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Kuluttajaturvallisuuslaki
(920/2011)
• Sovelletaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin

• Tarkoituksena varmistaa tavaroiden ja palveluiden
turvallisuus sekä ennaltaehkäistä vaaroja ja vahinkoja
• Laki ei koske yleishyödyllistä yhdistystä siltä osin kuin se
tarjoaa palveluita jäsenilleen muussa kuin
elinkeinotoiminnassa.
• Laki koskee, kun tarjotaan muille kuin omille jäsenille
Kielo Kestinmäki
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Palveluntarjoajan velvollisuudet
1. Huolellisuusvelvollisuus
2. Turvallisuusasiakirja
3. Vaarojen tunnistaminen ja
toimenpiteiden suunnittelu
4. Tietojen antaminen kuluttajalle
5. Onnettomuuskirjanpito
6. Palvelussa tapahtuvista
onnettomuuksista
ilmoittaminen Tukesiin
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Huolellisuusvelvollisuus
Kuluttajapalveluiden on
oltava riittävän turvallisia,
vastuu on
palvelutarjoajalla.

Kielo Kestinmäki

Huomiota huolellisuusvelvollisuudesta:
• Oman palvelun tunteminen
• Havaittuisin puutteisiin tulee puuttua
• Palvelun vaikutuspiirissä oleville ei
saa aiheutua vaaraa
• Vastuu ei edellytä vastiketta
• Vastuusta ei voi vapautua sopimuksin
tai viranomaisen tarkastuksella
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Turvallisuusasiakirja
• Kirjallinen selvitys, miten palvelun tai tapahtuman turvallisuus on
järjestetty
• Voi yhdistää myö pelastussuunnitelmaan, esim. suuremmissa
tapahtumissa
• Koko henkilökunnan tiedettävä sisältö
• Pidettävä ajan tasalla
• Tukesille toimitettava pyydettäessä
• Ei tarvitse pitää julkisena
• https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavatpalvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/turvallisuusasiakirja
Kielo Kestinmäki
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Vaarojen
tunnistaminen
•
•
•

Olennainen osa
turvallisuusasiakirjaa
Suunnittele ja pohdi oman
toiminnan vaaranpaikkoja
https://tukes.fi/tuotteet-japalvelut/kuluttajille-tarjottavatpalvelut/palveluntarjoajanvelvollisuudet#vaarojentunnistaminen

•
•
•

•

•
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Mitkä asiat palvelussa voivat aiheuttaa vaaraa osallistujien terveydelle
tai omaisuudelle? Miksi?
Ketkä ovat vaarassa vahingoittua? Osallistujat? Sivulliset?
Missä tilanteissa tai paikoissa vahingoittuminen voi tapahtua?
-Ennen palvelusuoritusta, valmistautumisvaiheessa?
-Palvelun aikana tai sitä seuratessa?
-Palvelun jälkeen, heti pois lähtiessä tai myöhemmin?
-Palvelun toteutuspaikalla, palvelun välittömässä läheisyydessä tai
kauempana?
-Kulkuteillä, oleskelualueilla, parkkipaikalla?
Mitä vaaralle on tähän mennessä jo tehty?
-Onko vaara saatu tehokkaasti poistettua?
-Toteutuvatko toimenpiteet niin kuin on suunniteltu?
Mitä uusia toimenpiteitä tarvitaan turvallisuuden parantamiseksi?

Tietojen antaminen kuluttajalle
• Toiminnanharjoittajan on selkeällä ja
ymmärrettävällä tavalla annettava
kuluttajille ja kuluttajiin
rinnastettaville tarvittavat tiedot,
jotta he pystyvät arvioimaan
kulutustavaroihin ja
kuluttajapalveluihin liittyvät vaarat.

• Nettisivut

• Sosiaalinen media
• ilmoitustaulu
• Opastaminen paikan päällä
• Kerhot

• Valvontaviranomainen voi vaatia, että
toiminnanharjoittaja antaa kuluttajille
sopivalla tavalla tavaraan tai
palveluun liittyvän vaaran torjumisen
tai ehkäisemisen kannalta tarpeellisia
käyttö- tai toimintaohjeita, varoituksia
tai muuta tietoa.
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• Oppaat
• Erityisesti kokemattomat asiakkaat
huomioitava!
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Onnettomuuskirjanpito
Pidä kirjaa palvelussa tapahtuvista tapaturmista
ja läheltä piti -tilanteista.
Onnettomuuskirjanpito on palveluntarjoajan
työkalu palvelun turvallisuuden seurannassa ja
kehittämisessä.
Onnettomuuskirjanpidosta on käytävä ilmi
esimerkiksi seuraavia asioita:
•Mitä on tapahtunut?
•Kenelle?
•Missä?
•Milloin?
•Minkä vuoksi?
•Mihin toimenpiteisiin asian johdosta on
ryhdytty?

Kielo Kestinmäki
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Ilmoita onnettomuudet ja läheltä pititilanteet Tukesiin!
Jos onnettomuudessa on jotain
erityistä tai poikkeuksellista

Kaikki vakavat loukkaantumiset,
kuten luunmurtumat tai muut
ambulanssia tai sairaalahoitoa
vaatineet tapaturmat
Ilmoita: kirjaamo@tukes.fi
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Leirit:
Kesäleirien ohjelma koostuu monesta
erilaisesta vapaa-ajan palvelusta. Kaikista
leireistä tulee laatia turvallisuusasiakirja, ellei
toiminta ole erityisen vähäriskistä (esim.
askartelua sisätiloissa tms.). Leiritoiminnassa
kannattaa erityisesti huomioida valvonnan
tarve, säätilan vaikutus sekä osallistujien taidot
ja terveys. Hyvin suunnitellulla leirillä kaikki
ohjaajat ja isoset tuntevat turvallisuusriskit ja
osaavat toimia hätätilanteissa.
https://tukes.fi/tuotteet-japalvelut/kuluttajille-tarjottavatpalvelut/ohjelma-ja-elamyspalvelut/leirit
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Leireillä tapahtuu
• Leikkikentät ja tapahtumien keinut ja muut leikkikenttävälineet
Yleisön käyttöön ja tapahtumiin tulee hankkia vain vaatimukset täyttäviä leikkikenttävälineitä. Kotipihoille
tarkoitetut välineet eivät ole suunniteltuja säännöllisempään käyttöön, eikä niitä saa käyttää tapahtumissa
tai leikkikentillä. Itse tehtyjen välineiden tulee myös täyttää turvallisuusvaatimukset! Välineiden kunnosta
tulee huolehtia säännöllisesti ja lisäksi alustan tulee olla iskua vaimentavaa materiaalia, mm. keinujen,
liukumäkien ja kiipeilytelineiden alla. Leikkikenttien yhteydessä tulee olla opastetaulu, josta selviää ainakin
paikan osoite, ylläpidon yhteystiedot puutteista tai onnettomuuksista ilmoittamiseksi sekä hätänumero.
Katso lisätietoa: Tukes, Leikkikentät
• Kuntoilu- ja ulkoilureitit, hiihtoladut:
Reiteillä, joissa on merkittäviä riskejä, kuten suuret korkeuserot tai monikäyttöiset pitkät vaellusreitit, tulee
laatia turvallisuusasiakirja. Reittien turvallisuudesta tulee huolehtia säännöllisesti ja käyttäjille tulee antaa
riittävät tiedot lähtöpaikalla sekä reitin varrella. Katso lisätietoa: Tukes, Kuntoilu- ja ulkoilureitit
• Uimarannat:
Uimarannalla tulee olla pelastusvälineet ja opastetaulu. Uimarannasta tulee myös laatia turvallisuusasiakirja.
Lisäksi uimarantojen valvonnan tarpeen arviointiin on laadittu ns. rantavalvontatyökalu. Vesiturvallisuus on
huomioitava myös veneitä vuokrattaessa , onhan saatavilla pelastusliivit ja muu pelastusvälineistö? Katso
lisätietoa: Tukes, Uimarannat
Kielo Kestinmäki
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Tapahtumat:
Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta
kokonaisuudessaan. Tapahtumaturvallisuus koostuu mm.
yleisöturvallisuudesta, paloturvallisuudesta, ensiavusta,
järjestyksenpidosta, rikosturvallisuudesta sekä
elintarviketurvallisuudesta. Tukes valvoo tapahtumissa esimerkiksi
yleisöturvallisuutta ja oheispalveluiden turvallisuutta.
Tukesin lisäksi tapahtumien turvallisuutta valvovat useat muut
viranomaiset. Katso myös Tukesin tapahtumaturvallisuusopas sekä
kalvosarja yleisö- ja tapahtumaturvallisuudesta ja suur- ja
massatapahtumien yleisöturvallisuudesta.
Mönkijät ja traktorit
Tapahtumissa saatetaan tarjota traktoriajelua tai antaa ajokokeiluja
mönkijöillä. Kaikki moottoriajoneuvoilla tehtävä kyyditys ja ajaminen
tulee eristää tapahtuma-alueesta, joko riittävällä etäisyydellä tai
kunnollisilla aidoilla. Ajoneuvojen kuljettajat tulee perehdyttää ja
opastaa tehtäväänsä ja ohjeistaa toimimaan oikein myös hätätilanteissa.
Erityistä huolellisuutta vaatii, jos moottoriajoneuvoja, kuten mönkijöitä
tai moottorikelkkoja tarjotaan asiakkaiden käyttöön ajettavaksi.
Lisää tietoa: https://tukes.fi/moottoriurheilu
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Eläimet tapahtumissa
Talutusratsastus ja kärryajelut:
Hevosten ja ponien tuominen tapahtumaan vaatii suunnittelua. Ratsastukseen tulee varata oma
alueensa, ja sen olisi hyvä olla aidattu. Talutusratsastuksen järjestämiseen kannattaa käyttää kokeneita
hevosalan ammattilaisia, joilla on turvallisuusasiakirja tehtynä. Erityisesti on huomioitava, että
asiakkaiden jalkoja ei saa laittaa jalustinhihnojen väliin. Kärryajelussa on hyvä huomioida, että siihen
varataan oma selkeä reitti. Kärryjen tulee olla sellaisia, että niihin on helppo nousta kyytiin ja niissä
pysyy hyvin kyydissä, vaikka kärry hieman heilahtaisikin. (Esim. isoissa puukärryissä perälauta penkkien
päähän estämään putoamista).
Talutusratsastuksesta on oma oppaansa: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavatpalvelut/elainpalvelut/ratsastus

Kotieläimet tapahtumissa:
Kotieläinpihoilla ja tapahtumissa, joissa on kotieläimiä näytillä, tulee suunnitella turvallisuus eläinlaji
huomioiden. Vaaralliset eläimet, kuten villisiat, strutsit sekä naudat (erityisesti suurissa laumoissa tai
sonnit) tulee aidata yleisöstä niin, että pienenkään lapsen ei ole mahdollista päästä aitaukseen.
Suurissa yleisötapahtumissa kannattaa käyttää vain sellaisia eläinyksilöitä, jotka ovat tottuneet
tilaisuuksiin.
Kotieläinpihojen turvallisuuden suunnittelun tueksi Tukes on laatinut Kotieläinpihojen
turvallisuuspolun: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavatpalvelut/elainpalvelut/elainpuistot-ja-kotielainpihat
Kielo Kestinmäki
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Muista ennen tapahtuman
tai palvelun järjestämistä:
Kuluttajaturvallisuuslain
velvoitteet, asiakirjat, suunnittelu,
erityisesti vaarojen tunnistaminen,
muiden viranomaisten ohjeet ja
vaatimukset
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Kiitos!
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