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Lämmin tervetulotoivotus

Minulla on kunnia saada tänä ensimmäisenä työpäivänäni täällä Helsingissä
tervetulotoivotus pääministeri Vanhaselta, kaupunginjohtaja Pajuselta ja komission
varapuheenjohtaja Verheugenilta.
Olen hyvin iloinen tästä tilaisuudesta kiittää Euroopan komissiota ja Suomen
hallitusta Euroopan kemikaaliviraston puolesta kaikesta valmistelutyöstä, jonka
ansiosta virasto voi aloittaa toimintansa suoraan omissa tiloissaan.
Haluan myös kiittää Helsingin kaupunkia sen tarjoamasta tuesta Helsinkiin
muuttavalle kemikaaliviraston henkilökunnalle.

Tämä lehdistötilaisuus

Tämänpäiväisen esitykseni päätehtävänä on käynnistää kemikaaliviraston
verkkosivusto. Sivusto antaa kasvot virastolle, mutta vielä tärkeämpää on, että se on
viraston pääasiallinen viestintäkanava ympäröivään maailmaan. Sivuston avulla
tarjotaan tietoa teollisuudelle ja pidetään tiedotusvälineet ja yleisö ajan tasalla viraston
valmistelutyön edistymisestä. Lisäksi kaikki REACH-menettelyihin osallistuvat
käyttävät sähköistä viestintää kemikaaliviraston kanssa, mikä on nopea, turvallinen ja
ympäristöystävällinen viestintätapa. Sivustolla heille kerrotaan, miten tämä tapahtuu.

KEMIKAALIVIRASTON VERKKOSIVUSTON KÄYNNISTÄMINEN

Kemikaaliviraston verkkosivusto tarjoaa tietoa, ohjeita, välineitä ja neuvontaa
Kemikaaliviraston verkkosivustosta ”echa.europa.eu” on määrä tulla REACHia ja
kemikaalivirastoa koskeva keskitetty tietolähde.
Esittelen nopeasti joitain sivuston osa-alueita, jotka voivat kiinnostaa teitä.
Kuten näette aloitussivulta, sivusto on jo saatavilla useilla kielillä, myös suomeksi, ja
muita kieliä lisätään piakkoin.
Etusivulta pääsee helposti kaikkiin tärkeimpiin osioihin:
¾ ”Tietoa ECHAsta” tarjoaa tietoa virastosta, sen tehtävistä ja toiminnasta.
Täältä saa tietoa esimerkiksi hallintoneuvostosta, joka kokoontuu ensimmäisen
kerran myöhemmin tässä kuussa.
¾ ”Media ja tapahtumat” -osiosta löytyy esimerkiksi tämän päivän lehdistömateriaali,
ja kuva-arkistostamme voi ladata maksutta kuvia.

¾ ”REACH”-osion kautta pääsee helposti käyttämään
• Navigator-välinettä, joka auttaa yrityksiä löytämään tietoa omista REACHvelvoitteistaan;
• toimintaohjeita, joissa selvitetään, miten nämä velvoitteet voi täyttää;
•
•

IT-ohjelmistoja, joita on käytettävä täytettyjen lomakkeiden lähettämiseen
kemikaalivirastolle sekä
kansallisia neuvontapalveluita, jotka tarjoavat neuvoja ja apua ja joita ECHAn
neuvontapalvelu tukee.

¾ Lopuksi kiinnitän huomiota ”Töitä tarjolla” -osioon, jossa julkaisemme esimerkiksi
tietoa avoimista työpaikoista. Kemikaalivirastossa työskentelystä kiinnostuneiden
kannattaa tarkistaa tämä sivu säännöllisesti.
Kemikaalivirasto toimii uudistetuissa tiloissa, joissa käytetään modernia tieto- ja
viestintätekniikkaa
Kutsun teidät kaikki kyselytuokion jälkeen kahvitilaisuuteen uusiin tiloihimme toisessa
kerroksessa.
Varapuheenjohtaja Verheugen on luvannut vastata kysymyksiin. Olen myös itse
paikalla vastaamassa kysymyksiin, jotka koskevat yksityiskohtaisempaa tietoa
virastosta.
Lisäksi henkilökuntamme esittelee kiinnostuneille tarkemmin verkkosivustoa ja
neuvontapalveluita, ja voitte tutustua joustaviin avokonttoreihimme, joissa käytetään
modernia tietotekniikkaa.
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