteriä koskevat pykälät
Siirretty Vna:han tarpeellisilta osin aiempi Työministeriön päätös syöpäsairauden
vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993) + kumottu Työministeriön päätös

Aine
Kiteinen piidioksidi
Kovapuupöly (myös
pehmeä/kovapuuseokset)
Hydratsiini
Akryyliamidi
Kromi VI +yhdisteet

Keraamiset kuidut
Vinyylikloridi
O-toluidiini
1,3-butadieeni

Uudet arvot sitovat arvot (Vna

1267/2019)

Huomautus

0,1 mg/m3
3 mg/m3 vuoteen 2023,
2 mg/m3 tämän jälkeen
0,013 mg/m3
0,1 mg/m3
0,01 mg/m3 vuoteen 2025 asti,
0,005 mg/m3 tämän jälkeen
Poikkeus: hitsaus ja plasmaleikkaus:
0,025 mg/m3 vuoteen 2025 asti,
0,005 mg/m3 tämän jälkeen

Aiempi/voimaan jäävä
HTP-arvo

Vanha
sitova

0,05 mg/m3
Herkistyminen
(hengitys)
Herkistyminen (iho)
Iho, Herkistyminen
(iho)

Herkistyminen
(hengitys +iho)

0,3 kuitua/cm3
1 ppm
0,1 ppm
1 ppm

2 mg/m3 (uudet laitokset) 5 mg/m3
1 mg/m3 (vanhat)
0,013 mg/m3 (iho)
0,03 mg/m3 (iho)

0,005 mg/m3

0,2 kuitua/cm3
1 ppm
0,1 ppm
1 ppm

Vinyylibromidi

1 ppm

1 ppm

Etyleenioksidi

1 ppm

1,2-epoksipropaani

1 ppm

1 ppm

2-nitropropaani

5 ppm

5 ppm

iho

1 ppm (EI iho)

3 ppm

Aine
Trikloorietyleeni
Epikloorihydriini
Metyleenidianiliini (MDA)
1,2-dibromietaani (Etyleenidibromidi)
1,2-dikloorietaani (Etyleenidikloridi)
PAH-seokset, jotka sisältävät
benzo(a)pyreeniä
Käytetyt moottoriöljyt

Uudet arvot sitovat arvot (Vna
1267/2019) (siirtymäaika)

Huomautus

Aiempi/voimaan
jäävä HTP

10 ppm (30 ppm;15 min.)
1,9 mg/m3

iho
Herkistyminen (iho)

10 ppm
1,9 mg/m3

0,08 mg/m3

Herkistyminen (iho)

0,08 mg/m3

0,1 ppm

iho

0,1 ppm

2 ppm

iho

1 ppm

-

iho

-

iho

Dieselpakokaasut

0,05 mg/m3 (alkuainehiilenä)
4 µg/m3 v. 2021-2027;
Kadmium ja sen epäorgaaniset
tämän jälkeen 1 µg/m3 (ehkä jatkossakin
yhdisteet
4 µg/m3, jos myös biomonitorointiarvo)
Beryllium ja sen epäorgaaniset
0,6 μg/m3 v. 2021-2026;
Herkistyminen
3
yhdisteet
tämän jälkeen 0,2 μg/m
(hengitys +iho)
3
10 μg/m
Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet
(Poikkeus kuparinsulatukselle 4v.)
MOCA
Formaldehydi

10 μg/m3
iho
0,3 ppm + 0,6 ppm (15 min.)
(0,5 ppm 3 v. siirtymä terveydenhuolto-, Herkistyminen (iho)
hautaus- ja balsamointialoille)

4 µg/m3 (alveoli)
0,1 μg/m3
0,4 μg/m3, 15 min.
10 μg/m3
110 μg/m3
0,3 ppm + 1 ppm
(15 min.)

Syöpädirektiivin päivitysdirektiivien/Vna:n uudet sitovat raja-arvot siirtymäaikoineen
1/2020
2/2021
~6/2021
2027
2023
2025 2026
Kiteinen piidioksidi
Kovapuupöly
Kromi VI + yhdisteet
Keraamiset kuidut
Vinyylikloridi
Akryyliamidi
Hydratsiini
1. päivitys
O-toluidiini
1,3-butadieeni
Vinyylibromidi
Etyleenioksidi
1,2-epoksipropaani
2-nitropropaani

Kadmium + yhdisteet
Beryllium + yhdisteet
Arseeni + yhdisteet
Formaldehydi
MOCA
3. päivitys

Puupöly arvon
tiukennus
Dieselpakokaasut

Beryllium
arvon
tiukennus

Kadmium
arvon
tiukennus

Dieselpakokaasut; maanalaiset kaivokset/tunnelit

Kromin arvon
tiukennus
MOCA:n (ja kadmiumin) arvot nykyisiä HTP-arvoja alhaisemmat.
Dieselpakokaasuille ei ole HTP-arvoa

Näillä aineilla on jo vähintään yhtä tiukka HTP-arvo.

Trikloorietyleeni
2. Päivitys
Epikloorihydriini
(Laitettu etuajassa voimaan)
Metyleenidianiliini (MDA)
1,2-dibromietaani (Etyleenidibromidi)
1,2-dikloorietaani (Etyleenidikloridi)
Käytetyt moottoriöljyt, PAH-yhdisteet (ei raja-arvoa)

Sitovan arvon voimaantullessa kumotaan
HTP-arvo, jos sitova arvo ≤ HTP-arvo

Sitovista uusista raja-arvoista haasteellisia:
Puupöly - TTL:n mittausdata 2012 - 2016 (N=276)
• 15% ylitti 2 mg/m3 (syöpädirektiivin arvo 5 v. siirtymäajan jälkeen)
• Korkeita pitoisuuksia erityisesti kalusteasennuksissa
Kvartsi (kiteinen piidioksidi) - TTL:n mittausdata 2013-2016 (N=718)
• 4,9% ylitti 0,05 mg/m3 (Suomen HTP-arvo on 0,05 mg/m3, syöpädirektiivin arvo on
korkeampi, eli 0,1 mg/m3.)
• Korkeita arvoja mitattiin erityisesti kaivosteollisuudessa
• Kvartsin sisällyttäminen syöpädirektiivin/Valtioneuvoston asetuksen työhön liittyvän
syöpävaaran torjunnasta piiriin johtaa myös muihin velvoitteisiin mkl. ASA rekisterivelvoitteet
Kromi - TTL:n mittausdata 2012-2016 (N=346)
• 5,3 % ylitti 0,005 mg/m3 (joka on syöpädirektiivin arvo 5 vuoden siirtymäajan jälkeen)
• Korkeita arvoja mitattiin erityisesti hitsauksessa ja plasmaleikkauksessa
Mahdollisesta suojainten käytöstä ilmapitoisuuksien ylitystapauksissa ei ole tietoa.

•

Uusina kemiallisina tekijöinä Vna:n liitteessä olevaan listaan lisätty (listaus aiemmin
Työministeriön päätöksessä 838/1993, joka nyt kumottu):
 Syöpädirektiivin päivitysten kautta:
• Kvartsi
• Käytetyt moottoriöljyt
• Kovapuupöly (aiemmin tammen ja pyökin pöly)
• Dieselpakokaasut
 Omat kansalliset lisäykset:
• Sytostaatit (aiemmin ollut yksittäin listattuna erillisiä lääkkeitä)
• Ruostumattoman teräksen hitsaus
• Työ, johon liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille
syöpävaarallisille aineille

•

Tulivat myös ASA-rekisteröintivelvoitteen piiriin!

ASA-lain (laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville

aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien
luettelosta ja rekisteristä) uudistus
•

Uudistuksen keskeiset tavoitteet:
•

yhdenmukaistetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden määrittely
kytkemällä se CLP-asetuksen syöpävaaraluokituksiin.

•

päivitetään laki vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, joka vaikuttaa siihen,
mistä henkilötietojen käsittelyä koskevista asioista tulee säätää kansallisesti.

•

Pyritään selkeyttämään ASA-rekisteröintiä koskevaa sääntelyä siirtämällä ASArekisteriä koskevat pykälät syöpävaaran torjunnasta annetusta valtioneuvoston
asetuksesta ASA-lakiin.

ASA-rekisteri on jatkossa tarkoitus digitalisoida.

ASA-aineluettelo
•

Nykyisin ASA-rekisteriin tulee ilmoittaa työntekijät, jotka ovat altistuneet kriteerit
täyttävässä määrin Työministeriön päätöksessä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista
tekijöistä (838/1993) erikseen listatuille aineille.

•

Jatkossa poistetaan tämä Työministeriön päätös ja ASA-rekisteriin ilmoittamisvelvoite
tulee aineille, joilla EU:n CLP-asetuksen mukainen yhdenmukaistettu luokitus, jonka
mukaan ovat 1A tai 1B kategorioihin kuuluvia syöpää aiheuttavia (H350 ja H350i) tai
sukusolujen perimää vaurioittavia aineita (H340). Näin luettelo pysyy ajan tasalla.

•

Ilmoittamisvelvoite koskee myös valmistajien ja maahantuojien itse luokittelemia aineita.

•

Kemialliset tekijät/työmenetelmät, jotka eivät kuulu CLP-asetuksen piiriin, kuten pölyt ja
huurut, kirjataan erikseen Valtioneuvoston asetukseen työhön liittyvän syöpävaaran
torjunnasta (johon ASA-laissa viitataan).

ASA-lainsäädännön uudistus
Aiemmin
Työantajan luettelon ja ASA-rekisterin
pääasialliset säädökset:
ASA-laki (Laki syöpäsairauden vaaraa
aiheuttaville aineille ja menetelmille
ammatissaan altistuvien luettelosta ja
rekisteristä (717/2001)
Kriteerit altistuneeksi luettavista työtekijöistä:
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän
syöpävaaran torjunnasta (716/2000)

Määrittelyt aineille ja työmenetelmille, jotka
katsotaan syöpävaarallisiksi:
Työministeriön päätös syöpäsairauden
vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993)

Jatkossa
Työantajan luettelon ja ASA-rekisterin
pääasialliset säädökset:
ASA-laki (Laki syöpäsairauden vaaraa
aiheuttaville aineille ja menetelmille
ammatissaan altistuvien luettelosta ja
rekisteristä (XX/XXXX)
siirretään ASA-lakiin
siirretään ASA-lakiin paitsi
työmenetelmät, jotka määritellään:
Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän
syöpävaaran torjunnasta (1267/2019)

Väliaikana uuden ASA-lain voimaantuloon asti:
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden
vaaraa aiheuttavista tekijöistä (1273/2019)

Uusi STM:n asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
(HTP-arvot); keväällä 2020
Asetukseen tulee seuraavat uudet HTP-arvot:
• täytäntöönpannaan 5. EU:n indikatiivisten arvojen direktiivi (2019/1831)
(aineet HTP-arvoineen seuraavassa slidessa).
• 2-butanonin 8 tunnin HTP-arvo (ei aiemmin ollut 8 h HTP-arvoa)
• Uusi arvo N-metyylipyrrolidonille (NMP)

16

10.2.2020

Uusi HTP-asetus (jatkuu)
Muutoksia johtuen syöpädirektiivin täytäntöönpanosta, jonka vuoksi tullut voimaan uusia sitovia
arvoja:
• poistetaan HTP-arvot, joille asetettu vastaavat tai tiukemmat sitovat arvot VNa:ssa
työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1,3-butadieeni; 1,2-dibromietaani,
epikloorihydriini, etyleenioksidi, 4,4-metyleenibis(2-kloorianiliini) eli MOCA,
metyleenidiamiini (MDA), 2-nitropropaani, propyleenioksidi, o-toluidiini, trikloorietyleeni,
vinyylibromidi, vinyylikloridi).
• Joillakin aineilla sekä sitova raja-arvo että alhaisempi/tiukempi HTP-arvo (akryyliamidi,
arseeni, beryllium, 1,2-dikloorietaani, keraamiset kuidut, kromi VI, kvartsi). (Nykyisin
puupölyllä sekä HTP- että sitova arvo). Hydratsiinilla on sitovan arvon lisäksi 15 min.
HTP-arvo
• Joillakin aineilla toistaiseksi voimassa HTP-arvo, joka korvautuu vastaavalla sitovalla
arvolla siirtymäajan jälkeen (direktiivin mukainen siirtymäaika asetettu Vna:ssa työhön
liittyvän syöpävaaran torjunnasta) (formaldehydi, kadmium)
HTP-asetuksen taulukon huomautuskentässä viittaus asetukseen, jossa sitova raja-arvo annettu

Uusi HTP-asetus (jatkuu)
•

Biologisen näytteen ohjeraja-arvo N-metyylipyrrolidonille (NMP). Arvo
vastaa ilmapitoisuuden HTP-arvoa

EU-tasolla valmistelussa oleva kemikaalilainsäädäntö
•

Syöpädirektiivin 4. päivitysdirektiivi
• Tulossa raja-arvot nikkelille ja sen yhdisteille, bentseenille ja akryylinitriilille
• EU:n työsuojelun neuvoa-antava komitea tehnyt esityksen raja-arvoiksi kesäkuussa 2019. Komissiolta
tullee direktiiviehdotus vuoden 2020 loppupuolella

•

ECHA RAC-komiteassa (Risk Assessment Committee) tieteellisessä valmistelussa raja-arvot:
• Lyijylle
• Asbestille
• di-isosyanaateille

•

Lisääntymisvaarallisten aineiden mahdollinen sisällyttäminen nykyiseen n.k. syöpädirektiiviin
(CMD=Carcingones and Mutagens directive)
• Komissio teettänyt vaikutustenarvioinnin syöpädirektiivin eri velvoitteiden laajentamisesta
lisääntymisvaarallisiin aineisiin. EU:n työsuojelun neuvoa-antava komitea ja sen kemikaalityöryhmä
käsittelee asiaa. Tavoiteaikataulu kevät/kesä 2020

EU-tasolla valmistelussa olevia kemikaaliasioita (jatkoa)
•

Sytotoksisten ja muiden haitallisten lääkeaineiden mahdollinen sisällyttäminen syöpädirektiiviin
• Komissio teettämässä selvitystä/vaikutusten arviointia

•

Kadmiumin mahdollinen biomonitorointiarvo syöpädirektiiviin
• Komissio teettämässä arviota ECHA:n Risk Assessment Committee (RAC)-työryhmällä

•

Ohjeistus biomonitoroinnista
• EU-OSHA-virastoa pyydetty valmistelemaan ohjeistusta

•

Kvartsin ja trikloorietyleenin sitovien raja-arvojen alentamisen tarpeen arviointi

•

Selvitys tarpeesta asettaa EU-tason raja-arvo PAH-seoksille

4. syöpädirektiivin päivitysdirektiivi. Komission ehdotus tulossa 2020 loppupuoliskalla
EU:n työsuojelun
neuvoa-antavan
komitean esitys

Nimi

Nikkeliyhdisteet

Bentseeni

Akryylinitriili

8h
arvo

Hengittyvä jae:
2025 alkaen:
0,05 mg/m3
2025 asti:
0,1 mg/m3

Alveolijae:
2025 alkaen:
0,01 mg/m3
0,5 ppm 2 v.
direktiivin
8h
voimaantulosta ->
arvo
0,2 ppm 2 v.
siirtymäajan jälkeen
8h

1 mg/m3

15 min

4 mg/m3

TTL mittausdata

HerkistyKorkeita nikkelipitoisuuksia
minen
hitsaustyössä ja metallituotteiden
(hengitys
valmistuksessa.
+ iho)

ASArekisteri
Suomen
2015
HTP-arvo/sitova arvo

6848

Nikkeliyhdisteet:
0,05 mg/m3 (Hengittyvä
jae)
0,01 mg/m3 (Alveolijae)

Iho

0,2 ppm ylittyi 29 % näytteistä.
Kemianteollisuus, palo- ja
pelastustoimi, jätteenkäsittely

2044

1 ppm (sitova arvo)

Iho

Akryylinitriilin mittausten mediaani
on ~1 mg/m3.

76

4,4 mg/m3 (= 2 ppm)
8,8 mg/m3

Lisääntymisvaarallisten aineiden sisällyttäminen syöpädirektiiviin.
Erot kemikaalidirektiivin ja syöpädirektiivin välillä
Syöpädirektiivi

Kemikaalidirektiivi

Aine on korvattava, mikäli teknisesti mahdollista

On mieluiten käytettävä korvaavia vaihtoehtoja

Altistumisen minimointi niin alhaiseksi kuin teknisesti
mahdollista

Ei velvoitetta minimoida raja-arvon alle

Suljetun kierron käyttö, mikäli teknisesti mahdollista

-

Raja-arvot sitovia

Raja-arvot EU-tasolla indikatiivisia -> Suomessa HTParvot

Työantajan velvoite luetteloida aineet ja altistuneet
työtekijät (ja altistumisen määrä) ja säilyttää luetteloa
40 v. -> ASA-rekisteri

-

Työntekijöiden terveystarkastusten tulosten
säilyttäminen 40 v.

-

Kadmiumille sitova biologinen raja-arvo?
•

Kolmannen direktiivipäivityksen yhteydessä asetettiin kadmiumille raja-arvo 1 µg/m3
(hengittyvä jae), joka tulee voimaan 8 vuoden siirtymäajan jälkeen (siirtymäaikana arvo 4
µg/m3 (hengittyvä jae; alveolijae niissä maissa, joissa olemassaoleva kadmiumin
biomonitorointiarvo))

•

Lisäksi velvoitettiin komissio selvittämään kolmen vuoden kuluessa mahdollisuutta asettaa
tälle vaihtoehtoinen raja-arvokombinaatio, jossa kadmiumille asetettaisiin sitova biologinen
raja-arvo 2 µg Cd/g kreatiinia virtsassa + sitova ilmapitoisuuden arvo 4 µg/m3 (alveolijae).
Tämä vaihtoehto takaa tieteellisen komitean SCOEL:in mukaan vastaavan suojelun tason
sekä syöpävaarallisuus- että munuaistoksisuus huomioiden

•

Merkittävä ennakkotapaus biomonitoroinnin hyödyntämisen kannalta

•

Biomonitorointiin liittyy haasteita (esim. kadmiumpitosuuksiin vaikuttaa muukin kuin
työperäinen altistuminen) ja uhkakuvia (Miten käy työsuhteen jatkon, jos biologinen rajaarvo ylittyy (erityisesti ulkopuoliset työntekijät?)

Kemiallisten tekijöiden valvontaviikot 2019 (slidet: Satu Auno)
•
•

•

Ajankohta 9. – 20.9.2019
Tarkastuksen kohteena oli 400 työpaikkaa:
•
•
•
•
•

Teollisuus
Auto- tai moottoripyöräkorjaamo
Autopesula
Pesula
Muut

•

Pääosa työntekijämäärältään pieniä kohteita

40 %
37 %
5%
6%
12 %

Mitä valvottiin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Käyttöturvallisuustiedotteet
Kemikaaliluettelo
Kemiallisten tekijöiden riskien arviointi
Työterveyshuollon työpaikkaselvitys kemiallisten tekijöiden osalta
Työpaikan ilmanvaihto
Henkilönsuojainten käyttäminen
Henkilönsuojainten säilyttäminen
Kemikaalien päällysmerkinnät

Satu Auno, ESAVI työsuojelu

Tavoite
Kemiallisten tekijöiden tietoisuuden lisääminen ja asioiden
kuntoon saattaminen aiempaa ohjaavammalla otteella
- Näin valmistaudut tarkastukseen –ohje

"Näin valmistaudut tarkastukseen" –ohjeen hyödyntäminen
Oli hoitanut asiat kuntoon ohjeen avulla

13%

Oli alkanut tehdä toimenpiteitä ohjeen…

34%

Oli lukenut ohjetta, mutta ei ollut tehnyt…

18%

Ei mitenkään

16%

Työpaikka ei ollut saanut ohjetta etukäteen

5%

Työpaikalla kemiallisten riskien hallinta oli…
Muu, mikä:
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KTT, kemikaaliluettelo ja riskien arviointi (kunnossa %)
68%

Käyttöturvallisuustiedotteet

74%

52%

Kemikaaliluettelo

58%

33%

Kemiallisten tekijöiden riskien arviointi

2018

39%

2019
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Kemiallisten tekijöiden riskien arvioinnissa havaitut
puutteet
Kirjallista riskien arviointia ei ollut tehty lainkaan

41%

Ei mitään olennaisia puutteita

36%

Ei ollut määritelty tarvittavia suojaimia

8%

Ei ollut arvioitu tarvittavia toimenpiteitä havaittujen…
Ei kattanut kaikkia kemikaaleihin liittyviä toimintoja tai…

7%

Muu, mikä:

6%

Ei ollut arvioitu muita kemiallisia tekijöitä (pölyt, huurut jne.)

6%

Ei ollut tunnistettu kaikkia vaarallisia kemikaaleja
Riskienarviointia ei ollut käsitelty yhteistoiminnassa

Autopesulat 53%
Auto/moot.p.korjaamot 50 %
Teollisuuden työpaikat 34 %
Pesulat 22%
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Miksi kemiallisten tekijöiden riskien arvioinnissa oli puutteita?
Tiedon puute

35%

Riskien hallinnassa ei ollut puutteita

30%

Osaamisen puute

19%

Resurssien puute

19%

Hyvien mallipohjien puute

12%

Muu, mikä:

8%

Syyt eivät selvinneet tarkastuksella

8%

Asiaa ei nähdä tärkeäksi
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Kiitos!

