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Selvitä mahdolliset standardit, ohjeet, suositukset
• Esimerkiksi standardeista tulee vaatimuksia välineille ja alueiden suunnittelulle

Tarvittaessa kysy neuvoa esim. viranomaisilta, lajiliitoilta ja järjestöiltä 

Alueen soveltuvuus käyttöönsä
• Valvonnan tarve ja keinot

• Alueen muu mahdollinen käyttö ja toiminta

• Aitauksen tarve

Välineiden soveltuvuus käyttöönsä 
• Huomioitava standardit (esim. leikkikenttävälineet EN 1176 ja EN 1177, ei EN 71, joka vain yksityisille 

kotipihoille!)

Asiakkaille annettavat tiedot
• Turvallisuuden kannalta tarvittavat opasteet, ohjeet ja säännöt

Mistä asioista palveluntarjoajan tulee huolehtia 1/2 



Tee turvallisuusasiakirja (VNa 1110/2011) silloin, kun palvelulta sitä edellytetään
• Päivitä turvallisuusasiakirjaa säännöllisesti

• Suositeltavaa tehdä kaikille palveluille, vaikkei lainsäädäntö sitä edellyttäisi

Jos ei turvallisuusasiakirjaa, niin ainakin ylläpitosuunnitelma ja vastuunjakotaulukko
• Tulee mietittyä etukäteen, mitä ylläpito vaatii, kuinka se toteutetaan ja kenenkä vastuulla se on

• Vastuuhenkilöt ja heidän vastuualueet

Seuraa turvallisuutta
• Onnettomuuksien seuranta ja havainnointi

• Muista Tukesille ilmoittaminen (vakavat onnettomuudet)
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•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Vuosittaisen turvallisuuskatsauksen 
apukysymyksiä palveluntarjoajalle

• Mitä tapaturmia, onnettomuuksia tai läheltä piti –tilanteita meillä on 
viime vuoden aikana sattunut?

• Miten turvallisuustilanne on vuoden aikana muuttunut?

• Miten palvelu tai muut toiminnot ovat muuttuneet?

• Onko asiakaskunnassa tai toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia?

• Ovatko tiedot vaaroista ajan tasalla?

• Mitä toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi on vuoden aikana toteutettu?

• Onko turvallisuusasiakirja ajan tasalla?

• Ovatko asiakkaille annettavat ohjeet, opasteet, varoitukset ajan tasalla?

• Mitä ovat tärkeimmät toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi 
seuraavan vuoden aikana?
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Linkkejä ja vinkkejä 
jaettavaksi 

turvallisuuden jatkuvaan 
parantamiseen



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Tukesin työvälineitä vaarojen tunnistamiseen 
ja turvallisuustoimenpiteiden suunnitteluun 

 Löytyvät Tukesin 
verkkosivuilta

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet#huolellisuusvelvollisuus


•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Uutiskirje kuluttajapalveluiden turvallisuudesta
Tilaa osoitteesta: http://tukes.mailpv.net/

http://tukes.mailpv.net/


•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Hyödyllisiä linkkejä
Laki
Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
Tietojenantoasetus (613/2004).
Valtioneuvoston asetus turvallisuusasiakirjasta (1110/2011)
Tukes
Kuluttajille tarjottavat palvelut (Linkki)
Ohje Turvallisten pelimaalien valmistukseen, ylläpitoon ja hankintaan
Rantavalvontatyökalu
Kuluttajille tarjottavat palvelut: ohjeet, oppaat ja muut materiaalit (Täältä löytyvät mm. oppaat:
Padel-kenttien turvallisuus, Frisbeegolfpalvelun turvallisuus, Uimarantojen turvallisuus ja jne.)

Uutiskirje (Linkki)
Muut
OKM:n ja Rakennustiedon liikuntapaikkajulkaisut
www.sales.sfs.fi
www.liikuntakaavoitus.fi/ideakortit/
www.reittimerkinnat.fi
https://www.vyl.fi/tietopankki/leikki-ja-lahiliikuntapaikkojen-turvallisuus/
https://tutcris.tut.fi/portal/files/6148013/hyytinen_nenonen_ulkoliikuntapaikkojen_turvallisuus
.pdf
Lisää aiheeseen liittyviä kalvoja Slidesharessa: https://www.slideshare.net/Tukesinfo

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040613
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111110
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut
https://tukes.fi/documents/5470659/6372871/Ohje+turvallisten+pelimaalien+valmistukseen,+hankintaan+ja+yll%C3%A4pitoon/a12414e6-1903-4f8b-80f3-82e2d0afecd2/Ohje+turvallisten+pelimaalien+valmistukseen,+hankintaan+ja+yll%C3%A4pitoon.pdf
https://tukes.fi/rantavalvontatyokalu
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/kuluttajille-tarjottavat-palvelut
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/uutiskirjeet
https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/kirjat/okmliikuntapaikkajulkaisut.html
http://www.sales.sfs.fi/
http://www.liikuntakaavoitus.fi/ideakortit/
http://www.reittimerkinnat.fi/
https://www.vyl.fi/tietopankki/leikki-ja-lahiliikuntapaikkojen-turvallisuus/
https://tutcris.tut.fi/portal/files/6148013/hyytinen_nenonen_ulkoliikuntapaikkojen_turvallisuus.pdf
https://www.slideshare.net/Tukesinfo

