
Asetus/Direktiivi Viranomainen  Valvonta Tiedotus Kehittäminen Koulutus Muuta 
REACH-asetus 
(EY) N:o 
1907/2006 

Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto (Tukes), PL 66 
(Opastinsilta 12 B), 00521 
Helsinki, puhelin (vaihde) 010 
6052 000, www.tukes.fi 
 

Toimivalta määritelty 
kemikaalilaissa. Valvontaa 
tehdään viranomaisaloitteisesti 
ja asiakasaloitteisesti. Tukes 
tekee valtakunnallisen 
kemikaalilain 
valvontaohjelman, joka kattaa 
kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtävät. Erillisiä 
valvontahankkeita 
organisoidaan sekä 
kansallisesti että 
kansainvälisesti kuten 
Euroopan kemikaaliviraston 
ECHAn Forumin 
kautta.Tukesin REACH-
työohjelmassa linjataan 
vuosittain yhteisesti tehtävät 
valvontatoimet 

Viranomaistiedotus Kuntien 
kemikaalivalvontaviranomaisten 
valvontatulosten raportointia 
varten kehitetään 
TarkastajaKETUa ja 
valmistellaan ns. YHTI-
valvontatietojärjestelmää., 

    

Kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaiset

Toimivalta määritelty 
kemikaalilaissa. Valvontaa 
tehdään viranomaisaloitteisesti 
ja asiakasaloitteisesti. Tukes 
tekee valtakunnallisen 
kemikaalilain 
valvontaohjelman, joka kattaa 
kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtävät. Erillisiä 
valvontahankkeita 
organisoidaan sekä 
kansallisesti että Euroopan 
kemikaaliviraston ECHAn 
Forumin kautta. 

Viranomaistiedotus      



Asetus/Direktiivi Viranomainen  Valvonta Tiedotus Kehittäminen Koulutus Muuta 
CLP-asetus (EY) 
N:o 1272/2008 

Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto (Tukes), PL 66 
(Opastinsilta 12 B), 00521 
Helsinki, puhelin (vaihde) 010 
6052 000, www.tukes.fi  

Toimivalta määritelty 
kemikaalilaissa. Valvontaa 
tehdään viranomaisaloitteisesti 
ja asiakasaloitteisesti. Tukes 
tekee valtakunnallisen 
kemikaalilain 
valvontaohjelman, joka kattaa 
kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtävät. Erillisiä 
valvontahankkeita 
organisoidaan sekä 
kansallisesti että Euroopan 
kemikaaliviraston ECHAn 
Forumin kautta. 

Viranomaistiedotus Kuntien 
kemikaalivalvontaviranomaisten 
valvontatulosten raportointia 
varten kehitetään 
TarkastajaKETUa ja 
valmistellaan ns. YHTI-
valvontatietojärjestelmää., 

    

Kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaiset

Toimivalta määritelty 
kemikaalilaissa. Valvontaa 
tehdään viranomaisaloitteisesti 
ja asiakasaloitteisesti. Tukes 
tekee valtakunnallisen 
kemikaalilain 
valvontaohjelman, joka kattaa 
kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtävät. Erillisiä 
valvontahankkeita 
organisoidaan sekä 
kansallisesti että Euroopan 
kemikaaliviraston ECHAn 
Forumin kautta. 

Viranomaistiedotus     



Asetus/Direktiivi Viranomainen  Valvonta Tiedotus Kehittäminen Koulutus Muuta 
98/8/EY 
(Biosididirektiivi)
  

Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto (Tukes), PL 66 
(Opastinsilta 12 B), 00521 
Helsinki, puhelin (vaihde) 010 
6052 000, www.tukes.fi  

Valvontaa tehdään 
viranomaisaloitteisesti ja 
asiakasaloitteisesti. Tukes 
tekee valtakunnallisen 
kemikaalilain 
valvontaohjelman, joka kattaa 
kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtävät. 

Viranomaistiedotus      

Kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaiset

Valvontaa tehdään 
viranomaisaloitteisesti ja 
asiakasaloitteisesti. Tukes 
tekee valtakunnallisen 
kemikaalilain 
valvontaohjelman, joka kattaa 
kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtävät. 

Viranomaistiedotus      

              
648/2004/EY 
(Pesuaineet) 

Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto (Tukes), PL 66 
(Opastinsilta 12 B), 00521 
Helsinki, puhelin (vaihde) 010 
6052 000, www.tukes.fi  

Valvontaa tehdään 
viranomaisaloitteisesti ja 
asiakasaloitteisesti. Tukes 
tekee valtakunnallisen 
kemikaalilain 
valvontaohjelman, joka kattaa 
kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtävät. 

Viranomaistiedotus      



Asetus/Direktiivi Viranomainen  Valvonta Tiedotus Kehittäminen Koulutus Muuta 
  Kunnan 

kemikaalivalvontaviranomaiset
Valvontaa tehdään 
viranomaisaloitteisesti ja 
asiakasaloitteisesti. Tukes 
tekee valtakunnallisen 
kemikaalilain 
valvontaohjelman, joka kattaa 
kunnan 
kemikaalivalvontaviranomaisen 
tehtävät. 

Viranomaistiedotus      

              
850/2004/EY 
(Pysyvät org. 
yhdisteet) 
  

Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto (Tukes), PL 66 
(Opastinsilta 12 B), 00521 
Helsinki, puhelin (vaihde) 010 
6052 000, www.tukes.fi  

 Viranomaistiedotus      

 


