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KÄSITELLYT ASIAT
Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 13:03. Käsiteltiin kilpailulainsäädännön noudattamisen pääperiaatteet.
Sihteeri totesi, että Kaupan liiton ohjeet kilpailulainsäädännön noudattamisesta liiton
järjestämissä kokouksissa toimitetaan osallistujille joka kerta yhdessä kokousagendan
kanssa.
Kaikki esittäytyivät. Toivotettiin uudet henkilöt tervetulleiksi mukaan valiokuntaan.
Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio muutoksitta.
2022 toimintasuunnitelma hyväksyminen puheen johtajan valinta
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Ryhmäpäällikkö Satu Nissi-Rantakömi, SOK, valittiin
puheenjohtajaksi yksimielisesti.
Kokemustenvaihtokierros
Esille nousi erityisesti lilialina (butyylifenyylimetyylipropionaali) tunnetun hajusteen kielto
kosmetiikassa 1.3.2022 alkaen sen harmonisoidun CMR-luokituksen takia. Kokemus on
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ollut, että kielto ei ollut hyvin tunnettu tavarantoimittajien keskuudessa, mukaan lukien ns.
bränditoimittajat. Paitsi kosmetiikassa, tätä hajusteainetta käytetään muissakin
tuoteryhmissä.
Todettiin, että palotarkastajat ovat edelleen olleet aktiivisesti liikkeellä. Mielenkiinnon
kohteina ovat olleet mm. poistumistiet, kemikaalien määrä kohteessa ja myymälässä
säilyttämiseen liittyvät kysymykset.
Keskusteltiin Ukrainan tilanteen aiheuttamista saatavuushaasteista sellaisten raakaaineiden osalta, joissa maa on globaalisti merkittävä tuottaja. Neon ja palladium nousivat
esiin tärkeinä elektroniikan valmistuksen kannalta.
SCIP-velvoitteiden osalta todettiin, että toimitusketjussa eri tahojen velvoitteissa tuntuu
olevan edelleen epäselvyyttä.
Sihteeri mainitsi Tukesin uuden romuautoihin ja varaosiin liittyvän tuotevalvontatehtävän.
Tukesissa on parhaillaan menossa valvontakäytäntöjen pohdinta ja relevanttien toimijoiden
kartoitus.
Biosideista etyleenioksidin kohtalo pohdituttaa lääkinnällisten laitteiden puolella.
Kokouksen jälkeen olleessa kemikaalineuvottelukunnan biosidijaoston kokouksessa
aineesta mainittiin, että harkinnassa on sen sääntelyn siirtäminen biosideista lääkinnällisten
laitteiden lainsäädännön alle.
Kemikaalituotevalvonta
Keskusteltiin kemikaalituotevalvonnan viimeaikaisista kokemuksista. Todettiin, että korona
saattaa osaltaan selittää sitä, että erityisesti Tukesin kosmetiikkavalvonta on muuttunut
riskiperusteisesta pääosin pakkausmerkintöjen valvontaan, eikä fokuksessa ole niidenkään
osalta aina todellista riskiä aiheuttavat seikat. Todettiin, että keskusteluyhteyttä Tukesiin
pyritään vahvistamaan ja kauppa toivoo tulkintaohjeita, joiden mukaan toimittaisiin. Asiaan
palataan.
Ajankohtaista lainsäädännöstä
Lainsäädäntöasiat käytiin läpi liitteenä olevan esityksen mukaisesti, mm. tärkeimmät
julkaistut säädökset alkuvuodelta. Puhuttiin indoksakarbi-tehoainetta sisältävien
kasvinsuojeluainevalmisteiden myynnin, käytön ja varasoinnin päättymisestä keväänsyksyn aikana (Tuksein tiedote).
Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämä kandidaattilista SVHC-aineista on päivittynyt 17.1.
neljällä uudella aineella ja vastaavat päivitykset on tehty SCIP-työkaluihin.
EU:n kemikaalistrategiaan liittyvät lainsäädäntötyöt etenevät monella rintamalla
komissiossa. Juuri nyt on aktiivinen vaihe esim. REACH-asetuksen lupa- ja
rajoitusmenettelyjen uudistamiseksi. Komission keskeinen ajatus on määritellä
välttämättömän käytön (essential use) käsite ja toteuttaa ns. Generic Risk Approach konseptia kemikaalihallinnan tehostamiseksi ja työmäärän vähentämiseksi. Aineiden
luokituksen ja muiden toimenpiteiden väille halutaan entistä dynaamisempi yhteys.
Lopputulokseen yritetään vaikuttaa niin omien viranomaistemme ja ministeriöiden kuin
kattojärjestömme kautta.
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Lisäksi todettiin, että komission POP-viranomaiset eivät vieläkään ole saaneet keskusteluja
päätökseen tietyistä tulkinnoista, joten myös rajoitettuja aineita koskeva varastojen
raportoinnin ajankohta viivästyy edelleen.
Muuta
Muita asioita ei ollut.
Seuraava kokous
Maanantaina 9.5.2021 klo 13:00-15:00, todennäköisesti Teams-palaverina.
Kokouksen päättäminen
Kiitettiin Mikko Kalmia puheenjohtajuudesta. Mikko päätti kokouksen klo 14:54.
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