
 
Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE 
 
1. SOVELTAMISALA 
1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelle-
taan yksityistä talouttaan varten palvelua 
hankkivien luonnollisten henkilöiden ja 
vartioimisliikkeen välisissä toimeksian-
noissa. Jos toimeksiantosopimukseen 
halutaan soveltaa näiden yleisten sopi-
musehtojen lisäksi muita erityisehtoja, ne 
on mainittava toimeksiantosopimuksessa 
tai sen liitteissä. Näillä sopimusehdoilla ei 
vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön 
mukaisia kuluttajan oikeuksia. 
1.2 Allekirjoittaessaan toimeksiantosopi-
muksen toimeksiantaja ja vartioimisliike 
sitoutuvat noudattamaan näitä sopi-
musehtoja ja toimeksiantosopimuksessa 
sovittuja muita ehtoja. Toimeksiantaja 
sitoutuu samalla suorittamaan vartioimis-
liikkeelle palveluiden käynnistämiseen, 
ylläpitämiseen ja käyttöön liittyvät kul-
loinkin voimassa olevat maksut. 
 
2. SOPIMUSASIAKIRJAT 
2.1 Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöl-
tään ristiriitaisia, on asiakirjojen määräys-
ten keskinäinen pätevyysjärjestys seu-
raava, ellei toimeksiantosopimuksessa 
ole muuta mainittu: 
1. Toimeksiantosopimus (kotimyynnissä 
lisäksi kotimyyntiasiakirja) 
2. Nämä yleiset sopimusehdot 
3. Tarjous 
4. Tarjouspyyntö 
2.2 Sopimusasiakirjat täydentävät toisi-
aan siten, että yhdessäkin asiakirjassa 
annetut, toimeksiantoon liittyvät määrä-
ykset katsotaan päteväksi, vaikka ne 
puuttuisivat muista sopimusasiakirjoista. 
Muut kuin yllämainitut asiakirjat, paperit 
ja ohjeet eivät muodostu toimeksiantoso-
pimuksen osiksi. Toimeksiantosopimuk-
sen liitteeksi tulevat asiakirjat on yksilöity 
toimeksiantosopimuksen lopussa koh-
dassa ”Liitteet”. 
2.3 Vartioimisliikkeen antama tarjous on 
voimassa 30 päivää sen päiväyksestä, 
ellei nimenomaan toisin sovita. 
 
3. YHTEYDENPITO JA TIEDONANNOT 
3.1 Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan 
toisilleen sellaisista vartioimiskohteeseen 
liittyvistä muutoksista, joilla saattaa olla 
merkitystä toimeksiantosopimuksen 
mukaisen vartioimistehtävän hoitamisel-
le. 
3.2 Toimeksiantosopimuksen mukaiset 
huomautukset ja muut ilmoitukset on 
tehtävä kirjallisesti. 
 
4. VARTIOIMISLIIKKEEN 
VELVOLLISUUDET 
4.1 Toimeksiantosopimuksessa yksilöidyt 
tehtävät vartioimisliikkeen tulee suorittaa 
huolellisesti ja asiantuntemuksella yksi-
tyisistä turvallisuuspalveluista annettua 
lakia, yksityisistä turvallisuuspalveluista 
annettuja asetuksia ja sisäasiainministe-
riön määräyksiä noudattaen. 

4.2 Vartioimisliike sitoutuu ilmoittamaan 
toimeksiantajalle vartioimiskohteessa 
havaitsemistaan laitevioista ja virhetoi-
minnoista. 
4.3 Vartioimisliike ei valvo laitteistoa, 
yhteys- ja linjahäiriöitä tai laitteiden kyt-
kettynä olemista, ellei toisin sovita. 
 
5. TOIMEKSIANTAJAN 
VELVOLLISUUDET 
5.1 Toimeksiantajan tulee asianmukai-
sesti suorittaa oma osuutensa vartioimis-
tehtävän onnistumiseksi ja muutenkin 
myötävaikuttaa toimeksiantosopimuksen 
täyttämiseen. Toimeksiantajan on pidet-
tävä vartioimisliike jatkuvasti ajan tasalla 
vartioimisalueeseen tai –kohteeseen tai 
niihin liittyvissä tiedoissa tapahtuneista 
muutoksista. (Esimerkiksi toimeksianto-
sopimuksen ja toimenpideohjeiden tieto-
jen ajan tasalla pitäminen) 
5.2 Toimeksiantaja vastaa siitä, että ne 
vartioimiskohteen laitteet, joita toimek-
siantosopimus koskee, ovat kunnossa, 
määräaikaisesti huollettu sekä tarvittaes-
sa asianomaisen viranomaisen hyväk-
symiä ja on päälle kytkettynä, kun varti-
oimisliikkeen on toimeksiantosopimuksen 
mukaan valvottava hälytyksiä. 
5.3 Mikäli avainten ja tunnuskoodien 
säilyttäminen sisältyy palveluihin, toi-
meksiantajan on huolehdittava siitä, että 
vartioimisliikkeellä on aina tarvittavat 
avaimet ja tunnuskoodit toimeksiannon 
suorittamiseksi. 
 
6. PALVELUMAKSUT; LASKUTUS 
6.1 Sovittu maksu tulee suorittaa erik-
seen laskua vastaan viimeistään eräpäi-
vänä. Ellei muuta sovita, eräpäivä on 21 
päivää laskun päiväyksestä. Toimeksian-
taja on velvollinen maksamaan eräänty-
neelle maksulle viivästyskorkoa lain 
mukaisesti. 
6.2 Toimeksiantosopimukseen vaikutta-
vien lakien tai asetusten muuttuessa, tai 
mikäli työvoimakustannukset lain tai 
työehtosopimuksen johdosta muuttuvat 
sopimuskauden aikana, tai palveluihin 
liittyvät muut kustannukset muuttuvat, 
vartioimisliikkeellä on oikeus tarkistaa 
toimeksiantosopimuksen mukaista mak-
sua vastaavasti. 
Vartioimisliikkeen on ilmoitettava muu-
toksesta toimeksiantajalle kirjallisesti 
viimeistään 30 päivää ennen muutoksen 
voimaantuloa. Toimeksiantajalla on oike-
us 14 päivän kuluessa muutosta koske-
van ilmoituksen päiväyksestä irtisanoa 
toimeksiantosopimus kirjallisesti päätty-
mään toimeksiantosopimuksen irtisano-
misajan kuluttua. Irtisanomisaikana toi-
meksiantosopimus on voimassa entisin 
ehdoin. 
6.3 Arvonlisäveron tai muiden palvelua 
koskevien viranomaismaksujen muuttu-
essa on vartioimisliikkeellä oikeus tarkis-
taa palvelumaksua vastaavasti. 

6.4 Edellä mainittujen palvelumaksujen 
lisäksi vartioimisliikkeellä on oikeus periä 
ne kustannukset, jotka aiheutuvat toi-
meksiantajan, hänen perheenjäsentensä 
tai hänen palveluksessaan olevien henki-
löiden rikosilmoitus- ja/tai muiden laittei-
den tahallisesta tai huolimattomasta 
käytöstä. 
6.5 Vartioimisliikkeellä on oikeus periä 
korvaus kustannuksista, jotka sille aiheu-
tuvat toimeksiantoon liittyvän toimeksian-
tajan kanssa erikseen kirjallisesti sovitun 
asian selvittämisestä oikeudessa tai 
muissa viranomaisissa. Oikeus korvauk-
sen perimiseen on, vaikka toimeksianta-
jan ja vartioimisliikkeen välinen toimek-
siantosopimus olisi päättynytkin. 
6.6 Tunnustetta tai muuta sitoumusta ei 
pidetä maksuna, ennen kuin se on täysin 
lunastettu. 
6.7 Toimeksiantaja vastaa hälytyslaitteis-
ton toiminnasta aiheutuvista puhelin-, 
sähkö- ja tietoliikenneoperaattorien peri-
mistä maksuista. 
 
7. TYÖNJOHTO 
7.1. Vartioimistyötä johtaa ja valvoo var-
tioimisliikkeen työnjohto. 
 
8. AVAIMET 
8.1 Ennen toimeksiantosopimuksen 
voimaantuloa osapuolten kesken sovi-
taan niiden avainten säilyttämisestä, joilla 
tarvittaessa päästään vartioimisalueelle 
tai –kohteeseen. 
8.2 Vartioimisliike vastaa siitä, että sen 
haltuun uskotut avaimet säilytetään sovi-
tulla luotettavalla tavalla ja luovutetaan 
tarvittaessa vain avainten hallussapitoon 
oikeutetuille henkilöille. 
8.3. Vartioimisliikkeen haltuun uskottujen 
avainten mahdollinen katoaminen ilmoi-
tetaan välittömästi toimeksiantajalle. 
 
9. YHTEISTYÖ 
9.1 Toimeksiantajalla on oikeus varmis-
tua siitä, että toimeksiantosopimuksessa 
sovitut työt ja tehdyt työt vastaavat toisi-
aan. Tässä tarkoituksessa toimeksianta-
jalla on oikeus tarkastaa kohdetta koske-
vat vartioinnin seurantajärjestelmän ra-
portit. 
9.2 Vartioimisliikkeellä on oikeus periä 
muista raporteista ja vastaavista, erik-
seen annettavista tiedoista kohtuullinen 
korvaus. 
9.3. Vartijan laatima yksityisistä turvalli-
suuspalveluista annetun asetuksen mu-
kainen tapahtumailmoitus annetaan 
toimeksiantajan nimetylle yhteyshenkilöl-
le. 
9.4. Toimeksiantajan huomautukset 
suoritetusta vartioimistyöstä tulee 
osoittaa vartioimisliikkeen työnjohdol-
le tai toimistoon. Vartijalle annettua 
huomautusta ei katsota sellaiseksi. 
9.5 Hälytysnumeroiden, toimeksiantajan 
yhteyshenkilöiden ja/tai vartioimisliikkeel-



le ilmoitetun huoltoliikkeen vaihtamisesta 
on toimeksiantajan kirjallisesti ilmoitetta-
va välittömästi vartioimisliikkeelle. 
9.6 Tilanteen niin vaatiessa, jos toi-
meksiantajaa tai toimeksiantajan 
edustajaa tai ilmoitetun huoltoliikkeen 
edustajaa ei tavoiteta, on vartioimis-
liikkeellä oikeus vahinkojen välttämi-
seksi tai pienentämiseksi kutsua pai-
kalle toimeksiantajan laskuun toinen 
toimenpiteisiin soveltuva henkilö tai 
huoltoliikkeen edustaja siksi kunnes 
toimeksiantajan, hänen edustajansa 
tai nimeämänsä huoltoliikkeen edusta-
ja tavoitetaan. Ellei erityisestä syystä 
toisin sovita, vartioimisliike on toi-
meksiantosopimuksen perusteella 
oikeutettu ryhtymään vahingon estä-
miseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin enintään 1.500 euron 
määrään asti. Näistä kustannuksista 
vastaa toimeksiantaja. 
 
10. TYÖTURVALLISUUS 
10.1 Toimeksiantaja on velvollinen ker-
tomaan vartioimisliikkeelle kohteessa 
olevista normaalista poikkeavista olosuh-
teista ja erityisriskeistä (esimerkiksi myr-
kyistä, räjähteistä, aseista, vihaisista tai 
muuten vaarallisista kotieläimistä).  
 
11. VARTIOIMISLIIKKEEN 
HENKILÖSTÖN SALASSAPITO-
VELVOLLISUUS 
11.1 Vartioimisliike ja sen henkilöstö ei 
saa oikeudettomasti ilmaista eikä käyttää 
omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisia 
vahingoittaakseen, mitä asianomainen 
on saanut tietää toimeksiannon osapuo-
len salassa pidettävistä turvallisuusjärjes-
telyistä, liike- tai ammattisalaisuudesta 
taikka yksityisyyteen kuuluvista seikoista. 
Salassapitovelvollisuus säilyy tehtävän 
päätyttyä. 
 
12. PALVELUIDEN TARKOITUS; 
VASTUUT JA VAHINGOT; 
VAKUUTUKSET 
12.1 Palveluiden tarkoitus on ennaltaeh-
käisevä ja vahinkoja rajoittava. 
Vartioimisliike ei ole vastuussa siitä, että 
rikoksia, ilkivaltaa tai vahinkoja sattuu ja 
tapahtuu. 
12.2 Vartioimisliike vastaa sellaisista 
asentamansa laitteiston ja henkilökun-
tansa  aiheuttamista henkilö- ja esineva-
hingoista, joista se on voimassa olevan 
oikeuden mukaan korvausvastuussa. 
Vartioimisliike on kuitenkin velvollinen 
korvaamaan vahingon vain sikäli ja siltä 
osin, kuin vartioimisliikkeen laiminlyömä 
toimeksiantosopimuksen mukainen toi-
menpide olisi tosiasiassa estänyt vahin-
gon tai rajoittanut sitä.  
12.3 Vartioimisliike ei ole vastuussa 
vahingosta ja haitasta, joka on vartioimis-
tehtävän toteuttamisen väistämätöntä 
seurausta ja jota vartioimisliike ei ole 
voinut kaikkea huolellisuutta noudatta-
mallakaan välttää. Toimeksiantajalle 
aiheutuvan välillisen vahingon vartioimis-
liike on velvollinen korvaamaan kulutta-
jasuojalaissa säädetyin edellytyksin. 

12.4 Vastuunsa varalle vartioimisliike 
sitoutuu ottamaan vastuuvakuutuksen, 
jonka vakuutusmäärä on vähintään 
350.000 € / vahinkotapaus. Vartioimisliik-
keen korvausvelvollisuus vartioimisliiket-
tä koskevaan toimeksiantosopimukseen 
perustuvan tai siihen liittyvän vaatimuk-
sen johdosta, mukaan lukien palveluiden 
perusteella suoritettavat ja niihin liittyvät 
vartioimis-, huolto-, korjaus- ja muut 
toimenpiteet, rajoittuu kaikissa tapauk-
sissa toimeksiantajan todistamiin pakot-
tavan lainsäädännön nojalla kuluttajalle 
korvattaviin vahinkoihin, yhdessä vahin-
kotapahtumassa kuitenkin enintään 
350.000 euroon ja saman sopimuskau-
den aikana ilmenneissä vahinkotapahtu-
missa yhteensä enintään 350.000 eu-
roon.  
12.5 Vartioimisliike ei vastaa ukkosvauri-
oiden tai muiden luonnonilmiöiden häly-
tysjärjestelmille ja siirtolaitteille aiheutta-
mista vioista ja vahingoista. 
12.6 Vartioimisliike ei vastaa vioista ja 
vahingoista, jotka aiheutuvat yleisessä 
puhelin- tai sähköverkossa esiintyvistä 
häiriöistä tai vioista. 
12.7 Toimeksiannon päättyessä on toi-
meksiantaja velvollinen huolehtimaan 
siitä, että kohteesta vartioimisliikkeeseen 
tulevat tele- ja muut tietoliikenneyhteydet 
katkaistaan. Mikäli toimeksiantaja ei 
katkaise tele- ja tietoliikenneyhteyksiä, 
vartioimisliikkeellä on oikeus periä ne 
kustannukset, joita mahdolliset ylimää-
räiset tiedot aiheuttavat ja suorittaa kat-
kaisu toimeksiantajan lukuun ja kustan-
nuksella. 
12.8 Vartioimisliikkeen vastuu sen hallus-
ta kadonneesta avaimesta rajoittuu varti-
oimisliikkeen ao. tapauksessa vahingon 
torjumiseksi välttämättömäksi katsomas-
ta uudelleensarjoituksesta aiheutuneiden 
kustannusten korvaamiseen. 
12.9 Vartioimisliike ei ole korvausvelvolli-
nen, jos vahinko on aiheutunut toimek-
siantajan antamien tietojen tai ohjeiden 
puutteellisuudesta tai virheellisyydestä tai 
muutoin toimeksiantajan puolella olevas-
ta syystä tai mikäli vahingon on aiheutta-
nut toimeksiantajan puolesta tai lukuun 
toiminut muu kuin vartioimisliikkeen hen-
kilö. 
 
13. VALITUKSET 
13.1 Valitukset ja huomautukset sekä 
korvausvaatimukset tulee tehdä todistet-
tavasti kohtuullisessa ajassa siitä, kun 
toimeksiantaja on saanut tiedon, tai hä-
nen olisi pitänyt saada tieto valituksen tai 
huomautuksen kohteena olevasta tapah-
tumasta, mutta kuitenkin viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa, ellei ole 
erityisiä perusteita soveltaa tätä pitem-
pää huomautusaikaa. 
 
14. FORCE MAJEURE 
14.1 Lakon, saarron, työsulun tai muun 
ylivoimaisen esteen (sota tai muu vas-
taava kriisitilanne, terrorismi tai sillä uh-
kaaminen, viranomaistoimenpiteet, muut 
vartioimisliikkeen vaikutuspiirin ulkopuo-
lella olevat seikat) vallitessa vartioimislii-
ke vapautuu velvoitteistaan. 

14.2 Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan 
vartioimisliikkeen osalta myös toimek-
siantajan tai hänen puolestaan toimivan 
käyttövirhe, tietoliikenneyhteyksien vir-
heet ja verkko-operaattorien toimenpi-
teet. 
14.3 Vartioimisliikkeen on viipymättä 
ilmoitettava toimeksiantajalle halutes-
saan vedota ylivoimaiseen esteeseen. 
 
15. SOPIMUSKAUSI JA 
IRTISANOMINEN 
15.1 Toimeksiantosopimus on voimassa 
toistaiseksi. Irtisanomisaika on molem-
min puolin yksi (1) kalenterikuukausi. 
Tästä poikkeava irtisanomisaika on sovit-
tava toimeksiantosopimuksessa.  
 
16. TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN 
PURKAMINEN 
16.1 Mikäli vartioimisliikeliike olennaisesti 
rikkoo toimeksiantosopimusta eikä oikai-
se tilannetta neljäntoista (14) päivän 
kuluessa siitä, kun toimeksiantaja toimitti 
vartioimisliikkeelle asiasta kirjallisen 
huomautuksen, toimeksiantajalla on 
sovitusta voimassaolo- ja irtisano-
misajasta huolimatta oikeus purkaa toi-
meksiantosopimus päättymään välittö-
mästi.  
Vartioimisliikkeellä on sovitusta voimas-
saolo- ja irtisanomisajasta huolimatta 
oikeus lakkauttaa toimeksiannon palvelut 
ja purkaa toimeksiantosopimus päätty-
mään välittömästi, mikäli a) toimeksianta-
jan maksu vartioimisliikkeelle viivästyy 
enemmän kuin kolmekymmentä (30) 
päivää, b) toimeksiantaja ei hoida, käytä 
tai testaa laitteistoa tai palveluita toimek-
siantosopimuksen mukaisesti, c) koh-
teesta tulee toistuvasti käyttövirheestä 
johtuvia vikahälytyksiä, d) toimeksiantaja 
muutoin olennaisesti rikkoo näitä tai 
toimeksiantosopimukseen merkittyjä 
ehtoja, sovittuja toimenpideohjeita tai 
lakien tai viranomaisten määräyksiä, 
ohjeita tai suosituksia tai e) toimeksianta-
ja asetetaan konkurssiin; kohtien a)-d) 
tarkoittamassa tapauksessa kuitenkin 
vain, mikäli toimeksiantaja ei oikaise 
tilannetta neljäntoista (14) päivän kulues-
sa siitä, kun vartioimisliike lähetti asiasta 
kirjallisen huomautuksen. 
Mikäli vartioimisliike purkaa toimeksian-
tosopimuksen edellä mainittujen syiden 
vuoksi, toimeksiantaja on velvollinen 
suorittamaan vartioimisliikkeelle toimek-
siantosopimuksen mukaiset maksut 
toimeksiantosopimuksen voimassaolo-
ajalta ja korvauksen kuluttajasuojalain 
mukaisesti. 
 
17. TOIMEKSIANTOSOPIMUSTA 
KOSKEVAT MUUTOKSET 
17.1 Toimeksiantosopimukseen tehtävis-
tä muutoksista on sovittava kirjallisesti. 
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