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Turvallisempi arki meille kaikille

Tukes ehkäisee henkilö-, 
ympäristö- ja omaisuus-
vahinkoja sekä varmistaa 
tavaroiden ja palveluiden 
vaatimustenmukaisuutta.
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Mervi Murtonen
Turvallisuusjohta
minen ja 
riskienhallinta, 
rp-sijainen

Jaakko Leinonen
Pohjois-Suomen 
kuntien palvelut, 
ohjelmapalvelut

Janne Niemelä
Ryhmäpäällikkö 

Hannu Väärälä
Kiipeily-, 
melonta- ja 
ohjelmapalvelut

Petteri Mustonen
Seikkailuradat, 
kiipeily, 
massaliikunta, 
trampoliinit

Kielo Kestinmäki
Ratsastuspalvelut
, 
muut 
eläinpalvelut

Inna Kulla
Oikeudelliset 
asiat

Konsta Kulmala
Uinti- ja 
vesiturvallisuus

Aleksi Latvala
Pohjois-Suomen 
palvelut, 
laskettelukeskuk-
set

Kari Koponen
Yleisötapahtumat
moottoripalvelut

Jaakko Laitinen
Leikkikentät, 
pallopelialueet, 
liikuntapaikat, 
tapausten jaon 
koordinointi

Annina Nyholm
Kauneudenhoito-
ja 
kehonmuokkaus-
palvelut

Arttu Mäkinen
Leikkikentät, 
pallopelialueet, 
kuntosalit, 
ulkoliikuntapaikat

TRE ROI HKI

Tukesin Kuluttajapalvelut -ryhmä



Kuluttajaturvallisuuslaki 
(920/2011)

• Sovelletaan kulutustavaroihin ja 
kuluttajapalveluihin

• Tarkoituksena varmistaa 
tavaroiden ja palveluiden 
turvallisuus sekä 
ennaltaehkäistä vaaroja ja 
vahinkoja

http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920?toc=1


Kuluttajaturvallisuuslain
soveltamisala

• Laki ei koske yleishyödyllistä yhdistystä siltä osin kuin se 
tarjoaa palveluita jäsenilleen muussa kuin
elinkeinotoiminnassa

• Laki koskee, kun tarjotaan muille kuin omille jäsenille

• Lain soveltuvuutta kilpailijoihin arvioidaan sen
perusteella, onko kilpailu tarkoitettu harrastelijoille vai
ammattilaisille ja voiko lähes kuka tahansa osallistua. 
Ammattimaisuuden käsite vaihtelee alasta ja 
palvelusektorista riippuen

• Laki koskee yleisön ja vaikutuspiirissä olevien
turvallisuutta





Palveluntarjoajan 
velvollisuudet
• Huolellisuusvelvollisuus 

• Turvallisuusasiakirja

• Vaarojen tunnistaminen ja 
toimenpiteiden suunnittelu

• Tietojen antaminen kuluttajalle

• Onnettomuuskirjanpito

• Palvelussa tapahtuvista 
onnettomuuksista 
ilmoittaminen Tukesiin 



Huolellisuusvelvollisuus

Kuluttajaturvallisuuslaki 5 §

Yleinen huolellisuusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden 
vaatiman huolellisuuden ja 
ammattitaidon edellyttämällä tavalla 
varmistauduttava siitä, että 
kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa 
kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. 
Toiminnanharjoittajalla on oltava 
riittävät ja oikeat tiedot 
kuluttajapalvelusta, ja hänen on 
arvioitava niihin liittyvät riskit.

Ydin: 

Kuluttajapalveluiden on oltava riittävän turvallisia, 
vastuu on toiminnanharjoittajalla 

Huomiota huolellisuusvelvollisuudesta: 

• Palveluntarjoajan on tunnettava palvelunsa
• Havaittuisin puutteisiin tulee puuttua
• Vastuu palvelussa käytettävistä varusteista
• Lajityypillisten vaarojen hyväksyminen
• Palvelun vaikutuspiirissä oleville ei saa aiheutua 

vaaraa
• Vastuu ei edellytä vastiketta
• Vastuusta ei voi vapautua sopimuksin tai 

viranomaisen tarkastuksella
• Vastuuvapauslomakkeet vs. tietojenanto 

asiakkaalle



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





Kuluttajaturvallisuuslaki 9 §

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. 

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.

Nettisivut
Sosiaalinen media
Tallin ilmoitustaulu
Opastaminen tallissa
Leiriavustajat tai isoset
Hevoskerhot
Oppaat

Erityisesti kokemattomat 
ratsastajat huomioitava!



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?



Ilmoita onnettomuudet ja läheltä piti-

tilanteet Tukesiin!

Ilmoita Tukesiin:

• Jos onnettomuudessa on jotain erityistä tai 

poikkeuksellista 

•Kaikki vakavat loukkaantumiset, kuten luunmurtumat tai 

muut ambulanssia tai sairaalahoitoa vaatineet tapaturmat

Ilmoita: kirjaamo@tukes.fi

mailto:kirjaamo@tukes.fi


MUISTILISTA

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

Kuva: Saara Sivonen, Tukes

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/leikki-ja-huvipuistot/leikkikentat
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/kuntoliikunta-ja-ulkoilu/kuntoilu-ja-ulkoilureitit
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/uinti-ja-muut-vesilajit/uimarannat


MUISTILISTA

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.

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-tarjottavat-
palvelut/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-tarjottavat-palvelut/elainpalvelut/elainpuistot-ja-kotielainpihat

https://tukes.fi/tapahtumaturvallisuus#lainsaadanto-ja-viranomaiset
https://tukes.fi/documents/5470659/11781251/Tapahtumaturvallisuusopas/c6c8241a-abb6-123f-1752-bf0c1cd85451/Tapahtumaturvallisuusopas.pdf
https://www.slideshare.net/Tukesinfo/yleis-ja-tapahtumaturvallisuus
https://www.slideshare.net/Tukesinfo/suur-ja-massatapahtumien-yleisturvallisuus
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/elainpalvelut/ratsastus
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/elainpalvelut/elainpuistot-ja-kotielainpihat


MUISTILISTA

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-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/ohjelma-ja-
elamyspalvelut/leirit

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

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/ohjelma-ja-elamyspalvelut/leirit
https://tukes.fi/moottoriurheilu


Lisää materiaalia ja työkaluja:

• Leirinjärjestäjän muistilista
• Tapahtuman järjestäjän opas
• Talutusratsastusopas
• Tukesin ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuudesta
• Tukesin ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuudesta
• Vaarojen tunnistamisen lomakkeita

• www.tukes.fi
• https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/leikki-ja-
huvipuistot/leikkikentat

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-
palvelut/elainpalvelut/ratsastus

http://www.tukes.fi/
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/leikki-ja-huvipuistot/leikkikentat
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/elainpalvelut/ratsastus


Kiitos!


