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Jokaisella työpaikalla on pidettävä ajan tasais-
ta luetteloa siellä käytettävistä luokitelluista 
kemikaaleista. Tässä selostetaan, mitä tietoa 
kemikaaliluettelossa on oltava ja miten se voi-
daan laatia. Merkittävästä kemiallisille aineille 
altistumisesta on selkeintä laatia erillinen ris-
kien arviointi. 
 

Milloin kemikaaliluettelo on tehtävä? 
Kemikaaliluettelon pitovelvollisuudesta on sää-
detty valtioneuvoston asetuksessa 715/2001. 
Sen mukaan työnantajan on pidettävä ajan ta-
salla olevaa kauppanimen mukaista luetteloa 
työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Luette-
losta on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot 
ja se, mistä kemikaalista on saatavilla käyttötur-
vallisuustiedote. 
 
Kemikaaliluettelo tarpeen laatia silloin, kun yri-
tyksessä käytetään useampaa kuin yhtä vaaralli-
seksi luokiteltua kemikaalia. Kemikaali on vaa-
rallinen, jos sen pakkaukseen on kiinnitetty vaa-
rallisuutta osoittava varoitusmerkki. 
 

Mitä tietoja kemikaaliluetteloon kirjataan? 
Luetteloon kirjattavat vähimmäistiedot kemi-
kaaleista ovat 

· kauppanimi 
· käyttötarkoitus (myös käyttöpaikka on 

hyvä kirjata) 
· varoitusmerkki/-merkit 
· käyttöturvallisuustiedotteen saatavuus 

(päivämäärä) 
· vaara- ja turvalausekkeet (H- ja P-

lausekkeet). 

Näiden lisäksi on suositeltavaa kirjata luettelon 
myös kemikaalien suurimmat varastointimäärät 
ja vuosittaiset käyttömäärät. Esimerkki kemi-
kaaliluettelon täyttämisestä on tämän ohjeen 
seuraavalla sivulla ja liitteenä löytyy myös täy-
tettävä mallipohja. 
 

Missä kemikaaliluetteloa säilytetään? 
Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpai-
kalla käytettävistä kemikaaleista on pidettävä 
työpaikalla työntekijöiden nähtäväksi saatavina. 
Käytännön kannalta käyttöturvallisuustiedottei-
den tulee olla mahdollisimman lähellä kemikaa-
lin käyttöpistettä. Käyttöturvallisuustiedotteet 
ja kemikaaliluettelo on toimitettava myös työ-
paikan työsuojeluvaltuutetulle. 
 

Milloin kemikaaliriskit on arvioitava? 
Jo aiemmin mainitun asetuksen mukaan työn-
antajan on tunnistettava työssä esiintyvien ke-
miallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvi-
oitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja 
terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit.  
 
Jos kemiallisia aineita käytetään kohtuullisen 
vähän ja ne luokiteltu korkeintaan terveyshait-
taa aiheuttavaksi, voidaan arviointi tehdä osana 
muuta työn riskien arviointia. Työn riskien arvi-
ointia varten on käytettävissä työkalu LähiTa-
piolan yritysten verkkopalvelussa Riskienhallin-
nan työtilassa.  
 

Kemikaaliluettelo ja kemikaaleista 
aiheutuvien riskien arviointi 

KEMIKAALILUETTELO 
Kemikaaliturvallisuus 



 

Kemikaaliriskien arviointi on hyvä tehdä erik-
seen, jos työpaikalla  

· käytetään välittömästi myrkyllisiksi tai 
kroonista terveyshaittaa aiheuttaviksi 
luokiteltuja kemikaaleja 

· kemikaalien määrä on erittäin suuri tai  
· kemikaaleille altistutaan työssä jatku-

vasti.  
 
Arviointien laatimista varten on kehitetty myös 
ilmaisia työkaluja, joista mm. Stoffenmanager 
on käytössä hyväksi havaittu. 
 

Stoffenmanager-työkalu kemikaaliriskien 
hallintaan 
Hollantilaistaustainen Stoffenmanager on saa-
tavissa ilmaiseksi internetissä myös suomeksi. 
Sen tarjoamat työkalut perustuvat laajaan tie-
teelliseen tutkimusaineistoon ja yli 10 vuoden 
käyttökokemukseen useissa Euroopan maissa. 
Työkalulla voidaan arvioida työtekijöiden kemi-
kaaleille altistuminen ja sen merkittävyys. Työ-
kalu löytyy osoitteesta 
https://stoffenmanager.nl/. 


