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Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011/6§)

Ilmoitus kuluttajapalvelun tarjoamisesta
Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 6 §:n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien toiminnanharjoittajien tulee ennen palvelun tarjoamisen aloittamista tehdä toiminnastaan ilmoitus sen kunnan valvontaviranomaiselle, jossa palvelua
aiotaan tarjota. Pykälässä on säädetty siitä, mitä palveluja ilmoitusvelvollisuus
koskee ja mitä ilmoituksesta tulee käydä ilmi. Vastaava ilmoitus tulee tehdä silloinkin, jos toimintaa olennaisesti muutetaan. Myös palvelun tarjoajan vaihtumisesta on lain mukaan ilmoitettava.
Ilmoituksen johdosta ei kunnan valvontaviranomaisessa tehdä asiasta päätöstä,
mutta ilmoituksen vastaanotettuaan valvontaviranomainen toimittaa viipymättä
palvelun tarjoajalle ilmoitusta koskevan vastaanottokirjeen. Palvelun tarjoaja voi
ilmoituksen tehtyään ryhtyä tarjoamaan palvelua; hänen ei siis tarvitse odottaa
valvontaviranomaisen vastausta ilmoitukseen.
Kuluttajaturvallisuuslain 32.1 §:n mukaan kunta perii toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun ilmoituksen vastaanottamisesta ja siitä ilmoittamisesta toiminnanharjoittajalle.
Ilmoitus tulee tehdä sen kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiselle, jossa palvelua tarjotaan, ts. missä palvelu tosiasiallisesti suoritetaan. Jos palvelua
tarjotaan useamman kunnan alueella, ilmoitus on lähtökohtaisesti tehtävä kaikkien niiden valvontaviranomaisille, ellei kyse ole samaan valvontayksikköön kuuluvien kuntien yhteisestä kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisesta. Kuitenkin,
jos palvelussa vain käväistään toisen kunnan alueella (esim. moottorikelkkasafarin reitti kulkee lyhyen matkaa toisen kunnan alueella), eikä toisen kunnan alueella käymiseen liity mitään palvelun turvallisuuden kannalta merkityksellistä, ei
ole välttämätöntä tehdä erillistä ilmoitusta tämän "läpikulkukunnan" valvontaviranomaiselle. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaan sen selvittämiseksi, onko lain tarkoittama ilmoitus tarvetta tehdä useamman
eri valvontayksikön valvontaviranomaiselle.
Lisätietoja palveluntarjoajan velvollisuuksista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuilta www.tukes.fi.
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Palvelun tarjoajan ilmoitus
Ilmoitus koskee
Kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n 1 momentin 1-14 kohdissa mainitun palvelun tarjoamisen aloittamista
Kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n 1 momentin 1-14 kohdissa tarkoitetun toiminnan olennaista muuttamista
Palvelun tarjoajan vaihtumista
Palvelun tarjoamisen lopettamista (lopettamisilmoituksesta ei peritä maksua)

Palvelun tarjoamisen aloittamisen, toiminnan olennaisen muuttamisen tai palvelun tarjoajan vaihtumisen ajankohta
Palvelun tarjoajan tiedot
Palvelun tarjoajan nimi/toiminimi

Palvelun tarjoajan kotipaikka

Käyntiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Y-tunnus

Yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Uuden palveluntarjoajan tiedot (täytetään vain, jos kyse on palvelun tarjoajan vaihtumista koskevasta ilmoituksesta)
Palvelun tarjoajan nimi/toiminimi

Palvelun tarjoajan kotipaikka

Käyntiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Y-tunnus

Yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

PALVELU / PALVELUT JOITA ILMOITUS KOSKEE
huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus
kuntosali
laskettelukeskus ja muu rinnekeskus
leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka
rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka
seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi. Tarkenna tarvittaessa
kiipeilykeskus
ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu
kartingrata
uimahalli, maauimala, kylpylä ja viihdekylpylä
uimaranta ja talviuintipaikka
tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu
turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu
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tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle
palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.
Tarkenna tarvittaessa

Palvelun suorituspaikka ja osoite, mikäli eri kuin palveluntarjoajan osoite (mikäli kyse on toiminnan
muuttamista koskevasta ilmoituksesta, kuvaile, miten suorituspaikka on muuttunut)

Palvelun kuvaus (mikäli kyse on toiminnan muuttamista koskevasta ilmoituksesta, kuvaile, miten
palvelu on muuttunut)

Palveluun liittyvät merkittävimmät riskit ja toimenpiteet niihin varautumiseksi (mikäli kyse on toiminnan muuttamista koskevasta ilmoituksesta, kuvaile, miten riskit ja toimenpiteet ovat muuttuneet)

Milloin turvallisuusasiakirja on laadittu ja/tai päivitetty
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Lisätietoja (esim. tiedot useista, samalla lomakkeella ilmoitettavista kohteista tai palveluista):

Päiväys
_______/ ________ 20___
Allekirjoitus
_______________________________________________________________
Nimenselvennys
_______________________________________________________________

Nimi- ja osoitetiedot rekisteröidään ympäristöterveydenhuollon käytössä olevaan tietojärjestelmään.
Toimitusosoite:
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Ympäristöterveysosasto
Kallionkatu 10–16 C, 11100 RIIHIMÄKI
Sähköposti: ytos@riihimaki.fi
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