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Valtioneuvoston asetus
kemiallisista tekijöistä työssä annetun valtioneuvoston asetuksen 3§:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
muutetaan kemiallisista tekijöistä työssä annetun valtioneuvoston asetuksen (715/2001)

3 § seuraavasti:

3§

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) kemiallisella tekijällä yksinään tai seoksessa olevaa alkuainetta tai yhdistettä, sellai-

sena kuin se esiintyy luonnontilassa tai jonkin työtehtävän yhteydessä tuotettuna, käytet-
tynä tai vapautuneena taikka jätepäästönä riippumatta siitä, onko se tuotettu tarkoituksel-
lisesti vai tahattomasti ja onko se saatettu markkinoille vai ei;

2) vaarallisella kemiallisella tekijällä:
a) kemiallista tekijää, joka täyttää aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja

pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoami-
sesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 säädetyt fysikaalisia vaaroja tai terveydelle
aiheutuvia vaaroja koskeviin vaaraluokkiin liittyvät kriteerit, joiden perusteella se voidaan
luokitella vaaralliseksi, riippumatta siitä, onko kyseinen kemiallinen tekijä luokiteltu ky-
seisen asetuksen nojalla;

b) kemiallista tekijää, joka ei täytä a alakohdan mukaisia vaarallisuusluokitusperustei-
ta, mutta saattaa aiheuttaa vaaraa työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle fysikaalis-
kemiallisten, kemiallisten tai toksikologisten ominaisuuksiensa vuoksi ja sen tavan joh-
dosta, jolla sitä käytetään tai se esiintyy työpaikalla, mukaan lukien kemialliset tekijät,
joille 12–15 §:n mukaisesti on määritelty työperäistä altistumista koskeva raja-arvo tai
biologinen raja-arvo;

3) ilman epäpuhtauden raja-arvolla ilmassa työntekijän hengitysalueella olevan kemi-
allisen tekijän aikapainotetun keskimääräisen pitoisuuden raja-arvoa suhteessa määritet-
tyyn vertailuaikaan (keskiarvotusaika);

4) biologisella raja-arvolla soveltuvassa biologisessa väliaineessa olevan asianomai-
sen tekijän, sen aineenvaihduntatuotteen tai vaikutusindikaattorin pitoisuuden raja-arvoa;

5) riskillä mahdollisesti toteutuvan vaaran tai haitan todennäköisyyttä ja vaaran tai hai-
tan vakavuutta käyttö- tai altistusolosuhteissa.
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.
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