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Kansallinen kemikaaliohjelma

• Kemikaaliohjelmassa linjataan keskeiset toimet, joita hallinnonalat sitoutuvat toteuttamaan 

vastuualueillaan siinä määrin, kuin se on niiden resurssien puitteissa mahdollista

• Aikajänne 2022-2035

• Edistetään terveyden ja ympäristön suojelua yhä paremmalle tasolle

• Läpileikkaava: teollisuuskemikaalit, biosidit, kasvinsuojeluaineet, elintarvikeketju, pesuaineet, 

kosmetiikka, esineet

• Hormonitoimintaa häiritsevät aineet, nanomateriaalit ja muut uudet kemikaalit/materiaalit, 

yhteisvaikutukset

• Kohteena kuluttajat/väestö, työntekijät, ympäristö

Kemikaaliohjelma : https://ym.fi/kemikaalit (Huom ! toistaiseksi luonnos)
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https://ym.fi/kemikaalit
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Kemikaaliohjelman valmistelu
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• Ohjausryhmä: YM, STM, TEM, MMM, Tukes

• Kemikaalineuvottelukunta: STM, YM, SM, TEM, LVM, MMM, PLM, 

THL, TTL, Tukes, Syke, Tulli, Kemianteollisuus, Kaupan liitto, Teollisuusliitto + 

teknologiateollisuus, Teknokemian yhdistys, SLL, Kuluttajaliitto

• Riskiryhmä: Tukes, AVI, ELY, Luke, Fimea, Ruokavirasto, Syke, THL, TTL, 

Tulli, Valvira

• Tiederyhmä yksi ympäristöministeriön tutkijayhteistyön pilottihankkeista

• 9 työpajaa vuoden 2021 aikana

• Lausuntokierros 15.10-17.11.2021: Yli 30 lausuntoa: tarkennuksia, toiveita, 

editointia, mutta ei merkittäviä muutoksia



Toimintaympäristö
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Kemikaaliohjelman teemat

• Terveyden ja ympäristön suojelu haitallisilta kemikaaleilta

• Turvallinen kiertotalous ja kestävä kemia

• Tietoon pohjautuva päätöksenteko

• EU- ja kansainvälinen yhteistyö kemikaaliturvallisuuden parantamiseksi

• Viestintä ja koulutus parantavat kemikaaliturvallisuutta
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Tavoitteet ja toimenpiteet 1

Terveyden ja ympäristön suojelu haitallisilta 

kemikaaleilta

• Haitallisten kemikaalien käyttö, päästöt ja niille altistuminen vähenee – kemikaalit eivät 

aiheuta haittaa ympäristölle tai terveydelle

• Edistetään haitallisimpien kemikaalien korvaamista haitattomammilla

• Lisätään tietoa haitallisista kemikaaleista ja niiden korvaamisesta 

• Kehitetään aktiivista viestintää ja riskinarviointityökaluja, 

materiaaleja, koulutusta ennakoivan haitallisten 

kemikaalien korvaamisen edistämiseksi
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Tavoitteet ja toimenpiteet 2

Turvallinen kiertotalous ja kestävä kemia

• Materiaalikierrot ovat turvallisia mahdollistaen kierrätyksen ja uusiomateriaalien käytön 

• Varmistetaan kemikaalitiedon siirtyminen tuotantoketjussa lopputuotteiden valmistajille, kuluttajille ja 

kierrätykseen asti. Edistetään kansallisesti kemikaaliturvallisuutta digitalisaation keinoin mm. tukemalla 

SCIP-tietokannan käyttöönottoa, KemiDigi-järjestelmän hyödyntämistä sekä kehittämällä 

materiaalipankkeja ja ottamalla käyttöön tuotepasseja. 

• Kiertotalouteen perustuva liiketoiminta kehittyy

• Edistetään kemikaalipalvelujen kehittämistä (esim. chemical leasing). Hyödynnetään julkista sektoria 

tuotteesta palveluksi –konseptin omaksumisessa esimerkiksi julkisten hankintojen kriteerejä ja 

hankintaosaamista kehittämällä. 
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Tavoitteet ja toimenpiteet 3

Päätöksentekijöillä on tietoa kemikaaliasioista
• Vahvistetaan poliittista ja yhteiskunnallista tukea ihmisen ja ympäristön suojelemiselle 

kemikaalien haitallisilta vaikutuksilta
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Tavoitteet ja toimenpiteet 4

• Toimeenpano on sujuvaa

• Parannetaan tiedonkulkua ja ohjeistusta sekä pyritään 

lainsäädännön selkeään ja johdonmukaiseen soveltamiseen 

kansallisella tasolla sääntelyn sujuvoittamiseksi. 
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Tavoitteet ja toimenpiteet 5

Viestintä ohjaa turvallisempien kemikaalien 

käyttöönottoon
• Viestitään ja näytetään esimerkkiä kemikaaliturvallisuuden ja ympäristönsuojelun merkityksestä 

suunniteltaessa julkisia hankintoja. 

• Jaetaan tietoa toimivista ja turvallisista ratkaisuista.

• Kulutuskulttuurin muuttaminen: hankintojen tarpeellisuuden pohtiminen ja 

• kemikaalitiedon lisääminen turvallisista ja ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista.

• Kehitetään hankintaosaamista ja vaikutetaan siihen, että kestävyyskriteereissä 

huomioidaan kemikaalit
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