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TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2021-2024 

  

Yleistä 
 
 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) rooli turvallisuuden ja Suomen kilpailukyvyn kehittämi-
sessä keskittyy turvallisuuden valvontaan ja edistämiseen sekä laatutietoisuuden edistämiseen. 
Tukesin toiminta vaikuttaa yhteiskunnan ja valtiontalouden kannalta merkittävillä toimialoilla kuten 
kemianala, kaivostoiminta sekä sähkö- ja kuluttajaturvallisuus. Tuotteiden hyvä laatu ja korkea tur-
vallisuuden taso vaikuttavat positiivisesti Suomen maabrändiin, yritysten investointihalukkuuteen 
sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan kehittämiseen.  
 
Tehokkaalla lainsäädännön toimeenpanolla ja valvonnalla luodaan edellytykset tasapuolisille kil-
pailuolosuhteille ja tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle, varmistetaan terveys- ja ympäristöriskien hal-
lintaa, suojellaan omaisuutta sekä estetään mahdollisuus hankkia määräysten vastaisella toimin-
nalla ansiotonta kilpailuetua. Tukesin toiminta vaikuttaa yritysten laatupolitiikkaan ja sillä on kes-
keinen rooli tuotteiden markkinavalvonnassa, lupaviranomaisena, Suomen ja EU:n kemikaalien ris-
kinhallinnassa sekä Suomen teollisuuslaitosten valvonnassa. Tasapuolinen kohtelu, lupahakemus-
ten oikea-aikainen käsittely ja valvonta parantavat Suomen asemaa houkuttelevana ja luotettavana 
investointikohteena. 
 
Teollisuuden taloudelliset näkymät ovat muuttumassa epävarmemmiksi, mutta investointien odo-
tetaan vielä kasvavan erityisesti biokaasutuotannossa, kemianteollisuudessa ja kaivosalalla, mikä 
näkyy lupahakemusten määrän kasvuna. Tukesin toiminnan kehittämisessä otetaan erityisesti huo-
mioon bio- ja kiertotalous sekä digitalisaation aiheuttamat muutokset yritysten liiketoimintamallei-
hin, kaupankäyntitapoihin ja palvelujen tuottamiseen. Kemikaaliturvallisuus- sekä maakaasu- ja 
biokaasusäädöksiin kohdistuu merkittäviä muutostarpeita uusien teknologioiden, digitalisaation 
sekä EU:n ja kansallisten vihreää teknologiaa edistävien strategioiden vuoksi. Akkujen arvoketjusta 
on kasvamassa Tukeisille merkittävä painopiste. Tukes jatkaa yhteistyötä muiden viranomaisten 
kanssa kemikaalien riskinhallinnassa laatutyön ja paremman palvelun sekä valvonnan vaikuttavuu-
den lisäämiseksi digitalisaatio huomioiden.   
 
 

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 suunnan-
näyttäjä. 
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3. Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristöön vaikuttavat ilmiöt muuttuvat nopeasti ja ovat aiempaa laajempia ja moni-
syisempiä. Toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja niihin vastaaminen edellyttää dy-
naamista ennakointikyvykkyyttä osana toiminnan suunnittelua ja johtamista.

Laajat maailmalaajuiset muutokset heijastuvat yhä nopeammin ja voimakkaammin myös Suo-
meen ja tuovat muutoksia Tukesin valvontakenttään esimerkiksi kaupankäynnin, palvelutarjon-
nan sekä teollisuuteen kohdistuvien muutosten kautta. Tunnistamalla ja seuraamalla globaalien
ilmiöiden kehittymistä voidaan ennakoida muutoksia ja toimia proaktiivisesti niiden suhteen.

Yhteiskunnalliset ilmiöt heijastelevat ja konkretisoivat laajempia ilmiöitä. Nämä vaikuttavat Tu-
kesin valvontakenttään, mutta luovat myös mahdollisuuksia ja vaateita viranomaistyön kehittä-
miselle. Yhteiskunnan toimintatapojen muuttuessa myös viranomaisten tulee voida tuottaa pal-
velut moderneilla tavoilla ja kohderyhmät ymmärtäen.

Ilmastonmuutokseen liittyvät toimet näkyvät Tukesin toimialalla erityisesti kemikaaleihin, tuottei-
siin, uusiin energiantuotantomuotoihin ja laitoskonsepteihin liittyvinä teknologisina riskeinä, kas-
vavina hakemusmäärinä, uusien riskien ennakointi-ja selvitystarpeina sekä uusina ja kokemat-
tomina toimijoina.

Teknologian kehittyminen, erityisesti digitalisaation eteneminen, ja kaupankäynnin muutokset
muuttavat yritysten liiketoimintamalleja, käytettäviä teknologioita ja niiden riskejä. Ajantasaisen
lainsäädännön merkitys korostuu. Vastuullisuuden merkityksen korostuminen tarkoittaa Tukesin
toiminnassa ennakoivaa viestintää riskeistä ja turvallisuusvelvoitteista, jotta yritykset osaavat
ennakoida riskit ja huomioida säädösvelvoitteet osana yritysten vastuullisuutta ja kestävää kehi-
tystä.

Talouden muutokset ja epävarmuus heijastuvat Tukesin toimialalla erityisesti yritysten talousti-
lanteen heikkenemisenä ja uhkakuvina siitä, että säädösvelvoitteista tingitään tai vaarallisten
kohteiden turvallistamistoimet jäävät yhteiskunnan hoidettaviksi. Toisaalta ajanmukainen sään-
tely sekä ennustettava ja sujuva lupa- ja valvontatoiminta edistää Suomen houkuttelevuutta in-
vestointikohteena, ja luo näin uusia työpaikkoja. Uusien ja erityisesti pienten yritysten selviämi-
nen vaikeassa taloustilanteessa edellyttää myös Tukesilta uudenlaisia toimintatapoja yritysten
auttamiseksi säädösten tunnistamiseksi ja huomioimisessa toiminnassa.



    3 (9) 
   

 
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 
kansallista kilpailukykyä. Tukesin valvonnassa ja viestinnässä painotetaan toimijoiden omaa vas-
tuuta, riskien tunnistamisen ja hallinnan tärkeyttä sekä oman valvonnan ensisijaisuutta. Tukesin 
valvontatoiminnassa korostuvat neuvonta, opastus ja valmentava valvontaote, jolla tuetaan asi-
akkaita lainsäädännön velvoitteiden tuntemisessa, noudattamisessa ja riskien ennakoinnissa. 
Tukes kehittää myös työkaluja asiakkaiden avuksi lainsäädännön velvoitteiden tunnistamiseen ja 
turvallisuuden kehittämiseen.  
 
2) Suuntaamme toimintaa riskiperusteisesti 
 
Tavoite:  Toiminta on mahdollisimman vaikuttavaa suhteessa käytettävissä oleviin 

 resursseihin ja keinoihin 
Indikaattori:  Henkilöstöresursseja suunnataan systemaattisesti riskien perusteella 

 
Viranomaisvalvonta ja toimenpiteet kohdistetaan niille alueille, joissa riskit ovat suurimmat, ja 
valvontaa vähennetään alueilta, joiden merkitys turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden kan-
nalta arvioidaan vähäisemmäksi. Valittavat toimenpiteet riippuvat riskin suuruudesta ja niiden te-
hokkuudesta. Tukes ylläpitää systemaattisia ja dokumentoituja menettelyjä eri toimialueiden ris-
kien tunnistamiseen, priorisointiin ja hallintaan. Tukes suuntaa toimintaansa niiden perusteella 
vaikuttavuuden lisäämiseksi.  
 
Valvontamenettelyjä arvioidaan ja kehitetään toimintaympäristön muutosten, uusien toimintata-
pojen 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 asiantunteva, avoin, aktiivinen ja aloitteellinen toimija sekä haluttu yhteistyökumppani. 
Tukes vaikuttaa aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä valvonta- ja tutki-
mushankkeissa. Vaikuttavuuden lisäämiseksi etsimme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita, 
verkostoja ja toimintatapoja. 
 
Tukes vahvistaa yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa kaivoksiin ja kemikaaliturvallisuu-
teen liittyvissä lupa- ja valvonta-asioissa sekä edistää TEM Luvat ja valvonta -palvelukerroksen 
käyttöä asioinnin sujuvoittamiseksi sekä viranomaistoimien yhteensovittamiseksi. 
 
Tukesin yhteydessä alkaa toimia kansallinen markkinavalvonnan yhteyspiste sekä tuoteyhteys-
piste. Tehtävä edellyttää uusien toimintatapojen kehittämistä sekä yhteistyön tiivistämistä eri vi-
ranomaisten ja Tullin kanssa sekä muiden EU-maiden ja komission kanssa. 
 
4) Osallistumme säädösten kehittämiseen 
 
Tavoite:  Lainsäädäntö on ajantasaista, riskiperusteista ja toimijoiden vastuullisuutta koros-

tavaa 
Indikaattori:  Tukes osallistuu aktiivisesti säädösten kehittämistarpeiden arviointiin, säädösten 

kehittämiseen ja menettelyjen sujuvoittamiseen  
 
Tukes seuraa aktiivisesti säädösten toimivuutta yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa 
ja tuo esiin havaitsemiaan kehittämistarpeita. Tukes osallistuu ministeriöiden apuna toimialu-
eensa säädösten kehittämiseen kansallisesti ja EU-työryhmissä. Säädösten kehittämisessä pai-
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notetaan turvallisuutta, terveyden ja ympäristön suojelua, toimijoiden vastuullisuutta, riskiperus-
teisuutta, omavalvontaa, vaikuttavuutta, kansallista kilpailukykyä ja hallinnollisen taakan keven-
tämistä ottaen huomioon tieteellinen ja tekninen kehitys. 
 
5) Hyödynnämme digitalisaatiota 
 
Tavoite:  Digitalisaation avulla asiakas saa palvelut Tukesista sujuvasti, oikea-aikaisesti ja 

kustannustehokkaasti 
Indikaattori:  Asiakastyytyväisyys digitaalisiin palveluihin on korkealla tasolla 
 
Toimintaa kehitetään siten, että Tukes palvelee ja käsittelee asiat ensisijaisesti digitaalisesti. 
Lupa-, päätös- ja ilmoitusprosessit digitalisoidaan ja yhteensovitetaan muiden viranomaisten 
kanssa. Kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilua, asiakkaita osallistavaa ja ketterää toi-
mintatapaa sekä kokeiluja. Palvelujen toimivuudesta ja kehitystarpeista kerätään järjestelmälli-
sesti asiakaspalautetta. Tukesin tietovarantoja avataan ja valtionhallinnon yhteiset linjaukset ja 
digipalvelulain toimeenpano otetaan huomioon uusien järjestelmien kehittämisessä.  
 
Digitalisaatiota ja uutta teknologiaa kokeillaan ja hyödynnetään valvonnan ja viestinnän kehittä-
misessä. Digitalisaatiossa keskeistä on toimintamallien ja asiointi- ja käsittelyprosessien koko-
naisvaltainen uudistaminen (ml. tekoälyn hyödyntäminen). Tukes sujuvoittaa käsittelyprosesse-
jaan, kerää ja analysoi valvonnassa ja toimialalla kertyvää tietoa sekä kehittää valvonnan avuksi 
käytettäviä työkaluja.  Tukes vahvistaa digitalisaatio-, robotiikka- ja tekoälyosaamistaan sekä pa-
rantaa digikyvykkyttään eri osa-alueilla/kyvykkyysalueilla.   
 
Virasto siirtyy eGovernment tasolta eli yksittäisistä palvelukokonaisuuksista ja virastokohtaisuu-
desta Digital Government-tasolle eli palvelukokokonaisuuksiin ja julkisen hallinnon toimijoiden 
yhteen toimiviin asiakaslähtöisiin palveluihin ja tiedon jakamiseen vuoteen 2025 mennessä.  
 
6) Kehitämme modernia asiantuntijayhteisöä 
 
Tavoite:  Keskusteleva asiantuntijayhteisö, jolla on joustavat toimintatavat ja motivaatio ke-

hittää 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 -väli-
neitä. Vuorovaikutusosaamisen merkitys kasvaa.  
 
Modernia asiantuntijayhteisöä rakennetaan hyödyntämällä aktiivisesti nykyaikaisia työn tekemi-
sen tapoja ja kehittämällä prosesseja. Asiantuntijuutta ylläpidetään ja kehitetään strategisten 
osaamistarpeiden tunnistamisella, osaamisen kehittämisellä, virastojen välisellä liikkuvuudella, 
rekrytoinneilla, yhteistyöverkostoilla ja asiantuntijapalveluiden hankinnalla. Valmentavalla johta-
misella tuetaan itseohjautuvuutta ja vuorovaikutuksellisuuteen ja yli organisaatiorajojen ulottuvaa 
yhteistyöhön perustuvaa työskentelytapaa. Nämä näkyvät hyvänä työnantajakuvana ja haluna 
suositella Tukesia työpaikkana muillekin. 
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II. TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2021 – 2024 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
 

SV1 Kannustamme toimijoita vastuullisuu-
teen:  
Tavoite: Yritysten vastuullisuuden kasvu lisää 
turvallisuutta ja kilpailukykyä 

2019 
To-

teuma 

2020 
Tavoite 

2021 
Tavoite 

2022 
Alus-
tava 

tavoite 

2023 
Alus-
tava 

tavoite 

2024 
Alus-
tava 

tavoite 
Indikaattori: Vastuullisuuden ja turvalli-
suuden merkitys yritysten toiminnassa 
kasvaa  

      

Mittarit       

- Tunnen tuotteeni – mallin käyttöönotto  
(Tunnen tuotteeni -järjestelmä; kpl) 

  Lähtötaso Kasvaa Kasvaa Kasvaa 

- Kuluttajapalveluiden turvallisuuden tavoit-
teellisuus, seuranta ja kehittäminen  
(Tukesin Marek-rekisteri; asteikko 1-5) 

 Lähtötaso > 3,5 > 3,5 > 3,5 > 3,5 

- Hyväksyttävän riskienhallintatason omaavien 
kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten osuus 
valvontakohteista  
(Tukesin Kemu-rekisteri; %) 

68 65 65 65 65 65 

- Yrityksen itsearvio tehdyistä turvallisuutta 
edistävistä muutoksista  
(Asiakaskysely*; %) 

71 N/A Kasvaa Kasvaa Kasvaa Kasvaa 

- Kansalaiset luottavat teollisuusyritysten ja 
kaivosten turvalliseen toimintaan 
(Kysely; asteikko 1-5) 

 3,6 > 3,5 > 3,8 > 3,8 >3,8 

- Turvallisuus on yksi kuluttajien kriteeri tuot-
teen tai palvelun valinnassa 

- (Kysely; asteikko 0-100 %) 

 
 

Lähtötaso 
40 % 

Kasvaa Kasvaa Kasvaa Kasvaa 

- Akkreditointipalvelut ovat kansainvälisesti 
hyväksyttäviä ja edesauttavat elinkeinoelä-
män kilpailukykyä - FINAS pysyy kansainväli-
sissä MLA-sopimuksissa** 
(EA:n MLA sopimus) 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Indikaattori: Tukes on avoin, valmentava 
ja jämäkkä asiantuntijaviranomainen  

      

Mittarit       

- Luottamus ja maine -indeksi  
(Luottamus- ja maine -kysely; asteikko 1-5) 

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

       

*Asiakas- ja sidosryhmäkyselyt toteutetaan vuorovuosin  

**Multilateral European Co-operation for Accrediation (EA), monenkeskinen tunnustamissopimus (EA MLA) 

SV2: Suuntaamme toimintaamme riskipe-
rusteisesti:  
Tavoite: Toiminta on mahdollisimman vaikut-
tavaa suhteessa käytettävissä oleviin resurs-
seihin ja keinoihin 

2019 
To-

teuma 

2020 
Tavoite 

2021 
Tavoite 

2022 
Alus-
tava 

tavoite 

2023 
Alus-
tava 

tavoite 

2024 
Alus-
tava 

tavoite 

Indikaattori: Henkilöstöresursseja suun-
nataan systemaattisesti riskien perus-
teella 

      

Mittarit       

- Tukes suuntaa toimintaansa riskiperustei-
sesti  
(Asiakas- ja sidosryhmäkysely*; asteikko 1-5) 

 
Lähtötaso 

3,8 

 
Kasvaa 

 
Kasvaa Kasvaa Kasvaa 

 

*Asiakas- ja sidosryhmäkyselyt toteutetaan vuorovuosin  
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Toiminnallinen tuloksellisuus 

 

SV3: Uudistamme yhteistyötä:  
Tavoite: Monimuotoinen yhteistyö on syste-
maattista ja tuottaa lisäarvoa 

2019 
To-

teuma 

2020 
Tavoite 

2021 
Tavoite 

2022 
Alus-
tava 

tavoite 

2023 
Alus-
tava 

tavoite 

2024 
Alus-
tava 

tavoite 
Indikaattori: Asiakkaiden ja sidosryhmien 
palaute yhteistyöstä on kiittävää 

      

Mittarit       

- Sidosryhmätyytyväisyys  
(Sidosryhmäkysely*; asteikko 1-5)  
(TAE 2021) 

3,9 N/A > 4 > 4 > 4 > 4 

*Asiakas- ja sidosryhmäkyselyt toteutetaan vuorovuosin 

 

SV4: Osallistumme säädösten kehit-
tämiseen 
Tavoite: Lainsäädäntö on ajantasaista, riskipe-
rusteista ja toimijoiden vastuullisuutta korosta-
vaa 

2019 
To-

teuma 

2020 
Tavoite 

2021 
Tavoite 

2022 
Alus-
tava 

tavoite 

2023 
Alus-
tava 

tavoite 

2024 
Alus-
tava 

tavoite 

Indikaattori: Tukes osallistuu aktiivisesti 
säädösten kehittämistarpeiden arviointiin, 
säädösten kehittämiseen ja menettelyjen 
sujuvoittamiseen 

      

Mittarit       

- Itsearviointi edistetyistä säädöshankkeista tu-
losraportoinnin yhteydessä 

  Edistetty Edistetty Edistetty Edistetty 

 

SV5: Hyödynnämme digitalisaatiota: 
Tavoite: Digitalisaation avulla asiakas saa pal-
velut Tukesista sujuvasti, oikea-aikaisesti ja 
kustannustehokkaasti 

2019 
To-

teuma 

2020 
Tavoite 

2021 
Tavoite 

2022 
Alus-
tava 

tavoite 

2023 
Alus-
tava 

tavoite 

2024 
Alus-
tava 

tavoite 
Indikaattori: Asiakastyytyväisyys digitaali-
siin palveluihin on korkealla tasolla 

      

Mittarit       

- Lupa-, päätös- ja ilmoitusprosessit digitalisoi-
daan ja yhteensovitetaan muiden viranomais-
ten kanssa (TAE 2021):  
Digitalisointiaste  
(Lasketaan useista eri tietojärjestelmistä; %) 
 

20 35 80 92 95 100 

- Digikypsyysaste (TAE 2021) 
(dTEM digikypsyysarviointi, itsearvio; asteikko 
1-5) 

2,3* >3 ≥3.1 ≥3.1 ≥3.1 ≥3.1 

- Palvelukyky - Asiakas- tai sidosryhmätyytyväi-
syys 
(asiakas- ja sidosryhmäkysely**; asteikko 1-5) 

4,0  > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 

- Palvelukyky - Sähköisten palveluiden toimi-
vuus 
(asiakaskysely**; asteikko 1-5) 

3,7 >4 > 4 > 4 > 4 > 4 

- Palvelukyky - Käsittelyajan nopeutuminen digi-
talisaation myötä 
(Tukesin järjestelmät; pv) 

  Lähtötaso Lyhenee Lyhenee Lyhenee 

* vuoden 2018 dTEM-arvioinnin tulos 
**Asiakas- ja sidosryhmäkyselyt toteutetaan vuorovuosin 
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Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen  
 
 

SV6: Kehitämme modernia asiantunti-
jayhteisöä  
Tavoite: Keskusteleva asiantuntijayhteisö, jolla 
on joustavat toimintatavat ja motivaatio kehit-
tää ja kehittyä yhdessä* 

2019 
To-

teuma 

2020 
Tavoite 

2021 
Tavoite 

2022 
Alus-
tava 

tavoite 

2023 
Alus-
tava 

tavoite 

2024 
Alus-
tava 

tavoite 

Indikaattori: Asiakkaat ja henkilöstö koke-
vat innovaatiokyvykkyyden korkeaksi 

      

Mittarit       

- Rohkea toiminnan uudistaminen 
(Asiakas- ja sidosryhmäkysely**; asteikko 1-5) 

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

- Innovaatiokykyindeksi  
(VMBaro; asteikko 1-5) 

3,8 >3,5 >4 >4 >4 >4 

- Johtajuusindeksi  
(VMBaro; asteikko 1-5) 

3,3 >3,6 >3,5 >3,5 >3,5 >3,5 

- Kokonaistyötyytyväisyys  
(VMBaro, asteikko 1-5) 

 
3,5 

 
3,6 

 
3,6 

 
3,6 

 
3,6 

 
3,6 

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

**Asiakas- ja sidosryhmäkyselyt toteutetaan vuorovuosin  

 

 

Määrärahat: 
(1000 euroa) 

 2019 
Toteuma 

2020 
Tavoite 

2021 
Tavoite 

2022 
Alustava 
tavoite 

2023 
Alustava 
tavoite 

2024 
Alustava 
tavoite 

TEM:n rahoitus (momentti 32.01.08)  19 404 20 563 21 857 21 857 20 857 20 857 

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 
 

 
1 238 

 
100 

 

 
1 562 

 
100 

 

 
1 322 

 
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 tulostieto-järjestelmään Netraan 30.6. tilanteesta 30.8. ja 31.12. 
tilanteesta 15.3. mennessä. Raportointi julkaistaan tutkihallintoa.fi –sivustolla. 
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Toimeenpanosuunnitelmassa esitetään ne merkittävimmät toimenpiteet, joihin Tukes ryhtyy tulos-
tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma päivitetään vuosittain. 

 

 

Allekirjoitukset 
 
Helsingissä 9.12. 2020  
 
 
Antti Neimala   Kimmo Peltonen 
Ylijohtaja   Pääjohtaja 
Työ- ja elinkeinoministeriö  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
 
 
 
Mikko Holm   Annika Kutilainen 
Hallitusneuvos  Johtaja 
Työ- ja elinkeinoministeriö  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
 

Liitteet 
Liite 1 Tukesin tehtäväalueet 
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Liite 1 vuosia 2021 – 2024 koskevaan tulostavoiteasiakirjaan 

 
Tukesin tehtäväalueet ja talousarviorahoituslähteet    
 

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) 

 kosmeettiset valmisteet (STM) 

 kertakäyttömuovia koskevat rajoitukset (YM) 

 vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi 

 räjähteet 

 kaivostoiminta, malminetsintä ja kullanhuuhdonta 

 kemikaalisäiliöt 

 kaasulaitteet 

 painelaitteet 

 jalometallituotteet 

 mittauslaitteet 

 kuluttajakäytössä olevat koneet ja henkilösuojaimet 

 lelut 

 tekstiili- ja jalkinemerkinnät 

 yleisen kuluttajaturvallisuussääntelyn alalle kuuluvat tavarat, mm. lastenhoitotarvikkeet ja huonekalut 

 kuluttajapalveluiden turvallisuus, mm. vapaa-ajan palvelut ja tapahtumat 

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

 pelastustoimen laitteet (SM) 

 markkinavalvonnan kansallinen yhteyspiste ja tuoteyhteyspiste 

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

 akkreditointi (FINAS-akkreditointipalvelu). 

 konfliktimineraalien kansallinen viranomainen 
 

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.  
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