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• Tulokset: hormonihäiriköt ja aika

• Suosituksia: mitä on tieteellinen näyttö?

(Rahoitus: Nesslingin säätiö 2010-2013)



Johdanto 

• Hormonihäiriköt (endocrine-disrupting chemicals, EDCs) 
• Häiritsevät elollisten olioiden hormonaalisia järjestelmiä

• Laajasti käytössä kuluttajatuotteissa (esim kosmetiikka, lääkkeet)

• Teollisuusmaiden poliittisella agendalla 1990-luvun alusta 
lähtien (Krimsky 2000, Vogel 2004, Hecker and Hollert 2011)

• Paljon tutkimustietoa ympäristö- ja terveysvaikutuksista (esim

Kortenkamp et al. 2011)

• Ympäristösääntely ollut kuitenkin hyvin hidasta (Vogel 2004, Hecker 

and Hollert 2011, Honkela et al. 2014)

• Esim EU-REACH ”Substance of Very High Concern”: tieteelliset 
kriteerit EDC-ominaisuuksille ja terveysvaikutuksille yhä työn alla

• Miksi sääntely on edennyt niin hitaasti?



Menetelmät ja aineisto

• Aikamaisema (timescape), eli kuinka ymmärtää aikaa? 
(Adam 1998, 2000, 2004)

• Ajanjakso (time frame): elinkaari, sukupolvi, aikakausi
• Aikajärjestys (sequence): lapsuus, nuoruus, keski-ikä, 

vanhuus
• Rytmi (tempo): nopea/hidas rytmi
• Ajoitus (timing): oikea/väärä ajankohta

• Aineisto
• (1) Teemahaastattelut: EDC tutkijat, virkamiehet, muut

sidosryhmät Suomessa (n = 15) ja Tanskassa (n = 12)
• (2) Työpajat: tutkijat, virkamiehet, sidosryhmät; 3 Tanskassa

2010; 4 Suomessa 2011-12
• (3) Kirjallisuusanalyysi: EDC-tutkimuksen ja –sääntelyn 

historia



Tulokset: ajanjakson merkitys  

• Sääntelyn vaatima aika on huomattavasti pidempi 
kuin kemikaalien haittavaikutusten syntyyn kulunut 
aika (Stirling and Gee 2002)

• Sääntely edellyttää kiistämätöntä kausaalista tietoa 
kemikaalien ja niiden sekoitusten vaikutuksista 
ekosysteemeihin

• Tutkimustiedon saanti on hidasta



Tulokset: aikajärjestyksen 
merkitys 

• Tutkimustiedon kemikaalien haittavaikutuksista
tulee olla olemassa ennen sääntelyä (Vogel 2004; Jasanoff 1990; 

Honkela et al. 2014)

• Haittavaikutuksen hyväksytystä analyysimenetelmästä
olisi saatava konsensus EU- ja OECD-maiden välillä

• Koska konsensuksen saavuttaminen on hidasta, myös
sääntely on hidasta



Tulokset: rytmin merkitys

• Tiedon tuottaminen haittavaikutuksista on hitaampaa 
kuin uusien monimutkaisten haittavaikutusten 
ilmeneminen luonnossa (Kortenkamp et al. 2011)

• 1 Toksikologia olettaa lineaarisen annos-vaste suhteen, kun 
taas EDC-vaikutus voi olla suurimmillaan pienissä
pitoisuuksissa ja hävitä suurissa

• 2 Toksikologia olettaa yhdensuuntaisen vaikutuksen, kun taas
EDC-vaikutus voi kääntyä päinvastaiseksi eliön
kehitysprosessin aikana

• 3 Toksikologian kynnysarvo-oletuksen mukaan vaikutus häviää
tietyn altistusarvon alapuolella, kun taas EDC-aineilla vaikutus
ei häviä



Tulokset: ajoituksen merkitys

• Sääntelyn ja kemikaalien haittavaikutusten syklit 
eivät ole synkronoituja
• EDC-aineiden haitat nousevat esiin tiettyinä ajanhetkinä, 

jolloin altistuminen erityisen herkkää

• Sääntelyn hidas rytmi ja jäykkä ajoitus ei sovellu 
ajalliseen synkronointiin



Tulokset: yhteenveto



Suosituksia

• Tieteellisen näytön uudelleenmäärittely: 
vähemmän painoa ehdottomalle kvantifioidulle 
näytölle, enemmän asiantuntija-arvioinnille (Stirling and 

Gee 2002; Munck af Rosenschöld et al. 2014)

• YVA (ympäristövaikutusten arviointi)-malli: 
asiantuntija-arviointi ennen laajoja hankkeita (IAIA 1999)

• Näytön moniulotteinen arviointi

• Asiantuntijoiden harkinta ja kevennetty tietotaakka 

• Sidosryhmien osallistuminen harkintaan
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