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Valtioneuvoston asetus
eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta
Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n nojalla:
1§
Turvallisuusasiakirjan laatiminen
Kuluttajaturvallisuuslain
(920/2011)
7 §:ssä tarkoitettu turvallisuusasiakirja on
laadittava siten, että se on riittävän kattava ja
yksityiskohtainen ottaen huomioon toiminnan luonne ja laajuus.
2§
Turvallisuusasiakirjan sisältö
Turvallisuusasiakirjassa on selvitettävä,
jollei se ole erityisestä syystä kohteena olevan palvelun osalta tarpeetonta:
1) palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja
yhteystiedot;
2) turvallisuusasioista vastaavat;
3) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden
mahdolliset seuraukset;
4) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;
5) ohjeet erilaisia 3 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten;
6) palvelun tarjoamisessa mukana olevien
turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen
ja kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys-

ja koulutusvaatimukset;
7) palvelussa käytettävät tilat, rakenteet,
välineet, reitit, eläimet, henkilönsuojaimet ja
muu tarpeisto sekä niitä ja niiden huoltoa ja
kunnossapitoa koskevat vaatimukset;
8) palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset;
9) palvelun suurin mahdollinen turvallinen
asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun
osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa,
kokemusta, koulutusta ja muita vastaavia
seikkoja koskevat vaatimukset;
10) palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet;
11) miten erilaiset onnettomuus-, vaara-, ja
vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä;
12) menettely kuluttajaturvallisuuslain
8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi;
13) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot
saatetaan palvelun tarjoamisessa mukana olevien tietoon;
14) mitä kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (613/2004) säädettyjä tietoja annetaan palveluun osallistu-
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ville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville ja
miten nämä tiedot annetaan.
Turvallisuusasiakirjassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tai sen
rakenteen tavanomaisesta poikkeava käyttö.
3§

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.
Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2011
Työministeri Lauri Ihalainen

Kaupallinen neuvos Ilkka Cantell
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