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Muutos 

 

Kuluttajaturvallisuuslaki on ollut voimassa nykymuodossaan vuodesta 2012. Lakimuutoksen myötä vuoden 

2016 alusta viranomaisvalvonta siirrettiin kuluttajaturvallisuuslain muutoksella Turvallisuus- ja 

kemikaalivirastolle (Tukes). 

Tukes on kiinnittänyt voimakkaasti huomiota Suomen moottoriratojen turvallisuuskysymyksiin ja he ovat 

tehneet myös tarkastuksia radoilla kaudella 2017 - moottoriradoilla on noudatettava voimassa olevaa 

kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöä ja radoille on laadittava lain edellyttämä turvallisuusasiakirja. 

  

Mitä laki sanoo 

 

Kuluttajatuvallisuuslain tarkoitus on 

 Varmistaa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuus 

 Ennaltaehkäistä kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista aiheutuvia terveys- ja omaisuusvaaroja 

 Edellisessä kohdassa tarkoitetun vaaran ilmetessä varmistaa, että vaara saadaan riittävän 

tehokkaalla tavalla poistettua 

 Turvata korkealaatuinen kuluttajaturvallisuusvalvonta 

 Osaltaan parantaa toiminnanharjoittajien toimintaedellytyksiä. 

 

Lain mukaan 

 

Huolellisuusvelvoite: Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon 

edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa 

kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.  

 

Velvollisuus tietää ja osata: Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja 

kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit. Tähän liittyy velvollisuus pitää kirjaa 

onnettomuuksista ja vaara- ja likipitäen tilanteista. 

 

Palvelun tarjoajan on laadittava turvallisuusasiakirja 

 

Ilmoittamisvelvollisuus: Jos toiminnanharjoittaja saa tietoonsa tai hänen tulisi ammattitaitonsa perusteella 

hallussaan olevien tietojen perusteella pystyä päättelemään, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta 

aiheutuu vaaraa jonkun terveydelle tai omaisuudelle, hänen on ilmoitettava tästä välittömästi Turvallisuus- 

ja kemikaalivirastolle. 

Tietojen antaminen kuluttajille: Toiminnanharjoittajan on selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla annettava 

kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan kulutustavaroihin ja 

kuluttajapalveluihin liittyvät vaarat. 

 



Kuluttajatuvallisuuslaki on voimassa aina, kun rata on auki. Siis myös kilpailujen ulkopuolella! 
 
 

Pilottiprojekti Hyvinkään Vauhtipuistossa 

 

Vuoden 2017 alussa käynnistyi Hyvinkään Vauhtipuistossa pilottiprojekti, jossa päivitettiin Hyvinkään 

Vauhtipuiston turvallisuusdokumentointi kuluttajaturvallisuuslain vaatimusten mukaisiksi asiakirjoiksi.  

Projektissa olivat toteuttavina osapuolina Hyvinkään Moottoriurheilijat, Hyvinkään Urheiluautoilijat, Keski-

uudenmaan pelastuslaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Suomen Moottoriliitto ry (SML)  ja AKK-

Motorsport ry (AKK). 

Yhtenä projektin tarkoituksena oli myös luoda tarvittavista asiakirjoista malli, jota voidaan hyödyntää 

laajemminkin moottoriurheilussa Suomessa. 

 

Sanoista tekoihin 

 

Lain mukaan siis jokaisella Suomen moottoriradalla on oltava riittävä osaaminen kuluttajatuvallisuudesta. 

Myös turvallisuusasiakirja on laadittava. 

Tekemisen helpottamiseksi AKK-Motorsport ry toteuttaa kaudella 2018 kuluttajaturvallisuuteen keskittyvän 

Hyvinkään pilottiprojektiin pohjautuvan projektin: 

 Tarvittavan koulutus- ja ohjemateriaalin laadinta 

 Opastus/koulutuskierroksen toteuttaminen eri alueilla. Tarvittaessa useita tapahtumia/alue. 

 Ohjaus ja neuvonta  

 

 Projekti keskittyy alkuvaiheessa moottoriradoille. 

 

Projektin tarkoitus on antaa ratojen haltijoille, kilpailujen järjestäjille, keskeisille toimitsijoille ja 

sidosryhmille riittävä osaaminen ja ymmärrys, jotta lain edellyttämät dokumentit osataan laatia 

omatoimisesti. 

Oleellinen asia on oivaltaa, että turvallisuusasiakirja on jatkuvasti päivittyvä ja kehittyvä dokumentointi.  

 

 

Hyödyt 

 

 Ratojen haltijoilla / tapahtumien järjestäjillä on käytössään lain edellyttämät dokumentit. 

 Riskit tulee kartoitettua, dokumentoitua ja niiden eliminoimisen toimenpiteet kirjataan 

dokumentteihin. 

 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – toteutus on usein yksinkertaisempi kuin ensin ajatellaan. 

 Kun tiedot on dokumentoitu ne siirtyvät esim. seura-aktiivien ja tapahtuman järjestäjien 

vaihtuessa. 

 Turvallisuuden kehittämisestä tulee jatkuva prosessi, jossa  muuttuvia tekijöitä ( kuten 

sääntömuutokset ) seurataan ja kokemuksia kirjataan muistiin. 
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