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Liikenne- ja viestintäviraston ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston välinen sopimus 
vaarallisten aineiden kuljetuksen valvonnasta 

1. Sopijapuolet 

Liikenne- ja viestintävirasto (jäljempänä Traficom) 
PL 320, 00101 HELSINKI 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (jäljempänä Tukes) 
PL 66, 00521 HELSINKI 

2. Sopimuksen kohde 

Traficom ja Tukes sopivat tällä sopimuksella vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen pakkauk

sien ja säiliöiden sekä tarkastuslaitosten valvonnasta vuodeksi 2020. Sopimus koskee Tukesin toimintaa 
kuljetettavia painelaitteita koskevan direktiivin (2010/35/EY) mukaisena markkinavalvontaviranomaisena 
ja laissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) muutoksineen ja sen nojalla annetuissa säädök
sissä ja määräyksissä määriteltynä toimivaltaisena viranomaisena. 

Tukes raportoi valvontatoimenpiteistä ja niiden tuloksista Traficomille siten kuin osapuolet siitä erikseen 
sopivat. Tukes toimittaa tammikuun loppuun 2021 mennessä Traficomille kertomuksen vuoden 2020 toi
minnasta ja selvityksen toiminnasta Tukesille aiheutuneista kustannuksista. Osapuolet ilmoittavat toisil
leen muutoksista, joilla on tai voidaan katsoa olevan vaikutusta valvontatehtävän suorittamiseen. 

Tukes lähettää joulukuun loppuun 2020 mennessä Traficomille laskun kyseisen vuoden toiminnasta. Tra
ficom korvaa Tukesille toiminnasta aiheutuneita kustannuksia enintään 100 000 euroa, josta enintään 15 
000 euroa katetaan katsastustoiminnan valvontamaksulla katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun 

lain (960/2013) nojalla vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevana ajoneuvoturvallisuuden kehittämisenä 
ja valvontana. Mahdolliset määrärahakorotukset vuodelle 2021 tulee esittää Traficomille vuoden 2020 
elokuun aikana. 

Lasku lähetetään Traficomin verkkolaskutusosoitteeseen 
V-tunnus: 2924753-3 
OVT-tunnus: 003729247533 
OpusCapita Solutions Oy:n välittäjätunnus: E204503 
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Liite 1 Tukesin VAK -toimien kohdentaminen vuonna 2020 

Tukesin toimet vaarallisten aineiden kuljetuksen alalla perustuvat liikenne- ja viestintäministeriön VAK
strategiassa asettamiin tavoitteisiin. 

Vuoden 2020 suunnitelmassa on tehtäviä, kuten toiminta lupaviranomaisena, reagoiminen tuoteturvallisuutta 
koskeviin reklamaatioihin tai toiminnanharjoittajien neuvonta säädösten noudattamisessa, jonka määrään tai 

laatuun Tukes ei voi vaikuttaa. Näiden ulkoisiin herätteisiin perustuvien tehtävien tekeminen ei perustu Tuke
sin omaehtoisiin valintoihin, ja ne pyritään tekemään siinä järjestyksessä kuin niitä koskevat yhteydenotot ovat 
Tukesiin saapuneet. 

Muu toiminta perustuu Tukesin valintoihin hai utuista vaikutustavoitteista. Valvontatoimet kohdistuvat markki
noille saatettaviin ja käytössä oleviin vaarallisten aineiden kuljetuspakkauksiin ja -säiliöihin (ml. kuljetettavat 
painelaitteet). Valvonnan tarkoituksena on tukea pakkauksien ja säiliöiden vaatimustenmukaisuutta ja turval
lista käyttöä koko elinkaaren ajan. Tukesin riskiperusteisen toiminnan kohdentamisessa vuodelle 2020 kohteet 
on valittu siten, että vuoden aikana painotetaan valvontaa kuljetussäiliöiden valvontaan yhteistyössä tieval
vontaviranomaisten kanssa, ilman voimassaolevaa tyyppihyväksyntää valmistettuihin VAK-pakkauksiin sekä 
kaasupullojen vaatimusten mukaisuuteen. 

Tukes osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen säädösvalmisteluun, viranomaisyhteistyöhön ja standardien 
arvioimiseen. Tällaisia yhteistyötahoja ovat mm. Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimat laki- ja asetus
uudistustyöryhmät, Traficomin koordinoimat VAK-valvontaviranomaisten ja -sidosryhmien yhteistyöryhmät, 
kuljetettavien painelaitteiden direktiivin mukainen markkinavalvontaviranomaisten yhteistyö (TPED ADCO) ja 
kansalliset standardointikomiteat. 

VAK-lain kokonaisuudistuksen valmistelussa Tukes on ehdottanut kuljetussäiliöiden rekisteröintivelvoitteen 
laajentamista, jolloin kuljetettavien painelaitteiden lisäksi rekisteröitäisiin myös muut vaarallisten aineiden kul
jetussäiliöt (pakkaukset jäävät ulkopuolelle). Nykyinen velvoite koskee ainoastaan kuljetettavia painelaitteita 
tai kuljetuksen aikana paineettomia säiliöitä, joiden täyttämiseen tai tyhjentämiseen käytetään painetta. Kulje
tussäiliö saattaa sisältönsä ja koon perusteella aiheuttaa merkittävää vaaraa myös ilman paineellisuutta. Laa
jemman rekisteröinnin arvioidaan tulevaisuudessa tehostavan kohdennettua valvontaa ja rekisteröinnistä on 
hyötyä arvioidessa säädösmuutosten teknistä vaikutusta VAK-kalustoon. 

VAK-tarkastuslaitosten (mukaan lukien VAK-määräaikaistarkastusten laitokset) valvonta koostuu valvontakäyn
neistä VAK-tarkastuslaitoksiin sekä niiden tarkastamiin kohteisiin tarpeen mukaan. Valvontaa kohdistetaan 
mm. muusta valvonnasta ja viranomaisyhteistyöllä saatavan tiedon perusteella. 

Tukes vastaanottaa ja analysoi yritysten laatimat tiekuljetuksen VAK-onnettomuusraportit ja julkaisee tietoa 
Suomessa sattuneista onnettomuuksista, jotta viranomaiset, yritykset, työntekijät ja kuluttajat voivat parem
min tunnistaa ja hallita alan toimintaan liittyviä riskejä. Tukesin lomaketta on uudistettu viime vuosina palvele
maan paremmin onnettomuuksia ennalta ehkäisevää työtä. Kansainvälinen raporttimalli on todettu yhdessä 
muiden maiden kanssa vanhentuneeksi ja siksi Tukes on osallistunut vuonna 2019 Euroopan talouskomissio 
VAK-kuljetusten onnettomuusraportoinnin kehittämisen yhteistyöryhmään. Kehitystyön tavoitteena on uudis
taa ja laajentaa raportointia koskemaan myös läheltä piti -tilanteita. Kansainvälinen uudistustyö vastaa Tukesin 
viime vuosina valitsemaa kehityssuuntaa ja kansainvälinen raporttimalliluonnosta tullaan testaamaan Tukesin 
asiakkailla jo ennen kuin se tulee kansainvälisesti pakolliseksi. 
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