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Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulostavoiteasiakirja vuosille 2020-2023 

 

Yleistä 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) rooli turvallisuuden ja Suomen kilpailukyvyn kehittämisessä 
keskittyy turvallisuuden valvontaan ja edistämiseen. Tukes toimii yhteiskunnan ja valtiontalouden kan-
nalta merkittävillä toimialoilla kuten kemianala, kaivostoiminta sekä sähkö- ja kuluttajaturvallisuus. 
Korkea turvallisuuden taso vaikuttaa positiivisesti Suomen maabrändiin, yritysten investointihalukkuu-
teen sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan kehittämiseen. Virasto to-
teuttaa ja kehittää perustehtäviään hallitusohjelmaa huomioiden. 
 
Tehokkaalla lainsäädännön toimeenpanolla ja valvonnalla luodaan edellytykset tasapuolisille kilpailu-
olosuhteille ja tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle, varmistetaan henkilö- ja ympäristöturvallisuutta, 
suojellaan omaisuutta sekä estetään mahdollisuus hankkia määräysten vastaisella toiminnalla ansio-
tonta kilpailuetua. Tukesilla on keskeinen rooli tuotteiden markkinavalvonnassa, EU:n kemikaalien ris-
kinhallinnassa sekä Suomen teollisuuslaitosten valvonnassa. Tasapuolinen kohtelu, lupahakemusten 
oikea-aikainen käsittely ja valvonta parantavat Suomen asemaa houkuttelevana ja luotettavana inves-
tointikohteena. 
 
Teollisuuden taloudelliset näkymät ovat muuttumassa epävarmemmiksi, mutta investointien odote-
taan vielä kasvavan erityisesti biokaasutuotannossa, kemianteollisuudessa ja kaivosalalla, mikä näkyy 
lupahakemusten määrän kasvuna. Tukesin toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti bio- 
ja kiertotalous sekä digitalisaation aiheuttamat muutokset yritysten liiketoimintamalleihin, kaupan-
käyntitapoihin ja palvelujen tuottamiseen. Tukes jatkaa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa pa-
remman palvelun ja valvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.  
 
 

1. Toiminta-ajatus ja arvot 
 

Valvomme ja edistämme tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotetta-
vuutta. 
Yhdessä asiantuntevasti – rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen. 
 
 

2. Visio 
Vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi - Tukes on yhteistyön rakentaja ja suunnannäyt-
täjä. 
 
 

3. Toimintaympäristön muutokset  
 

Toimintaympäristön muutokset ovat aikaisempaa moniulotteisempia ja nopeampia. Tukesin tulosjoh-
tamista, toiminnan suuntaamista ja vaikuttavuuden seurantaa kehitetään entistä strategisemmaksi ja 
samalla ketterämmin muutoksiin reagoivaksi. 
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• Yritysten vastuullisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen korostuu. Ennustettava, sujuva ja tasapuolinen 
lupa- ja valvontatoiminta edistää yritysten kilpailukykyä ja investointihalukkuutta Suomeen. Yritysten 
vastuullinen ja turvallisuuden huomioiva toiminta edistää niiden kilpailukykyä.  

• Bio- ja kiertotalous on priorisoitu yhdeksi kärkialueeksi suomalaisen teollisuuden ja kilpailukyvyn ke-
hittämisessä. Bio- ja kiertotalouden edistäminen edellyttää yhteistyötä elinkeinoelämän ja viranomais-
ten välillä. Kiertomateriaalin varastointi ja käyttö raaka-aineena sisältää myös uusia riskejä. Kaasumark-
kinat vapautuvat ja markkinoille tulee uusia energiamuotoja (vety, biokaasu, LNG, aurinkokennot). Val-
vottavaksi tulee uusia kiertomateriaalista valmistettuja tuotteita, uusia toimijoita, uudentyyppisiä tek-
nologioita ja tuotantolaitoksia sekä haitallisten kemikaalien tunnistaminen ja valvonta materiaalikier-
rossa. Uusien turvallisuusriskien ennakointi korostuu. 

• Digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen etenee. Digitalisaatio, teollinen Internet ja alus-
tatalous muuttavat yritysten vastuita ja toimintamalleja, teollista toimintaa (mm. etäkäyttö), tuottei-
den valmistusta ja markkinoille saattamista (alustatalous, verkkokauppa) sekä julkisen hallinnon palve-
lujen tuottamista. IoT-riskien tunnistaminen ja hallinta sekä kyber- ja muiden tahallisten turvallisuus-
riskien hallinta edellyttävät uutta osaamista, yhteistyötä ja teknologioita. Tekoälyn ja robotiikan hyö-
dyntäminen muuttavat merkittävästi tuotanto- ja palveluprosesseja sekä viranomaisten osaamistar-
peita ja toimintatapoja.  

• EU-tason sääntely lisääntyy tuote- ja palveluvalvonnassa. Kansallisen sääntelyn sijaan vaatimuksista 
säädetään EU-asetuksilla. Kansallinen liikkumavara sääntelyssä kapenee ja samalla EU:ssa vaikuttami-
sen merkitys kasvaa edelleen. Yhdistyneiden kuningaskuntien eroamisen EU:sta (Brexit) arvioidaan li-
säävän selvitys- ja valmistelutyötä sekä jatkossa Tukesin tehtäviä.  

• Suomen talouden näkymät ovat epävarmat. Teollisuustoimialan näkymät ovat epävarmat, vaikka toi-
saalta matkailu ja tuotanto etenkin kemianteollisuudessa ja kaivostoimialalla ovat vielä kasvussa. Yri-
tysten investointien odotetaan kasvavan, mikä näkyy lisääntyvinä uusina tuote- ja palvelukonsepteina 
sekä mahdollisesti kasvavina turvallisuusriskeinä.   

• Valtiontalouden säästöt ja hallinnon rakenteelliset muutokset jatkuvat. Tukesin määrärahojen vähe-
neminen lisää tarvetta uusien toimintamallien käyttöön valvonnassa (mm. tekoäly) ja viranomaisten 
palveluprosessien yhteensovittamiseen. Digitalisaation hyödyntäminen, palvelujen modernisointi ja 
kokeilut edellyttävät resurssien uudelleen kohdentamista, osaamisen kehittämistä sekä rahoituksen 
varmistamista. Säästötavoitteet asettavat haasteita myös Tukesin rekrytoinneille ja palkkakil-
pailukyvylle. 

• Ilmastonmuutoksen ympäristövaikutukset ja sään ääri-ilmiöt aiheuttavat tarvetta yrityksille arvioida 
teknistä turvallisuutta ja kemikaalien vaikutuksia, mikä tulee ottaa huomioon myös Tukesin valvon-
nassa ja säädösten kehittämisessä. Lisäksi ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioidaan Tukesin toi-
mintavoissa, hankinnoissa ja yhteistyössä. 

• Turvallisuuden kehittäminen muuttuu ennakoivaksi. Onnettomuuksien ehkäisemisen ja riskienhallin-
nan rinnalla painottuu turvallisuuden aktiivinen kehittäminen, toimijoiden oman vastuullisuuden ko-
rostaminen sekä onnistumisista ja hyvistä käytänteistä oppiminen ja niiden jakaminen. Turvallisuuden 
edistäminen ja riskienhallinta edellyttää yrityksiltä ja viranomaisilta monimutkaisten systeemien hallin-
taa ja uudistamista sekä kotimaiseen ja kansainväliseen rikolliseen toimintaan varautumista.  

 
 
4. Strategiset valinnat 

 
Tukesin strategiset valinnat on kiteytetty kuuteen pääteemaan:  
 
1) Kannustamme toimijoita vastuullisuuteen 
 
Tavoite:  Yritysten vastuullisuuden kasvu lisää turvallisuutta ja kilpailukykyä 
Indikaattori:  Vastuullisuuden ja turvallisuuden merkitys yritysten toiminnassa kasvaa 

 
Toimijoiden vastuullinen toiminta ja hyvä riskienhallinta edistävät turvallisuutta, hyvinvointia ja kan-
sallista kilpailukykyä. Tukesin valvonnassa ja viestinnässä painotetaan toimijoiden omaa vastuuta, 
riskien tunnistamisen ja hallinnan tärkeyttä sekä oman valvonnan ensisijaisuutta. Tukesin valvonta-
toiminnassa korostuvat neuvonta, opastus ja valmentava valvontaote, jolla tuetaan asiakkaita lain-
säädännön velvoitteiden tuntemisessa ja noudattamisessa. Tukes kehittää myös työkaluja asiakkai-
den avuksi lainsäädännön velvoitteiden tunnistamiseen ja turvallisuuden kehittämiseen.  
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2) Suuntaamme toimintaa riskiperusteisesti 
 
Tavoite:  Toiminta on mahdollisimman vaikuttavaa suhteessa käytettävissä oleviin 

 resursseihin ja keinoihin 
Indikaattori:  Henkilöstöresursseja suunnataan systemaattisesti riskien perusteella 

 
Tukes ylläpitää systemaattisia ja dokumentoituja menettelyjä eri toimialueiden riskien tunnistami-
seen, priorisointiin ja hallintaan. Tukes suuntaa toimintaansa niiden perusteella vaikuttavuuden li-
säämiseksi. Viranomaisvalvonta ja toimenpiteet kohdistetaan niille alueille, joissa riskit ovat suurim-
mat, ja valvontaa vähennetään alueilta, joiden merkitys turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden 
kannalta arvioidaan vähäisemmäksi.  
 
Valvontamenettelyjä arvioidaan ja kehitetään toimintaympäristön muutosten, uusien toimintatapo-
jen ja teknologioiden riskien hallitsemiseksi. 
 
3) Uudistamme yhteistyötä 
 
Tavoite:  Monimuotoinen yhteistyö on systemaattista ja tuottaa lisäarvoa.  
Indikaattori:  Asiakkaiden ja sidosryhmien palaute yhteistyöstä on kiittävää 
 
Tukes on haluttu yhteistyökumppani. Tukes vaikuttaa aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä ver-
kostoissa sekä valvonta- ja tutkimushankkeissa. Vaikuttavuuden lisäämiseksi etsimme aktiivisesti uu-
sia yhteistyökumppaneita, verkostoja ja toimintatapoja. 
 
ELY:t, AVI:t ja Tukes tiivistävät ja systematisoivat viranomaisyhteistyötä erityisesti ympäristö-, kemi-
kaaliturvallisuus- ja kaivosviranomaistehtäviä koskevissa lupa- ja valvonta-asioissa. Tukes tekee aloit-
teellisesti ja aktiivisesti viranomaisyhteistyötä digitaalisten asiointipalvelujen kehittämiseksi sekä 
lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittamiseksi ja yhteensovittamiseksi (mm. ministeriöiden hankkeet 
viranomaisten yhteisten asiakkaiden palvelemiseksi). 
 
4) Osallistumme säädösten kehittämiseen 
 
Tavoite:  Lainsäädäntö on ajantasaista, riskiperusteista ja toimijoiden vastuullisuutta korosta-

vaa 
Indikaattori:  Tukes osallistuu aktiivisesti säädösten kehittämistarpeiden arviointiin, säädösten ke-

hittämiseen ja menettelyjen sujuvoittamiseen  
 
Tukes seuraa aktiivisesti säädösten toimivuutta ja kerää palautetta kehittämistarpeista. Tukes osal-
listuu ministeriöiden apuna toimialueensa säädösten kehittämiseen kansallisesti ja EU-työryhmissä. 
Säädösten kehittämisessä painotetaan turvallisuutta, toimijoiden vastuullisuutta, riskiperustei-
suutta, vaikuttavuutta, kansallista kilpailukykyä ja hallinnollisen taakan keventämistä ottaen huomi-
oon tieteellinen ja tekninen kehitys. 
 
5) Hyödynnämme digitalisaatiota 
 
Tavoite:  Digitalisaation avulla asiakas saa palvelut Tukesista sujuvasti, oikea-aikaisesti ja kus-

tannustehokkaasti 
Indikaattori:  Asiakastyytyväisyys digitaalisiin palveluihin on korkealla tasolla 
 
Toimintaa kehitetään siten, että Tukes palvelee ensisijaisesti digitaalisesti ja lupa-, päätös- ja ilmoi-
tusprosessit digitalisoidaan ja yhteensovitetaan muiden viranomaisten kanssa. Kehittämisessä hyö-
dynnetään palvelumuotoilua, asiakkaita osallistavaa ja ketterää toimintatapaa sekä kokeiluja. Palve-
lujen toimivuudesta ja kehitystarpeista kerätään järjestelmällisesti asiakaspalautetta. Tukesin tieto-
varantoja avataan ja valtionhallinnon yhteiset linjaukset sekä tiedonhallintalain toimeenpano ote-
taan huomioon uusien järjestelmien kehittämisessä.  
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Tukes vahvistaa digitalisaatio-, robotiikka- ja tekoälyosaamistaan valvonnan kohteissa esiintyvien uu-
sien riskien hallitsemiseksi. Digitalisaatiota ja uutta teknologiaa kokeillaan ja hyödynnetään valvon-
nan ja viestinnän kehittämisessä. Digitalisaatiossa keskeistä on toimintamallien ja asiointiprosessien 
kokonaisvaltainen uudistaminen (ml. tekoälyn hyödyntäminen). 
 
6) Kehitämme modernia asiantuntijayhteisöä 
 
Tavoite:  Keskusteleva asiantuntijayhteisö, jolla on joustavat toimintatavat ja motivaatio kehit-

tää ja kehittyä yhdessä  
Indikaattori:  Asiakkaat ja henkilöstö kokevat innovaatiokyvykkyyden korkeaksi 
 
Tulevaisuuden asiantuntijatyö pitää sisällään paitsi korkeatasoisen ammatillisen osaamisen, myös 
kyvyn toimia muuttuvassa toimintaympäristössä ja käyttää nykyaikaisia työtapoja ja -välineitä. Vuo-
rovaikutusosaamisen merkitys kasvaa.  
 
Modernia asiantuntijayhteisöä rakennetaan hyödyntämällä aktiivisesti nykyaikaisia työn tekemisen 
tapoja ja kehittämällä prosesseja. Asiantuntijuutta ylläpidetään ja kehitetään strategisten osaamis-
tarpeiden tunnistamisella, osaamisen kehittämisellä, virastojen välisellä liikkuvuudella, rekrytoin-
neilla, yhteistyöverkostoilla ja asiantuntijapalveluiden hankinnalla. Valmentavalla johtamisella tue-
taan itseohjautuvuutta ja vuorovaikutuksellisuuteen ja yli organisaatiorajojen ulottuvaa yhteistyö-
hön perustuvaa työskentelytapaa. Nämä näkyvät hyvänä työnantajakuvana ja haluna suositella Tu-
kesia työpaikkana muillekin. 
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II. TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020 – 2023 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
 

SV1 Kannustamme toimijoita vastuullisuuteen:  

Tavoite: Yritysten vastuullisuuden kasvu lisää tur-

vallisuutta ja kilpailukykyä 

2018 

Toteuma 

2019 

Tavoite 

2020 

Tavoite 

2021 

Alustava 

tavoite 

2022 

Alustava 

tavoite 

2023 

Alustava 

tavoite 

Indikaattori: Vastuullisuuden ja turvallisuuden 

merkitys yritysten toiminnassa kasvaa  

      

Mittarit       

a) Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan 

toimivuus 

      

- Tunnen tuotteeni -mallin käyttöönotto   Lähtötaso Kasvaa Kasvaa Kasvaa 

- Turvallisuusjohtamisen valvonta   Lähtötaso Kasvaa Kasvaa Kasvaa 

- Hyväksyttävän riskienhallinnantason omaa-

vien kemikaali-ja räjähdetuotantolaitosten 

osuus valvontakohteista, % (TAE 2020) 

68 65 65 65 65 65 

b) Yrityksen itsearvio (kysely)   Lähtötaso Kasvaa Kasvaa Kasvaa 

c) Kuluttajien ja lähiseudun asukkaiden luotta-

mus yrityksen toimintaan kasvaa (kysely) 

  Lähtötaso Kasvaa Kasvaa Kasvaa 

d) Turvallisuus on yksi kuluttajien kriteeri tuot-

teen tai palvelun valinnassa (kysely) 

  > 4 > 4 > 4 > 4 

e) Toimialalla sattuneiden onnettomuuksien 

määrä vähenee 

      

- Metanoli- ja etyleeniglykolikuolemia ei enää 

esiinny 1 

17 0 0 0 0 0 

- Sähköpalokuolemien lukumäärä (lkm/v ja 5 

vuoden liukuva keskiarvo) 

11 (16) (<15) (<15) (<15) (<15) (<15) 

- Muissa onnettomuuksissa kuolleiden määrä 4 Vähenee Vähenee Vähenee Vähenee Vähenee 

f) Akkreditointipalvelut ovat kansainvälisesti 

hyväksyttäviä ja edesauttavat elinkeinoelä-

män kilpailukykyä 

      

- FINAS pysyy kansainvälisissä MLA-sopimuk-

sissa 2 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Indikaattori: Tukes on avoin, valmentava ja jä-

mäkkä asiantuntijaviranomainen  

      

Mittarit       

- Luottamus ja maine -indeksi (kysely, asteikko 

1-5) 

3,7 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 

 

SV2: Suuntaamme toimintaamme riskiperustei-

sesti:  

Tavoite: Toiminta on mahdollisimman vai-

kuttavaa suhteessa käytettävissä oleviin re-

sursseihin ja keinoihin 

2018 

Toteuma 

2019 

Tavoite 

2020 

Tavoite 

2021 

Alustava 

tavoite 

2022 

Alustava 

tavoite 

2023 

Alustava 

tavoite 

Indikaattori: Henkilöstöresursseja suunnataan 

systemaattisesti riskien perusteella 

      

Mittarit       

                                                           
1 Huom. MeOH ja EG-kuolemien tilastoinnissa on 2 vuoden viive. 
2 Multilateral European Co-operation for Accreditation (EA), monenkeskinen tunnustamissopimus (EA MLA) 
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- Riskiperusteisten valvontasuunnitelmien to-

teutumisaste, %  

  Lähtötaso Kasvaa Kasvaa Kasvaa 

 

Toiminnallinen tuloksellisuus 

SV3: Uudistamme yhteistyötä:  

Tavoite: Monimuotoinen yhteistyö on syste-

maattista ja tuottaa lisäarvoa 

2018 

Toteuma 

2019 

Tavoite 

2020 

Tavoite 

2021 

Alustava 

tavoite 

2022 

Alustava 

tavoite 

2023 

Alustava 

tavoite 

Indikaattori: Asiakkaiden ja sidosryhmien 

palaute yhteistyöstä on kiittävää 

      

Mittarit       

- Sidosryhmätyytyväisyys (kysely, arvo-
sana 1-5) 

4,3 * > 4 > 4 > 4 > 4 

 

SV4: Osallistumme säädösten kehit-

tämiseen:  

Tavoite: Lainsäädäntö on ajantasaista, riski-

perusteista ja toimijoiden vastuullisuutta ko-

rostavaa 

2018 

Toteuma 

2019 

Tavoite 

2020 

Tavoite 

2021 

Alustava 

tavoite 

2022 

Alustava 

tavoite 

2023 

Alustava 

tavoite 

Indikaattori: Tukes osallistuu aktiivisesti 

säädösten kehittämistarpeiden arviointiin, 

säädösten kehittämiseen ja menettelyjen 

sujuvoittamiseen 

      

Mittarit       

- Ministeriöiden palaute osallistumisesta 
(arvosana 1-5)* 

3,5 3,5 3,5 4 4 4 

 

SV5: Hyödynnämme digitalisaatiota: 

Tavoite: Digitalisaation avulla asiakas saa 

palvelut Tukesista sujuvasti, oikea-aikaisesti 

ja kustannustehokkaasti 

2018 

Toteuma 

2019 

Tavoite 

2020 

Tavoite 

2021 

Alustava 

tavoite 

2022 

Alustava 

tavoite 

2023 

Alustava 

tavoite 

Indikaattori: Asiakastyytyväisyys digitaali-

siin palveluihin on korkealla tasolla 

      

Mittarit       

a) Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste 

(%) (TAE 2020) 

10 15 35 55 60 70 

b) Digikypsyysindeksi (itsearvio, asteikko 1-5) 

(TAE) 

  3,01 3,01 3,01 3,01 

c) Palvelukyky       

- Asiakas-  ja sidosryhmätyytyväisyys**  > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 

- Sähköisten palveluiden toimivuus (asiakasky-
sely, asteikko 1 -5) 

  > 4 > 4 > 4 > 4 

- Käsittelyajan nopeutuminen digitalisaation 
myötä 

  lähtötaso lyhenee lyhenee lyhenee 

* Vuoden 2018 toteuma tilinpäätöskannanotosta 

**Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys mitataan vuorovuosin 
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Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen  
 

SV6: Kehitämme modernia asiantunti-

jayhteisöä  

Tavoite: Keskusteleva asiantuntijayhteisö, 

jolla on joustavat toimintatavat ja motivaatio 

kehittää ja kehittyä yhdessä* 

2018 

Toteuma 

2019 

Tavoite 

2020 

Tavoite 

2021 

Alustava 

tavoite 

2022 

Alustava 

tavoite 

2023 

Alustava 

tavoite 

Indikaattori: Asiakkaat ja henkilöstö koke-

vat innovaatiokyvykkyyden korkeaksi 

      

Mittarit       

- Rohkea toiminnan uudistaminen (asiakas- ja 
sidosryhmäkysely, asteikko 1 – 5) 

3,5 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 

- Innovaatiokykyindeksi (VMBaro, asteikko 1 -
5) 

3,8 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 

- Johtajuusindeksi (VMBaro, asteikko 1 – 5) 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

 

* Tavoite tukee valtion HR-johtamisen strategista teemaa ”osaamisen kehittäminen ja uudistaminen”.  

 

Määrärahat: 
(1000 euroa) 

 2018 
Toteuma 

2019 
Tavoite 

2020 
Tavoite 

2021  
Alustava 
tavoite 

2022 
Alustava 
tavoite 

2023 
Alustava 
tavoite 

TEM:n rahoitus (momentti 32.40.05)  19 071 19 564 19 923 19 594 19 709 19 624 

YM:n rahoitus, tavoitteet sisältyvät tulossopi-
mukseen (kylmälaitteiden huolto, RoHS, akut 
ja paristot, pakkaukset), rahoitus YM:n pää-
luokka 

330 330 330 330 330 330 

Erikseen sovittavat tavoitteet ja rahoitus 
- YM: rakennustuotteet sekä tuotteiden eko-
loginen suunnittelu ja energiamerkinnät 
- LVM: vaarallisten aineiden kuljetus 
 

 
 

1 170 
 

100 
 

 
 

1 661 
 

100        
 

 
 

1 392 
 

100 
 

 
 

1 251 
 

100 
 

 
 

1 251 
 

100 
 

 
 

1 251 
 

100 
 

 

 
 
Voimassaolo ja seuranta 
 

Tulostavoiteasiakirjassa tavoitteet asetetaan neljälle vuodelle. Tavoitteet asetetaan sitovasti seuraa-
valle vuodelle ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet asetetaan alustavina. Tulostavoiteasiakirja päi-
vitetään rullaavasti vuosittain. Erityisesti hallituskauden vaihtuessa tavoitteet päivitetään kattavasti.  
 
Tulostavoiteasiakirjan budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja 
siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön an-
tamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotisto-
teumaa syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä.  Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu 
lisäksi kaksi kertaa vuodessa valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. 
tilanteesta 15.3. mennessä.  
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Tukesin tehtäväalueet     24.09.2019 LIITE 

 
1. Tehtäväalueet, jotka tämä tulossopimus kattaa ja joiden rahoitus on TEM:n pääluokassa. Lainsäädäntövastuu 

on TEM:llä, jos muu, niin esitetty sulkeissa: 

• sähkölaitteet ja -laitteistot 

• sähkömagneettinen yhteensopivuus 

• hissit 

• kemikaalit (STM, YM) 

• kasvinsuojeluaineet (MMM) 

• biosidit (YM, STM) 

• vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi 

• räjähteet 

• kaivostoiminta, malminetsintä ja kullanhuuhdonta 

• kemikaalisäiliöt 

• kaasulaitteet 

• painelaitteet 

• jalometallituotteet 

• mittauslaitteet 

• kuluttajakäytössä olevat koneet ja henkilösuojaimet 

• kosmeettiset valmisteet (STM) 

• lelut 

• yleisen kuluttajaturvallisuussääntelyn alalle kuuluvat tavarat, mm. lastenhoitotarvikkeet ja huonekalut 

• kuluttajapalveluiden turvallisuus, mm. laskettelukeskukset ja leikkikentät 

• TEM:n osalta energiatehokkuus sekä tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnöille ase-
tettavat vaatimukset 

• pelastustoimen laitteet (SM) 

• vaarallisia tuotteita koskevan eurooppalaisen Rapex-Gras –ilmoitusjärjestelmän sekä markkinavalvon-
taa koskevan ICSMS-tietojenvaihtojärjestelmän kansalliset yhteyspisteet 

• akkreditointi (FINAS-akkreditointipalvelu). 
 

2. Tehtäväalueet, jotka tämä tulossopimus kattaa, mutta rahoitus ei ole TEMin pääluokassa. Sulkeissa vastuumi-
nisteriö: 

• vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (YM) 

• jätelain mukainen pakkausten valvonta (YM) 

• akut ja paristot (YM) 

• kylmälaitteiden huolto (YM). 
 

3. Tehtäväalueet, joista Tukes tekee ao. hallinnonalan kanssa erillisen tulossopimuksen ja rahoitus tulee ao. hal-
linnonalalta: 

• YM:n kanssa CE-merkittyjen rakennustuotteiden, eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 
annetun lain mukaisten rakennustuotteiden sekä tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamer-
kinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain mukaisesta markkinavalvonnasta. 

• LVM:n hallinnonalalla Liikenne- ja viestintäviraston, Traficomin kanssa kuljetettavien painelaitteiden 
markkinavalvonnasta ja vaarallisten kuljetuspakkausten ja –säiliöiden tuotevalvonnasta.  

 
 

 

 

  
  

         
 

  
         

 

 


