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Valiokuntaehdotus 
pohjoismaisista toimista hormonitoimintaa 
häiritsevien aineiden aiheuttamien haittojen 
vähentämiseksi 

1. Valiokunnan ehdotus 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että käynnistetään yhteispohjoismainen tutkimus, jonka puitteissa 
selvitetään, miten tietyt kuluttajatuotteissa käytettävät aineet voi-
vat vaikuttaa ihmisen hormonijärjestelmään jo pieninä määrinä tai 
yhteisvaikutuksessa muiden aineiden kanssa. 
 

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että toimitaan EU:n kemikaalilainsäädännön uudistamiseksi tavoit-
teena saada selvyyttä siihen, mitkä aineet määritellään hormoni-
toimintaa häiritseviksi, sekä otetaan käyttöön testausvaatimukset 
kyseisten aineiden, mukaan lukien aineiden yhteisvaikutusten, 
tunnistamiseksi, vrt. EU:n parlamentin julkilausuma 
14. maaliskuuta 2013 kansanterveyden suojelemiseksi endokriini-
siä häiriöitä aiheuttavilta aineilta. 

2. Taustaa 

Arkipäivässä ja päivittäistavaroissa on monia erilaisia aineita, jotka eivät 
aiemmin olleet osa ihmisten ympäristöä. Vaikka näiden aineiden laajuutta 
ja vaikutusta ihmisiin ja eläimiin on yritetty selvittää ja tutkia vuosikausia, 
tieto on puutteellista. Sama koskee sääntelyä, vaikka asia on ollut poliitti-
sella asialistalla pitkään. 
 
Pohjoismaat noudattavat EU:n kemikaalilainsäädäntöä (REACH). REACHin 
lisäksi kemikaalien käyttöä säätelevät myös useat muut EU-säädökset. 
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Näin yksittäisellä Pohjoismaalla tai Pohjolalla kokonaisuudessaan on vain 
rajalliset toimintamahdollisuudet puuttua kemiallisten aineiden säänte-
lyyn.  
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston Tanskan-puheenjohtajakaudella vuonna 
2010 hormonitoimintaa häiritsevät aineet nostettiin asialistan kärkeen1. 
Aiheesta järjestettiin monia työpajoja, joiden seurauksena laadittiin useita 
raportteja ja suosituksia2. Lisäksi laadittiin asiakirja tavoitteena edistää 
haasteen ymmärtämistä EU:ssa3, jonka puheenjohtajamaana Tanska toi-
mi vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 
 
Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet hyvin aktiivisia työssä kemikaalien 
vaikutusten selvittämiseksi ja sopivan sääntelyn kehittämiseksi EU:ssa, 
OECD:ssä ja YK:ssa. Pohjoismaiden neuvosto on ottanut asian esille 
useissa suosituksissa4. Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöyh-
teistyön toimintaohjelmassa 2013–2018 hormonitoimintaa häiritsevät ai-
neet ovat yksi painopistealueista5. 
 
Euroopan parlamentti hyväksyi 14. maaliskuuta 2013 julkilausuman kan-
santerveyden suojelemiseksi endokriinisiä häiriöitä aiheuttavilta aineilta6. 
Asiasta keskusteltiin Euroopan parlamentin usean pohjoismaisen jäsenen 
kanssa ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan vuosittaisella vierailulla Eu-
roopan parlamenttiin helmikuussa 2013. 
 
Euroopan parlamentin ehdotus toimenpiteiksi  
Tämän perusteella Euroopan parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenmai-
ta useisiin toimiin, esimerkiksi: 
 
• Komission tulee mahdollisimman pian esittää ehdotus yleiskriteereiksi 

sekä selventää EU-lainsäädännössä, millaisia aineita tulee pitää hor-
monitoimintaa häiritsevinä7.  

• Otetaan käyttöön testausvaatimuksia hormonitoimintaa häiritsevien 
aineiden tunnistamiseksi kaikessa asiaan liittyvässä EU-
lainsäädännössä (sisältäen useita eläinkokeita koskevia varauksia). 

• Tarkastellaan hormonitoimintaa häiritsevien aineiden omaa EU-
strategiaa, jotta saadaan suojeltua tehokkaasti ihmisten terveyttä 
niin, että painotetaan enemmän varovaisuusperiaatetta ottaen huomi-
oon suhteellisuusperiaatteen tavoitteena pyrkiä vähentämään ihmisten 

                                                
1 Maailman terveysjärjestön määritelmän ja IPCS:n vuonna 2002 julkaiseman ra-

portin mukaan hormonaalisesti haitallinen aine on eksogeeninen aine tai aineseos, 

joka muuttaa hormonijärjestelmän toimintaa ja aiheuttaa siksi haittavaikutuksia 

terveessä organismissa, sen jälkeläisissä tai (ala)populaatioissa. Mahdollinen hor-

monaalisesti haitallinen kemikaali on eksogeeninen aine tai aineseos, jolla on omi-

naisuuksia, joiden voidaan odottaa johtavan hormonitoiminnan häiriöihin terveessä 

organismissa, sen jälkeläisissä tai (ala)populaatioissa. 

(http://www.who.int/ipcs/publications/en/ch1.pdf) 
2 TemaNord-julkaisut 2011:537, 2011:512 ja 2011:536. 
3 Chemical cocktails – a serious matter of concern, Pohjoismaiden ministerineu-

vosto, ANP 2012:711. 
4 Vuonna 2006 ehdotus EU:n kemikaalilainsäädännön REACHin korvaamisperiaat-

teen vahvistamisesta (A 1386/miljö) ja vuonna 2010 ehdotus vaarallisista kemikaa-

leista (A 1466/miljö). 
5 Kaksi ohjelman tavoitetta liittyy tähän: hormonitoimintaa häiritsevien aineiden pa-

rissa tehtävään työhön vaikuttaminen EU:ssa ja OECD:ssä sekä tavoite, että yh-

teisvaikutuksia otetaan huomioon kemikaalien riskiarvioinneissa. 
6 Julkilausuma pohjautuu parlamentin ruotsalaisen edustajan Åse Westlundin ra-

porttiin. 
7 Mukailee pohjoismaisen työpajan suosituksia; tutustu raporttiin Endoctrine disrup-

ters, developing Criteria, TemaNord 2011:536. 
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altistumista hormonitoimintaa häiritseville aineille tilanteissa, joissa se 
on välttämätöntä.  

• Tuetaan kohdennettuja tutkimuspanostuksia, joissa tarkastellaan ai-
neita, jotka voivat vaikuttaa hormonijärjestelmään ja keskitytään 
pienten annosten tai yhteisvaikutusten negatiivisiin seurauksiin. 

• Edistetään ja rahoitetaan yleisiä tiedotuskampanjoita hormonitoimin-
taa häiritsevien aineiden terveysriskeistä niin, että kuluttajat voivat 
kaiken saamansa tiedon pohjalta mukauttaa omaa käyttäytymistään 
ja elämäntapaansa8. 

 
 
Euroopan parlamentti muistuttaa, että tieteellisen varmuuden puuttuessa 
toimenpiteiden lähtökohtana tulee olla varovaisuusperiaate ihmisten ter-
veyden suojelemiseksi. Perustietojen puute ei saa estää päätöksentekoa 
toimenpiteistä.  

3. Lausunnot 

Ehdotus ei ole ollut lausuntokierroksella. Valiokunnan kesäkokouksessa 
2013 Pohjoismaiden ministerineuvoston kemikaaliryhmän jäsen piti esi-
tyksen aiheesta. Valiokunta on lisäksi käynyt asiasta vuoropuhelua Euroo-
pan parlamentin pohjoismaisten jäsenten kanssa. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta arvioi, että Euroopan parlamentin julkilausuma vastaa yleisesti 
Pohjoismaiden kantaa kemikaalilainsäädäntöön ja varovaisuusperiaatteen 
käyttöön.  
 
On epäselvää, miten komissio tulee reagoimaan Euroopan parlamentin 
julkilausumaan. Kokemusten mukaan monet sidosryhmät vastustavat 
EU:n kemikaalilainsäädännön tiukentamista. Julkilausumaa tukevia toimia 
tarvitaan tavoitteena vaikuttaa siihen, että komission jatkotoimet kehitty-
vät myönteiseen suuntaan. 
 
Pohjoismaiden neuvosto voi omalta osaltaan tuoda esiin Euroopan parla-
mentin julkilausumaa hyväksymällä samaan suuntaan tähtäävän suosituk-
sen. Kyseessä on sekä Pohjoismaiden hallitusten että Pohjoismaiden mi-
nisterineuvoston panostus. 

Hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva tieto on puutteellista. Yksit-
täisissä maissa tämän alan tutkimusympäristöt ovat pieniä. Nordforskin 
toiminnan puitteissa on onnistuttu koordinoimaan hyvin Pohjoismaissa 
tehtävää tutkimusta. Osoittamalla suosituksen Pohjoismaiden ministeri-
neuvostolle selvitetään, onko edellytyksiä vahvistaa hormonitoimintaa häi-
ritsevien aineiden pohjoismaista tutkimusyhteistyötä esimerkiksi perusta-
malla Nordforskin alainen huippututkimusyksikkö. 

  

                                                
8 Tämä vastaa politiikkaa Pohjoismaissa, joissa on ollut useita kampanjoita tavoit-

teena lisätä kuluttajien ymmärrystä hormonitoimintaa häiritseviin kemikaaleihin liit-

tyvistä riskeistä.  
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5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta ehdottaa, 
että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että käynnistetään yhteispohjoismainen tutkimus, jonka puitteissa 
selvitetään, miten tietyt kuluttajatuotteissa käytettävät aineet voi-
vat vaikuttaa ihmisen hormonijärjestelmään jo pieninä määrinä tai 
yhteisvaikutuksessa muiden aineiden kanssa. 
 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että toimitaan EU:n kemikaalilainsäädännön uudistamiseksi tavoit-
teena saada selvyyttä siihen, mitkä aineet määritellään hormoni-
toimintaa häiritseviksi, sekä otetaan käyttöön testausvaatimukset 
kyseisten aineiden, mukaan lukien aineiden yhteisvaikutusten, 
tunnistamiseksi, vrt. EU:n parlamentin julkilausuma 
14. maaliskuuta 2013 kansanterveyden suojelemiseksi endokriini-
siä häiriöitä aiheuttavilta aineilta. 
 
 

Tórshavnissa 24. syyskuuta 2013 

Anders Eriksson (ÅF) 
Anita Brodén (fp) 
Ann-Kristine Johansson (s),  
puheenjohtaja 
Bjørt Samuelsen (Tj.) 
Eeva-Maria Maijala (kesk.) 
Kim Kielsen (S) 
 

Markus Weichel (SD) 
Oskar J. Grimstad (FrP) 
Pertti Hemmilä (kok.) 
Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.) 
Silvia Modig (vas.) 
Thomas Danielsen (V) 
 

 
 


