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Mitä on ohjelmapalveluiden turvallisuus?

▪ Ne palvelun ominaisuudet, joiden johdosta 

asiakas voi nauttia palvelun tuottamista 

elämyksistä ilman pelkoa onnettomuudesta,  

vaaratilanteesta tai muusta häiriötilanteesta, joka 

voi aiheuttaa vammoja tai muita haitallisia 

seurauksia.
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Riskienhallinnan perusteet, 
lain vaatimukset

▪ 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 

kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on 

arvioitava niihin liittyvät riskit. (22.7.2011/920)
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Riskienhallinnan perusteet, 
yrityksen oman turvallisuusfilosofian luominen

▪ 1. Turvallisuus on asennekysymys

▪ 2. Turvallisuus on sitä, että tapaturmia tai onnettomuuksia ei tapahdu. 

▪ 3. Turvallisuus on sitä, että riskit ovat hyväksyttäviä.

▪ 4. Turvallisuus on sitä, että suojaukset ovat olemassa ja ne toimivat, 

tapahtuipa mitä tahansa. 

▪ 5. Turvallisuus on sitä, että palvelu sietää hyvin virheitä.

▪ 6. Turvallisuus on  palvelun laatua, asiakaskokemusta ja brändiä.

▪ 7. Turvallisuus on sitä kun jotain sattuu, niin mitään ei satu.
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Riskienhallinnan perusteet, vaarojen ja
riskien tunnistaminen, nimeäminen

▪ Kaatuminen – Asiakas voi kaatua kelkalla

▪ Törmääminen- Asiakas voi törmätä kelkalla esim. puuhun, 

kiveen tai toiseen kelkkaan

▪ Paleltuminen – Asiakas voi palelluttaa sormet, varpaat tai 

kasvot kylmässä.

▪ Liukastuminen – Asiakas voi liukastua jäisellä / lumisella 

piha-alueella.



VAAROJEN TUNNISTAMINEN
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Riskienhallinnan perusteet,
Riskien yksilöiminen – missä tapahtuu?

Pannejää

Ajoittain vettä
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1/2 

▪ ½ - vuotta. Verkkosivut, materiaali, reitit, asiakirjat, kalusto, 

edellisen kauden yhteenveto ja opit tulevaan, koulutus.

▪ ½ viikkoa. suunnitelma  (sää asiakkaat..)

▪ ½ päivää. Reitit, henkilökunta +/-,

▪ ½ tuntia Opastus, varust.tark, lapset
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Milloin asiakirja on riittävä?
Yksinkertaisissa palveluissa 

yksinkertainen riittää ja 

haastavammissa palveluissa 

taas yksityiskohtaisempi

On toimijan ammattitaitoa 

ymmärtää milloin ”enough is 

enough”
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Riskienhallinnan perusteet,
palaute ja retken dokumentointi



• Sairaanhoitopiirin lasku 7.2.2018, 354,00 euroa (Liite 2)

• Taksikulu (lääkkeiden haku) xx.xx.20xx, 50,30 euroa (Liite 3)

• Taksikulu (sairaalasta asunnolle), x.x.20xx-x.x.20xx, 267,00 euroa (Liite 4)

• Rikkoutuneet silmälasit, 1.239,30 euroa (Liite 5)

Katsomme, että Päämiehemme on oikeutettu olkapäänsä osalta korvaukseen määrältään EUR 

6.000,00 kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä/pysyvästä haitasta.

Päämiehellemme on syntynyt vahinkoa vahingonkorvausvaatimuksen laatimisesta 

Asianajotoimisto X Oy:n avustuksella 1.240,00 euroa (alv. 24 %)

Vaadimme, että maksatte aiheutuneet vahingot määrältään 9.150,60 euroa täysimääräisenä



XX oli, Safarin järjestäjänä, vastuussa palvelun turvallisuudesta. Safarien

turvallisuudessa korostuvat ohjaajien ammattitaito toimia eläinten kanssa vaihtelevilla reiteillä ja 

eräoloissa. Nyt käsillä olevassa tilanteessa XX on laiminlyönyt varmistua palvelun turvallisuudesta ja 

aiheuttanut Päämiehellemme

tuottamuksellisella toiminnallaan vahinkoa.

XX on järjestänyt Safarin varmistamatta sen turvallisuutta. Ottaen huomioon reitin huono kunto ja 

olosuhteiden haasteellisuus, sekä Päämiehellemme etukäteen annettujen ohjeiden puutteellisuus, on 

XX katsottava laiminlyöneen kuluttajaturvallisuuslain mukaisen velvollisuutensa huolehtia palvelunsa 

turvallisuudesta.

On todennäköistä, että mikäli Safariin käytetty reitti olisi tarkistettu etukäteen ja mikäli Päämiestämme 

olisi ohjeistettu asianmukaisesti, ei kyseistä onnettomuutta olisi tapahtunut. Ne vajavaiset ohjeet mitä 

Päämiehellemme annettiin, niin noudatti Päämiehemme niitä kokonaisuudessaan. XX on 

huolimattomuudellaan myötävaikuttanut onnettomuuteen ja on vahingonkorvausvelvollinen 

vahingonkorvauslain mukaisesti.
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Turvallisuusasiakirja

▪ - Dokumentti miten olette turvallisuudesta huolehtineet

▪ Ei poista korvausvastuuta, mutta osoittaa toiminnan 

”parhaan ymmärryksen ja taidon mukaan”

▪ Se on myös selvitys asiakkaalle 

”huolellisuusvelvollisuuden” täyttämisestä.

▪ Parhaimmillaan paras perehdytysasiakirja työhön tuleville.

▪ Mitä huolellisemmin täytetty, sitä helpompi on osoittaa 

oman toiminnan tosiasiallinen sisältö.

▪ ”Hiki säästää verta…tai ainakin rahaa…..”
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▪– Italiassa on sanonta, että 

parempi estää jotain ennen 

kuin se pitää hoitaa. Minusta 

tuntuu, että täällä asia on 

päinvastoin: hoidetaan vasta 

sitten, kun asia on vakava, ei 

ennen sitä. – Giulia Santelli -
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eteenpäin
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Riskienhallinnan 
kehittäminen
Ajantasainen paikkatieto
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Riskienhallinnan kehittäminen,
Vastaako tapasi opastaa asiakkaiden 

valmiuksia?
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Riskienhallinnan kehittäminen,
tunnista häpeäjä ja pelkääjä
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Riskienhallinnan kehittäminen,
Varmista oma ja työntekijöiden hyvinvointi ja 

lepo 
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Tunnista kausivaihtelujen muuttuvat 
riskit, joulu vs. kevät
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▪ Ruska, kotimaisia asiakkaita +45 v yksinkertainen valvonta

▪ Joulu, Brittiperheitä  kolminkertainen valvonta

▪ Kevät, ulkomaisia & kotimaisia asiakkaita kaksinkertainen 

valvonta
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Riskienhallinnan kehittäminen,
”Entä jos vika on kuitenkin sinussa”
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Mieti juurisyitä,
käy yhdessä tapahtumat läpi ja miettikää 

mitä tekijät vaikuttivat tapahtuneeseen
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z Pohdi riskinsietoa,
aiemmin

hyväksyttyjä
riskejä ei enää

siedetä
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Seuraa palveluja, varaudu tarvittaessa tekemään
suuriakin muutoksia


