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Syöpävaaraa aiheuttavia tekijöitä koskeva 
uudistunut lainsäädäntö 1.1.2020
• EU lainsäädännön aiheuttamat muutokset huomioitu

1. Vna työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1267/2019
• uusi määrittely syöpävaarallisille tekijöille
• 22 sitovaa raja-arvoa, osalle siirtymäaikoja

2. HE 88/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja 
rekisteristä (”ASA-laki”) + STM asetus 1273/2019 syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttavista tekijöistä

• Koottu aiemmat säädökset, päivitetty käytännöt
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2019/20190088
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191273

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2019/20190088
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191273


Syöpäsairauden vaaraa ja perimämuutoksia aiheuttavat 
aineet sekä työmenetelmät (Vna 1267/2019)
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CPL luokitus Carc 1A ja IB 
vaaralausekkeet H 350 ja 350i

saattaa aiheuttaa syöpää

CLP luokitus Muta 1A ja 1B
vaaralauseke H 340

saattaa aiheuttaa perimävaurioita

11 syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttavaa työmenetelmää

Vna 1267/2019 työhön liittyvän syöpävaaran 
torjunta, liite 1 

CLP-asetus= aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu EU asetus 1272/2008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20181201

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20181201


7. Työ, johon liittyy altistuminen käytetyille 
moottoriöljyille. 

8. Työ, johon liittyy altistuminen kiteiselle 
piidioksidipölylle (=kvartsi).

9. Työ, johon liittyy altistuminen 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 
anatomis-terapeuttis-kemiallisen (ATC)-
luokituksen mukaisille solunsalpaajille.

10. Ruostumattoman teräksen hitsaus ja 
polttoleikkaus

11. Työ, johon liittyy altistuminen 
dieselmoottorien pakokaasuille.

1. Auramiinin valmistus 

2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille 
aromaattisille hiilivedyille. 

3. Työ, johon liittyy altistuminen 
palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille 
syöpävaarallisille aineille

4. Työ, johon liittyy altistuminen sellaisille 
pölyille, huuruille ja sumuille, jotka syntyvät 
nikkeli-kuparikiven pasutuksen ja 
sähköraffinoinnin aikana. 

5. Työ, johon liittyy työntekijän altistuminen 
kovapuupölylle (=kaikki lehtipuupöly).

6. Vahvasti hapan isopropyylialkoholin 
valmistusmenetelmä.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat 
työmenetelmät (Vna 1267/2019) 
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Sitova raja-arvo

Jos altistuminen ylittää sitovan raja-arvon, 
työnantajan on viipymättä vähennettävä
altistuminen sellaiseksi, että raja-arvo ei ylity

• Vna Kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010715

• Vna työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 
1267/2019

• STM asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista 
tekijöistä 1273/2019

Sitova raja-arvo koskee keskimääräistä 
altistumista työpäivän (8h) aikana
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010715


HTP-arvo

• STMa haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista 
538/2018 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180538

• Työnantajan otettava HTP-arvot huomioon työn 
terveysriskien arvioinnissa (Vna 715/2001)

• Jos altistumista ei voida muuten luotettavasti 
arvioida, on suoritettava mittauksia, ja verrattava 
mittaustuloksia raja-arvoihin (Vna 715/2001)

• Myös: Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä 
velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä (TTurvL
738/2002) 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738

16.1.2020 |   © Työterveyslaitos    |    Sanni Uuksulainen

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180538
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738


Kvartsipölyn työhygieeniset 
raja-arvot
Sitova raja-arvo 0,1 mg/m3 (8h, alveolijae) 
voimaan 1.1.2020

• sitova raja-arvo, joka ei ole täysin 
terveysperusteinen

Lisäksi terveysperusteisempi ohjeraja-arvo
(HTP-arvo) 0,05 mg/m3 (8h, alveolijae)

• soveltuu paremmin altistumisen 
terveydellisen merkityksen arviointiin

• kvartsin HTP-arvoa tullaan todennäköisesti 
päivittämään lähivuosina
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Asetus työhön liittyvän syöpävaaran 
torjunnasta:

Työnantajan velvollisuuksia mm.
• Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

• Altistumisen luonne, määrä ja kesto huomioitava

• Käytön korvaaminen jos mahdollista

• Altistumisen estäminen ja vähentäminen

• Torjuntakeinojen soveltamien altistumisen estämiseksi ja 
vähentämiseksi, 13 alakohtaa TUTUSTU NÄIHIN!
• tekniset toimet, työmenetelmät ja menettelytavat ennen suojaimia!   

• Luovuttaa tiedot pyydettäessä työsuojeluviranomaiselle
• Seurattava altistumista, tarvittaessa mittauksin

• Opastettava, ohjeistettava, tiedotettava
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267



Ilmoitukset ASA-rekisteriin
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Ilmoitettavat ASA-aineet ja menetelmät 
uudessa laissa
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CPL luokitus Carc 1A ja IB 
vaaralausekkeet H 350 ja 350i

saattaa aiheuttaa syöpää

CLP luokitus Muta 1A ja 1B
vaaralauseke H 340

saattaa aiheuttaa perimävaurioita

11 syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttavaa työmenetelmää

Vna 1267/2019 työhön liittyvän syöpävaaran 
torjunta, liite 1 

CLP-asetus= aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu EU asetus 1272/2008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20181201

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20181201


Työnantajan velvollisuudet  
ASA-lain mukaan

• Pitää luetteloa sellaisista työpaikalla 
käytetyistä aineista, seoksista ja 
menetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää 
tai vaurioittavat perimää

• Pitää luetteloa työntekijöistä, jotka 
altistuvat 

• Ilmoittaa vuosittain ASA-rekisteriin tiedot 
altistuvista työntekijöistä
• Ilmoitukset kalenterivuosittain, vuoden 

2019 tiedot ilmoitetaan maaliskuun 2020 
loppuun mennessä 
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Työnantajan luettelon sisältö

1. Työnantajaa koskevat tiedot
2. Käytetyt ja esiintyvät syöpävaaralliset tai 

perimää vaurioittavat aineet, ainetta sisältävät 
tuotteet ja altistumista aiheuttavat syyt
Aineet, tuotteet tai materiaalit, käyttömäärä/v, käyttötapa 
tai altistumisen syy

3. Työntekijöiden altistumisen mitattu määrä
Jos tehty biomonitorointia tai työhygieenisiä mittauksia
(ASA-ilmoitukseen ilmamittaustulokset liitteenä) 

4. Altistuneet työntekijät 
nimi, HETU, ammatti, altistumistiedon peruste 
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Altistumisen toteaminen on perusta työnantajan 
pitämän luettelon sekä ASA rekisterin pitämiselle

• Altistumisen perusteet ensisijassa: Työhygieeniset selvitykset ja mittaukset tai biomonitorointi 

• Kvartsi: >10% HTP eli pitoisuudelle >0,005 mg/m3 (8h, alveolijae) altistuneet olisi ilmoitettava 
rekisteriin  

• Myös muilla työpaikoilla vastaavissa oloissa tehtyjä selvityksiä ja mittauksia sekä muuta 
soveltuvaa tietoa altistukseen vaikuttavista tekijöistä voi käyttää suuntaa-antavana
arviointiperusteena.

• Jos altistusta ei ole arvioitu työhygieenisessä selvityksessä, altistuneiksi ilmoitetaan kun 

• Työaika vähintään 20 päivää/vuosi ja altistavaa työtä työpäivästä merkittävä osa (vähint. 2h)  

• Ilmoitetaan aina: onnettomuudet, tuotantohäiriöt tai poikkeukselliset työvaiheet tai muu 
vastaavat jolloin altistutaan lyhytaikaisesti epätavallisen suuresti 
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Ammatissaan syöpäsairauden 
vaaraa aiheuttaville aineille ja 
menetelmille altistuvien rekisteri 
= ASA-rekisteri
• Tarkoitus: ammatissaan altistuvien seuranta, sairauden 

ennaltaehkäisy ja tutkimus. 

• Pohjautuu ILO:n yleissopimukseen 139, joka tuli 
Suomessa voimaan 1978.

• Pidetty TTL:ssä vuodesta 1979 lukien

• Sähköinen ilmoittautuminen jatkossa tulossa

• www.ttl.fi/ASA-rekisteri

• mm. ASA-ilmoituksessa tarvittavat ainenumerot löytyy täältä
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http://www.ttl.fi/ASA-rekisteri


Lisätietoja
• https://www.ttl.fi/kemikaalit-ja-tyo/kvartsi/
• EU:n kvartsisopimus-riskien hallintakäytännöt 

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden 
suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä 
sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja 
käytön avulla.

• opas Pölyntorjunta betoniteollisuudessa
• korjausrakentamisen ohje pöly- ja 

kvartsialtistumisen hallintaan
• TTL mittauspalvelut
• Tutustu myös koulutustarjontaamme
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https://www.ttl.fi/kemikaalit-ja-tyo/kvartsi/
https://www.nepsi.eu/fi/hyva-kaytanto-opas
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134929/Polyntorjunta_betoniteollisuudessa.pdf?sequence=1
https://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2013/Putusa_ohje_laaja_130415.pdf
https://www.ttl.fi/palvelu/kemikaalit-kaasut-polyt-tyopaikalla/
https://www.ttl.fi/koulutus2/


@tyoterveys
@fioh

Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos

Kiitos!

https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
https://www.youtube.com/user/Tyoterveyslaitos
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

	Kvartsipölyä koskeva lainsäädäntö uudistui – mikä muuttui? 
	Slide Number 2
	Syöpävaaraa aiheuttavia tekijöitä koskeva uudistunut lainsäädäntö 1.1.2020
	Syöpäsairauden vaaraa ja perimämuutoksia aiheuttavat aineet sekä työmenetelmät (Vna 1267/2019)
	Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat työmenetelmät (Vna 1267/2019) 
	Sitova raja-arvo� 
	HTP-arvo
	Kvartsipölyn työhygieeniset raja-arvot
	Asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta:
	Ilmoitukset ASA-rekisteriin
	Ilmoitettavat ASA-aineet ja menetelmät uudessa laissa
	Työnantajan velvollisuudet  ASA-lain mukaan�
	Työnantajan luettelon sisältö
	Altistumisen toteaminen on perusta työnantajan pitämän luettelon sekä ASA rekisterin pitämiselle
	Ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille altistuvien rekisteri �= ASA-rekisteri
	Lisätietoja
	Kiitos!

