
Hyväksytyt tavarantarkastajat–
mitä – missä – milloin?

Raisa Harju, Keskuskauppakamari



Luvassa tänään:

1) Mitä ovat hyväksytyt tavarantarkastajat? 

2) Miten hyväksytyksi tavarantarkastajaksi voi päästä?

3) Miten tavarantarkastajajärjestelmä eroaa muista asiantuntijajärjestelmistä?

4) Tavarantarkastus apuna riitatilanteissa?

5) Haastattelu: HTT Kai Nieminen
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HTT – hyväksytty
tavarantarkastaja



HTT-TOIMINTA

• Alkoi virallisesti vuonna 1963, historia lähtee 1940-luvulta

• Perustuu elinkeinoelämän itsesääntelyyn

– ei mainintaa esim. laissa tai viranomaisohjeistuksissa 

• Perustana Keskuskauppakamarin antamat:

– Tavarantarkastajalautakunnan säännöt ja

– Tavarantarkastusta koskeva ohjesääntö
• Uusin vuodelta 2015
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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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MIKÄ TAVARANTARKASTUS ON?

• Tavaroiden, tuotteiden, palveluiden tai työsuoritusten tekninen tarkastus

• Tarkastustilaisuus, osapuolilla mahdollisuus olla läsnä

• Tarkastuskertomus on asiantuntijan tekninen näkemys asiasta

– 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
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TAVARANTARKASTAJALAUTAKUNTA

• Itsenäinen lautakunta, joka toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä

–K3 vahvistaa lautakunnan säännöt ja HTT-ohjesäännön

–K3 nimeää lautakunnan jäsenet

–K3 vahvistaa budjetin

–Lautakunnan päätöksistä ei valitusoikeutta
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TAVARANTARKASTAJALAUTAKUNTA

Tavarantarkastajalautakunta

Rakennusalan 

asiantuntijajaosto
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Sinustako tavarantarkastaja?
Mitä edellytetään?



TAVARANTARKASTAJAKSI HAKEUTUMINEN

• Koe kerran vuodessa

– Hakuaika päättyy toukokuun lopussa

– Kokeeseen kelpoisuudesta päätetään kesäkuussa

– Koe lokakuussa

– Lautakunta hyväksyy marraskuussa koetulokset ja päättää hyväksymisryhmistä

– Pakollinen koulutustilaisuus joulukuussa

– Aloittaa saa aikaisintaan 1.1. – kunhan on täyttänyt kaikki aloittamisen edellytykset 

(rekisteröintilomake, vastuuvakuutus, tavarantarkastajan vakuutus oikeudessa ja 

koulutustilaisuus)
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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

• Omavaraisuustodistus, ote holhousasioiden rekisteristä

– Riittävä käytännön kokemus ja ammattitaito

• Osoitetaan työtodistuksilla, lausunnoilla

• Kokemusta alan vaativista tehtävistä vähintään 10 vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen
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TAVARANTARKASTAJAKSI HAKEUTUMINEN

– On suorittanut hakemaansa alaan liittyvän tutkinnon

• Ammattikoulututkinto ei 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

– Pystyy toimimaan puolueettomasti sillä alalla, jolle on hakeutumassa

– Asuu tai on vakinaisesti toimessa Suomessa

Raisa Harju K3 26.9.2018



TAVARANTARKASTAJAKSI HAKEUTUMINEN

• HTT-koe käsittelee tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä 

– Käytännön osaamisesta omalla tarkastusalalla varmistutaan työtodistusten ja 

tutkintotodistusten avulla

– Koe mittaa sitä, miten hyvin tarkastajakokelas on sisäistänyt ohjesäännön hengen –

kokelaalla on oltava motivaatiota toimia ohjesäännön mukaisella tavalla

– Kokeen yhdessä osassa mitataan myös oikeinkirjoitustaitoa, joka on yksi oleellinen 

osa tavarantarkastajan ammattitaitoa!

• Jokaisen tavarantarkastajana aloittavan on pakollista osallistua 

ohjesääntöasioita käsittelevään koulutustilaisuuteen

• Jokaiselta aloittavalta tarkastajalta esiluetaan 1 – 3 kpl tarkastuskertomuksia
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TAVARANTARKASTAJAKSI HAKEUTUMINEN

• 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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Tavarantarkastuksen ja 
asiantuntijatarkastuksen 
eroavaisuudet?



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 

• Sitoutuminen ohjesäännön noudattamiseen, noudattamisen valvonta
– Valitusmahdollisuus

– Omavalvontaa
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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

• Maine ja saavutettu arvostus
– Tästä on kunkin pidettävä kiinni omassa toiminnassaan!
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HTT:N AMMATTITAITO 

• Ammattitaito asiantuntijana 

• mitataan koulutuksen ja työkokemuksen avulla

• perustaso ennen tarkastajaksi ryhtymistä 

• vastuu ammatillisesta kouluttautumisesta

• Ammattitaito tavarantarkastajana

• säännöt runkona; myös asenne ratkaisee  tarkastustilanteen hyvä hallinta

• uskottavuus, luotettavuus, puolueettomuus

• ”luottamuksen voi menettää vain kerran…”
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Avoimuus

Huolellisuus

Asiantuntevuus

HTT 

Puolueettomuus

Esteettömyys

Tasapuolisuus

Tarkastustilaisuus

TarkastuskertomusAlkuvalmistelut

Hyväksymisryhmä

Tekninen 

osaaminen

Esiintyminen

Tavarantarkastusmenettelyssä tämä kaikki toteutuu!  
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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?
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TAVARANTARKASTUKSEN EDUT

• Tuomioistuinlaitos

– Puolueettomuus ja asiantuntemus

• ”Lähtökohtaisesti puolueettomia – toisin kuin osapuolten hankkimat muut asiantuntijat”

– Tavarantarkastajan käyttäminen johtaa aika usein sovintoon

– Vältytään useiden todistajien kuulemiselta

– Valvonta karsii ylilyöntejä ja asiantuntijoiden ”kirjavuutta”

– OK 17 luvun muutos asettaa entistä suurempia vaatimuksia tarkastuskertomuksen 

muodolle ja selkeydelle – toisaalta todennäköisesti jatkossakin tullaan usein 

kuulemaan tavarantarkastajaa henkilökohtaisesti
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TAVARANTARKASTUKSEN EDUT

• Vakuutusyhtiöiden vahinkotarkastajat

– Luotettavuus, asiantuntevuus, puolueettomuus

– ”Herättää selkeästi asiakkaiden luottamuksen.”

– ”Lausunnot ovat olleet hyvin perusteltuja ja asianmukaisia. Saadaan asiantunteva, 

ulkopuolinen näkemys esimerkiksi vahingon syystä.”

– ”Ulkopuolisen näkemys asiaan auttaa käyvän arvon määrittelyssä. Kokemukseni 

mukaan käräjäoikeus lähes poikkeuksetta uskoo tarkastajaa.”

– ”Ulkopuolinen näkemys ratkaisee usein riidan.”
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TAVARANTARKASTUKSEN EDUT

• Ulosottoviranomaiset 

– Luotettavuus, asiantuntevuus, puolueettomuus

– ”Toivoisin, että voisin käyttää heitä enemmän.”

– ”Käytän erityisesti raskaan kaluston ja työkoneiden kunnon ja käyvän arvon 

määrittämiseen, tämä vaatii erityistä asiantuntemusta ja tavarantarkastaja on 

luotettava valinta.”

– ”Saan vahvistusta omalle näkemykselleni, auttaa työssäni.”

– ”Asiantuntijuus on kontrolloitua.”
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TAVARANTARKASTUKSEN KUSTANNUKSET

• Tilaaja maksaa tavarantarkastuksen kustannukset

• Tuntiveloitus, keskimäärin 100 – 140 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
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• Alla olevat ovat suuntaa antavia esimerkkejä, tarkastuksen kokonaislaajuus 

määrittää lopullisen kustannustason. Lisäkustannuksia tulee matkakuluista ja 

mahdollisesti tarvittavien muiden asiantuntijoiden kuluista.

• Käyvän arvon määritys:

– Noin 350 – 800 euroa riippuen kohteen hankaluudesta

• Koneen toimivuuden tarkastus

– Noin 1500 – 4000 euroa riippuen koneesta ja tarvittavista tutkimuksista

• Kokonaisen linjaston toimivuuden tarkastus

– Noin 3000 – 9000, riippuen linjastosta 



TAVARANTARKASTUSTILASTOJA

• Vuosittain tehdään noin 600 – 800 tavarantarkastusta

• Eniten tavarantarkastuksia liittyen rakentamiseen ja ajoneuvoihin

• Hometalot, kylpyhuoneen laatoitus, ilmanvaihtoon liittyvät, kiinteistönkauppaan 

liittyvät riidat

• Ajoneuvon tai työkoneen käypä arvo (vahinkotilanteet, ulosotto), ajoneuvon 

tai koneen toiminnallisuus

• Tarkastajia löytyy kuitenkin myös liittyen mm. elintarvikkeisiin, elektroniikkaan, 

kankaisiin, koruihin, ohjelmistoihin…

• Suurin tilaajaryhmä on kuluttajat, toiseksi suurin elinkeinonharjoittajat

• Myös vakuutusyhtiöt, viranomaiset, kunnat, rahoitusyhtiöt…
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TAVARANTARKASTAJAT SUOMESSA

• 176 tavarantarkastajaa 

– 126 tavarantarkastajaa keskittynyt rakentamiseen

– 23 tavarantarkastajaa keskittynyt ajoneuvoihin 

– 21 tavarantarkastajaa keskittynyt koneisiin 

• Vuosittain hieman reilu 10 tavarantarkastajaa aloittaa toimintansa

• Tavarantarkastaja löytyy netistä!

– https://www.tavarantarkastus.com/

– http://asiantuntijahaku.kauppakamari.fi/#htt
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TAVARANTARKASTUKSIA KOSKEVAT 

VALITUKSET

• Vuosittain noin 25 – 30 valitusta tarkastajan ohjesäännön vastaisesta 

toiminnasta

• Näiden lisäksi tapauksia käsittelyyn oma-aloitteisen valvonnan kautta 

• Seuraamukset : muistutus, varoitus, järjestelmästä erottaminen

• Tarvittaessa ohjataan tarkastajaa ohjauskirjeellä, usein liittyy kertomuksen 

kirjoittamiseen
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Tavarantarkastus apuna 
riitatilanteessa



TAVARANTARKASTUS APUNA RIITATILANTEISSA

Raisa Harju K3 

• Suurimpana etuna puolueettomuus – tietoisuus puolueettomuuden 

vaatimuksesta saa osapuolet usein myös luottamaan siihen, että 

tavarantarkastajan tekemä tekninen loppupäätelmä on oikein

• 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. 

26.9.2018



TAVARANTARKASTUS APUNA RIITATILANTEISSA

Tyypillisimmät tarkastustoimeksiannot liittyen koneisiin ja linjastoihin

• Käyvän arvon määritys

– Tuontikoneissa

– Vakuutuksiin liittyvissä vahinkotapahtumissa, esimerkiksi kone on palanut tai uusi 

kone on vaurioitunut kuljetuksen aikana (käypä arvo ennen vahinkoa ja vahingon 

jälkeen, joskus pyydetään myös arvio korjauskustannuksista)

– Ulosottomenettely, konkurssi

– Liikkeenluovutus, sukupolvenvaihdos

 Tärkeää saada ulkopuolisen henkilön puolueeton ja perusteltu näkemys
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TAVARANTARKASTUS APUNA RIITATILANTEISSA
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• Koneen tai tuotantolinjan tekninen kunto

– Käytettynä ostetut koneet – onko saatu sitä, mitä on luvattu

– Koneen / tuotantolinjan toiminta tehtyjen korjausten jälkeen 

– Linja ei toimi tilauksen mukaisella tavalla

– Suoritusarvojen mittaus

 Tärkeää saada puolueettoman asiantuntijan näkemys siitä, onko tarkastuksen 

kohteessa virhe tai vaurio ja jos on, mistä se johtuu ja milloin se on syntynyt



TAVARANTARKASTUS APUNA RIITATILANTEISSA

Raisa Harju K3 

• Kauppaan tai korjaukseen liittyvät ongelmat koneen / linjaston kunnossa

– Reklamaatio myyjälle / korjaamolle

– Myyjän / korjaamon ehdotukset tai omat tarkastajat

– Jos ongelmat eivät ratkea, ota yhteys tavarantarkastajaan! 

– Tarkastuskertomus ei ole tuomio, tavarantarkastaja ei saa ottaa kantaa osapuolten 

vastuisiin tai velvollisuuksiin

– Suuri osa tilanteista ratkeaa kertomuksen avulla!

– Jos osapuolet edelleen eri mieltä, tulee harkittavaksi riita-asia käräjäoikeudessa. 

Siellä HTT asiantuntijatodistajana.
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TAVARANTARKASTUS APUNA RIITATILANTEISSA
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• Prosessia määrittelee ohjesääntö

– Yhteys sopivaan tavarantarkastajaan ja toimeksianto

– https://www.tavarantarkastus.com/ tai https://kauppakamari.fi/tavarantarkastus/

– Mahdolliset valmistelevat toimet, kutsumenettely

– Tavarantarkastajille voi luovuttaa asiakirjoja tarkastuksen kohteesta

– Tarkastustilaisuuteen kutsutaan kaikki osapuolet

– Osapuolilla oikeus esittää näkemyksensä, tarkastajalla ei velvollisuutta 

kommentoida näitä tai tuoda esiin näkemyksiään vielä tilaisuudessa

– Tarkastuskertomuksen antaminen – perusteltu tekninen näkemys tarkastuksen 

kohteesta, onko virheitä tai vaurioita, pyydettäessä korjauskustannusarvio
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TAVARANTARKASTUS APUNA RIITATILANTEESSA
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• Esimerkki 1

– Eräs yritys oli tilannut tuotantokäyttöön järjestelmän. Järjestelmä ei toiminutkaan, 

niin kuin piti. Osapuolet eivät päässeet keskenään yhteisymmärrykseen asiassa. 

Toimitusta ja järjestelmää koskevat sopimukset eivät olleet erityisen hyvin laadittuja.

– Paikalle kutsuttiin tavarantarkastaja. Tavarantarkastaja kirjasi havaitsemansa 

puutteet tarkastuskertomukseen. Toimittaja lupasi korjata puutteet. Yhteisesti 

sovittiin myös, että tilataan sama tarkastaja paikalle uudestaan toteamaan tilanne, 

kun korjaukset on tehty.

– Uudessa tarkastuksessa tavarantarkastaja havaitsi osan puutteista korjatuksi. Osa 

oli kuitenkin edelleen korjaamatta eikä järjestelmä edelleenkään toiminut kuten piti. 

Sovittiin vielä kolmannesta tarkastuksesta.
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TAVARANTARKASTUS APUNA RIITATILANTEESSA

Raisa Harju K3 

– Järjestelmä ei toiminut kunnolla myöskään kolmannessa tarkastuksessa.

– Tässä vaiheessa toinen osapuoli päätti mennä välimiesoikeuteen – sopimuksessa 

oli sovittu riidat ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä.

– Tavarantarkastajalle ilmoitettiin tarpeesta todistaa

– Ennen välimiesoikeuden istuntoa osapuolet pääsivät kuitenkin keskenään asiassa 

sopuun. Tavarantarkastajan suorittamilla tavarantarkastuksilla ja niiden johdosta 

annetuilla tarkastuskertomuksilla oli riidan sovintoratkaisussa huomattava merkitys.
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TAVARANTARKASTUS APUNA RIITATILANTEESSA

Raisa Harju K3 

• Esimerkki 2

– Asiakas oli ostanut käytettynä telakaivukoneen. 

– Toinen kauhoista oli uusi, toista oli hitsailtu ja se oli käytön aikana revennyt 

uudelleen. Koneeseen oli tehty myös muita korjaushitsauksia, jotka eivät kuitenkaan 

kestäneet käyttöä. Koneessa oli myös väsymismurtuma tyvipuomin juuressa.

– Myös toimivuudessa oli ongelmia. Kone ei jaksanut nostaa teloja ylös ja koneessa 

oli lämpimänä käynnistymisongelmia.

– Ennen tavarantarkastusta koneen myyjä oli tehnyt korjaushitsauksia (eivät 

kestäneet). Myyjä kiisti tehottomuuden ja tarjosi hyvityksiä korjausten muodossa, 

ostaja vaati kaupan purkua. Myyjän mukaan ”käytetyn koneen ei tarvitse vastata 

valmistajatehtaan antamia arvoja”. Koneen ostaja oli joutunut poistumaan kahdelta 

työmaalta teho-ongelmien vuoksi, kone ei ollut normaalissa käyttökunnossa
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TAVARANTARKASTUS APUNA RIITATILANTEESSA

Raisa Harju K3 

– Koska riitaan ei löytynyt ratkaisua, tilattiin paikalle tavarantarkastaja. 

Tavarantarkastaja dokumentoi ja totesi tarkastuskertomuksessaan ongelmat 

korjaushitsauksissa ja koneen toiminnallisuudessa. Hän teki mittauksia ja 

koenostoja ja mittasi tehoja. Tavarantarkastaja totesi, että kone ei vastaa 

tarkastushetken kunnossa sitä tasoa, jonka valmistaja on käytetylle koneelle 

suunnitellut. 

– Tavarantarkastuksen tuloksena myyjä haki koneen ja korjasi sen kuntoon – ei vain 

korjaushitsauksin, vaan vaihtamalla tiettyjä komponentteja kokonaan uusiin. 

Tavarantarkastaja oli kertomuksessaan todennut, mistä hänen käsityksensä 

mukaan ongelmat tehottomuudessa ja käynnistyvyydessä johtuvat. Myyjä sai nämä 

toiminnalliset puutteet ratkaistua ja kone toimi sen jälkeen moitteettomasti.  
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KIITOS.

www.kauppakamari.fi

Facebook.com/K3FIN

Twitter.com/K3FIN

Flickr.com/K3FIN

Youtube.com/kauppakamari

raisa.harju@chamber.fi

09 4242 6214Raisa Harju K3 26.9.2018

http://www.kauppakamari.fi/
mailto:raisa.harju@chamber.fi

