
Tavarantarkastuksen 
periaatteet

Raisa Harju

Lakimies, tavarantarkastajalautakunnan sihteeri



Tänään luvassa

• Keitä ovat hyväksytyt tavarantarkastajat (HTT)? 

• Mitä tavarantarkastuksessa tapahtuu?

• Miten tavarantarkastajajärjestelmä eroaa muista 
asiantuntijajärjestelmistä?

• Tavarantarkastus apuna riitatilanteissa?

• Miten hyväksytyksi tavarantarkastajaksi voi päästä?
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HTT-toiminta

• Alkoi virallisesti vuonna 1963, historia lähtee 1940-
luvulta

• Keskuskauppakamariin 2000

• Perustuu elinkeinoelämän itsesääntelyyn

• Perustana Keskuskauppakamarin antamat:
• Tavarantarkastajalautakunnan säännöt ja

• Tavarantarkastusta koskeva ohjesääntö

• Uusin ohjesääntö vuodelta 2015, tuorein päivitys 2020
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HTT – hyväksytty tavarantarkastaja

• Ammattitaitoinen asiantuntija

• Täyttänyt HTT-hakijavaatimukset, läpäissyt HTT-kokeen ja 
hyväksytty tavarantarkastajaksi

• Sitoutunut noudattamaan tavarantarkastusta koskevaa 
ohjesääntöä tulkintaohjeistuksineen

• Antanut oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen

• Hoitanut tavarantarkastustoiminnan vastuuvakuutusasiat 
kuntoon

• Lautakunta määrittelee kullekin tavarantarkastajalle 
erityisalan, jolla hän toimii. Tehtävä on henkilökohtainen! 
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Mitä tavarantarkastuksessa 
tapahtuu?
• Tavaroiden, tuotteiden, palveluiden tai työsuoritusten 

tekninen tarkastus

• Kiistaa toiminnallisuudesta, laadusta tai määräysten 
mukaisuudesta, käyvästä arvosta. 

• Asian ei aina tarvitse olla riitainen, voidaan myös esimerkiksi 
tehdä kuntotarkastus, vientitarkastus tai varmentaa 
toiminnallisuus ennen seuraavaa vaihetta

• Yhteydenotto sopivaan tarkastajaan, 
toimeksiantosopimus

• Toimeksiannon sisällön määrittely on tärkeää!
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Mitä tavarantarkastuksessa 
tapahtuu?
• Tavarantarkastaja kutsuu tarkastustilaisuuteen 

vähintään välittömät osapuolet

• Tarkastustilaisuus
• Tavarantarkastaja johtaa tarkastustilaisuutta!

• Asianmukaiset mittaukset, havainnointi, dokumentointi

• Osapuolet voivat esittää näkemyksiään, voidaan käydä 
läpi kohdetta koskevat asiakirjat ja sopimukset

• Tavarantarkastaja ei lausu näkemyksiään vielä 
tarkastustilaisuudessa!
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Mitä tavarantarkastuksessa 
tapahtuu?
• Tarkastuskertomus on asiantuntijan perusteltu 

tekninen näkemys asiasta
• Tarkastuskertomuspohja on vakiomuotoisesti otsikoitu

• Lähtökohtana on tarkastajan saama toimeksianto –
tarkastuksen lopputuloksena vastaus toimeksiannossa 
esitettyyn tehtävään

• Perusteltu näkemys virheestä tai vahingosta ja sen syystä

• Pyydettäessä kustannusarvio esimerkiksi korjauksesta tai 
arvonalennuksesta 

• Tavarantarkastaja ei ole tuomari eikä konsultti 

31.5.2022 Raisa Harju / K3



Avoimuus

Huolellisuus

Asiantuntevuus

HTT 

Puolueettomuus

Esteettömyys

Tasapuolisuus

Tarkastustilaisuus

TarkastuskertomusAlkuvalmistelut

Hyväksymisryhmä

Tekninen 
osaaminen

Esiintyminen

Tavarantarkastusmenettelyssä tämä kaikki toteutuu!  
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Erottuminen muista järjestelmistä

• Tarkastajien hyväksymismenettely ja hyväksymisen 
uudistamismenettely

• Kokeeseen pääseminen, kokeen läpäiseminen ja 
osaamisen perusteella määritellyt hyväksymisryhmät 
antavat takeen osaamisen tasosta

• Tosiasiallista osaamista korostavat myös ohjesäännön 
määräykset

• Hyväksyntä ei ole ikuinen! Se on uusittava 3 vuoden välein 
ja uusiminen edellyttää tehtyjä tavarantarkastuksia ja 
osallistumista vähintään yhteen ohjesääntökoulutukseen 
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Erottuminen muista järjestelmistä

• Ohjesääntö luo selkeät pelisäännöt tarkastuksen 
suorittamiselle

• Tilaaja tietää saavansa tietyn kehikon mukaan suoritetun 
tarkastuksen

• Tarkastuskertomus on laadittava vahvistetulle 
tarkastuskertomuspohjalle – takaa osaltaan sen, että 
tarkastukselta edellytettävät asiat otetaan huomioon

• Puolueettomuuden ja huolellisuuden korostus
• Tavarantarkastajan tulee olla huolellisempi kuin 

asiantuntijan keskimäärin!
• Nämä korostuvat myös annettavassa 

ohjesääntökoulutuksessa
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Erottuminen muista järjestelmistä

• Sitoutuminen ohjesäännön noudattamiseen, 
noudattamisen valvonta

• Valitusmahdollisuus

• Omavalvontaa

• Kurinpidolliset seuraamukset : muistutus, varoitus, 
järjestelmästä erottaminen 
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Tavarantarkastaja vs. asiantuntija

• Miksi halutaan tilata juuri tavarantarkastaja?
• Tarve puolueettomalle asiantuntijalle

• Asiantuntemus ”varmistettu”

• Oikeudenkäyntiä varten tai riidan ratkaisemiseksi / ehkäisemiseksi

• Vientikauppa – puolueettomuus & kauppakamarijärjestö 
herättävät luottamusta myös ulkomailla

• Miksi ei haluta tilata tavarantarkastajaa?
• Ohjesääntö ei sovi kaikkiin tilanteisiin (konsultointi, tuomarointi)

• Kustannukset?

• Tiedon puute? Tarkastajien puute?
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Kaikkiin tilanteisiin tavarantarkastus 
ei sovi
• Vähäarvoinen riidan intressi

• Viat tai puutteet on korjattu – tarkastajalla ei ole 
enää mitään tarkastettavaa

• Asiakirjat voivat olla apuna tavarantarkastuksessa, mutta 
pelkkä asiakirjatarkastus ei ole mahdollinen

• Kyse on sopimukseen liittyvistä juridisista ongelmista –
näitä sopimusepäselvyyksiä tavarantarkastaja ei voi 
ratkaista

• Tarvitaan nimenomaan konsulttia, korjaussuunnittelua 
ja korjausohjeita
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Tavarantarkastuksen kustannukset

• Tilaaja maksaa tavarantarkastuksen kustannukset
• Tuntiveloitus, keskimäärin 100 – 150 e / h + alv

• Riippuu alasta ja maantieteellisestä sijainnista

• Veloitettava aika 
• Valmistelevat toimet, kutsut, asiakirjamateriaaliin tutustuminen 

• Tarkastustilaisuus

• ”Kertomuksen kirjoittaminen” = sisältää kirjoitustyön lisäksi myös 
selvitys- ja ajattelutyön

• Matka-aika tarkastuspaikalle

• Muut kustannukset: matkakulut, analyysikulut, 
avustajakulut, K3 kuluosuus
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Tavarantarkastuksen kustannukset

• Alla olevat ovat suuntaa antavia esimerkkejä, 
tarkastuksen kokonaislaajuus määrittää lopullisen 
kustannustason. 

• Käyvän arvon määritys:
• Noin 350 – 800 euroa riippuen kohteen hankaluudesta

• Ajoneuvoihin, koneisiin, veneisiin liittyvät virhetilanteet
• 800 – 2000 euroa

• Rakentamiseen liittyvät:
• Pienet kokonaisuudet 1000 – 3000 euroa 
• Laajemmat 3000 – 6000 euroa
• Hyvin laajat, esim. useita kokonaisuuksia asunto-osakeyhtiöstä, 

5000 – 20 000 euroa
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Tavarantarkastus apuna 
riitatilanteessa
• Suurimpana etuna puolueettomuus – puolueettomuus 

lisää myös osapuolten luottamusta loppupäätelmään

• Jos riidat saadaan sovittua ilman tuomioistuinprosessia, 
voidaan säästää rahaa ja aikaa

• Jos riita ei ratkea pelkän tarkastuskertomuksen 
perusteella, kutsutaan tavarantarkastaja usein todistajaksi 
oikeuteen

• Tarkastuskertomuksen ja tavarantarkastusmenettelyn 
puolueettomuus antaa usein todistukselle hyvän 
painoarvon. Samoin varmistettu asiantuntemus on tae 
osaamisesta
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Minustako tavarantarkastaja?

• Ammattitaito omalla alallaan, halu kehittää omaa 
osaamistaan

• Hyvä kirjoitustaito, selkeä suullinen esiintymiskyky

• Kyky puolueettomaan ja johdonmukaiseen 
toimintaan

• Kyky ja halu asettaa itsensä alttiiksi myös hankalissa 
tilanteissa
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Tavarantarkastajaksi 
hakeutuminen
• Hae kokeeseen toukokuun loppuun mennessä, 

https://kauppakamari.fi/palvelut/tutkinnotjakokeet/htt/

• Koe lokakuussa
• Käsittelee ohjesääntöä, testaa myös kirjoitustaitoa

• Lautakunta päättää hyväksymisestä ja tarkastajalle 
myönnettävistä hyväksymisryhmistä marras-joulukuussa

• Toiminnan voi aloittaa aikaisintaan 1.1. koetta seuraavana 
vuonna
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Tavarantarkastajaksi 
hakeutuminen
Kokeeseen hyväksymisen edellytykset:

• Vähintään 30 vuotias (voidaan perustellusta syystä 
poiketa)

• Hyvämaineinen, rehellinen, ominaisuuksiltaan ja 
elämäntavoiltaan sovelias

• Soveliaisuuden kukin vakuuttaa hakulomakkeessa – jos 
myöhemmin havaitaan jotain tämän kohdan vastaista, voidaan 
hyväksyntä peruuttaa

• Lausunnot, työtodistukset, jatkossa myös haastattelu?

• Hallitsee itseään ja omaisuuttaan
• Ote holhousasioiden rekisteristä, konkurssirekisteri tarkastetaan
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Tavarantarkastajaksi 
hakeutuminen
• Riittävä käytännön kokemus ja ammattitaito

• Osoitetaan työtodistuksilla, lausunnoilla
• Kokemusta alan vaativista tehtävistä vähintään 10 vuotta 

tutkinnon suorittamisen jälkeen

• On suorittanut hakemaansa alaan liittyvän tutkinnon
• Ammattikoulututkinto ei yleensä vielä riitä 
• Autopuolelle kaupallinen tutkinto riittää ainoastaan käyvän 

arvon määrittämiseen (tällainen ryhmärajaus on poikkeustapaus 
ja edellyttää kattavaa työkokemusta)

• Hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan hyväksyä 
osallistumaan ilman tutkintoa – tällöin edellytetään pidempää 
kuin 10 vuoden työkokemusta ja osaaminen tulee voida osoittaa 
jollain tutkintotodistusta vastaavalla tavalla
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Hyväksymisryhmät

• Työtehtävien sisältö ja kesto yhdistettynä tutkintoon 
määrittelevät ne hyväksymisryhmät, joita 
tavarantarkastajalle voidaan myöntää

• Tavarantarkastajaksi hyväksytty vastaa silti aina itse omasta 
asiantuntemuksestaan – tarkastustehtävää ei saa ottaa 
vastaan, jos kyseisestä aihepiiristä ammattiosaaminen ei 
riitä!

• Mahdollisuus käyttää avustajia
• Osapuolten mahdollisuus kiistää tavarantarkastajan 

asiantuntemus tai puolueettomuus

• Hyväksymisryhmät ylittäen tehty tarkastus mahdollista 
vain poikkeustapauksissa!
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Tavarantarkastajat Suomessa

• 174 tavarantarkastajaa 
• 126 tavarantarkastajaa keskittynyt rakentamiseen
• 25 tavarantarkastajaa keskittynyt ajoneuvoihin 
• 20 tavarantarkastajaa keskittynyt koneisiin 
• Muita aloja mm. ohjelmistot ja it-laitteet, instrumentointi ja 

automatiikka, graafinen ala, muovit, tekstiilit ja nahka, puu-
ja paperituotteet, lastinkäsittely ja kuljetusvauriot, antiikki, 
elintarvikkeet, eläinruuat…

• Tavarantarkastaja löytyy netistä!
• https://kauppakamari.fi/asiantuntijahaku/hae-htt-

tavarantarkastajia/
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Tavarantarkastajat Suomessa

• Ikkuna- ja lasitusalan tavarantarkastajia tällä hetkellä 
viisi:

• Markku Leinos, Espoo

• Markus Paakkinen, Forssa

• Pauli Paintola, Parkumäki

• Mauri Riikonen, Parola

• Mika Selinko, Hämeenlinna

• Alan tarkastuksia voi tehdä myös ryhmällä 3.3. 
rakennustekniikka, mikäli osaaminen riittää
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Tavarantarkastukset Suomessa

• Vuosittain tehdään noin 600 – 800 tavarantarkastusta
• Eniten tavarantarkastuksia liittyen rakentamiseen ja 

ajoneuvoihin

• Hometalot, LVI-saneeraukset, kylpyhuoneen laatoitus, 
huoneistojen sisäpinnat, kiinteistönkauppariidat 

• Ajoneuvon tai työkoneen käypä arvo (vahinkotilanteet, 
ulosotto), ajoneuvon tai koneen toiminnallisuus, virheen tai 
vaurion syy

• Suurin tilaajaryhmä on kuluttajat, toiseksi suurin 
elinkeinonharjoittajat

• Myös vakuutusyhtiöt, viranomaiset, kunnat, rahoitusyhtiöt…
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kauppakamari.fi

@K3FIN

#Keskuskauppakamari
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Kiitos! Ota yhteyttä – vastaan mielelläni!

raisa.harju@chamber.fi
050 5542683

@RaisaHarju


