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Laki ja valvova viranomainen
• Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012 alkaen)
”Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta”

• TUKES eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
”Valvova ja ohjeistava viranomainen”

• Kunnan terveystarkastaja
”Käytännön valvoja”

• Lain mukaan kuluttajapalvelun tuottajan pitää laatia
TURVALLISUUSASIAKIRJA (ja palvelusta siihen liittyvä
Turvallisuussuunnitelma)
Ok. Mutta miten nämä liittyvät yhdistyksen toimintaan??
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Kuluttajapalvelu?
Palvelun tarjoaja?
Kuluttajapalvelu
• tarjotaan kuluttajille käytettäväksi yksityiseen kulutukseen.
Kuluttajaturvallisuuslain mukaisena palvelun tarjoajana pidetään
• luonnollista henkilöä sekä julkista tai yksityistä
oikeushenkilöä, joka suorittaa, pitää kaupan, tarjoaa, myy
tai muutoin luovuttaa tai välittää kuluttajapalveluja.
Palvelun tarjoaja voi olla esim. yritys, kunta tai yhdistys.
Kuluttajapalveluiksi katsotaan mm. yhdistysten järjestämät,
yleisölle avoimet tilaisuudet ja sellainen välitystoiminta, jossa
tarjotaan useista eri palveluista koottuja paketteja.
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Milloin ollaan lain piirissä?
Milloin yhdistyksen toiminta kuuluu KuTu-lain piiriin?
• Aina kun mukana on muita kun yhdistyksen omia jäseniä!
Milloin laki ei koske?
• Kun osallistua voivat vain omat jäsenet, eikä
osallistumismaksuilla tavoitella voittoa
• Elinkeinotoiminnan muodossa (=voittoa tavoittelevat) matkat järjestettynä, vaikka olisivat vain
jäsenille…

”Vaikkei laki velvoittaisi, tapahtumien laatu ja turvallisuus ovat
ensiarvoisen tärkeitä.”
16.4.2015
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Turvallisuusasiakirja?
Turvallisuusasiakirja, sisältö:
•

•

Yhdistyksen hallituksen pöytäkirjaan päätökset toiminnan turvallisuuden
valmistelu- ja suunnittelutyöstä.
Yhdistyksen yleiset toimintatavat ja turvallisuuden huomioiminen niissä kirjataan
yhdistyksen turvallisuusasiakirjaan, joka kokoaa yhdistyksen eri toimintamuodot,
suorituspaikkojen olosuhteet, vastuuhenkilöt, toimintaan osallistujien kunto- ja
riskitason, työnjaon toimijoiden kesken ja turvallisuutta edistävät toimintatavat.
” turvallisuusasiakirja on laadittava siten, että se on riittävän kattava ja
yksityiskohtainen ottaen huomioon toiminnan luonne ja laajuus”

Lisäinfoa:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/vaatimuksiapalveluntarjoajalle/#Turvallisuusasiakirja
16.4.2015

Turvallisuussuunnitelma?
Tapahtumalle laadittu suppeampi turvallisuusdokumentti joka
sisältää vain ko. tapahtumaan liittyvät tiedot
• Tietyissä tilanteissa tarvitaan pelastussuunnitelma

Käydään ohjaajien / järjestäjien kesken läpi – käytännöt ”miten”
kirjattu Turvallisuusasiakirjaan
Osallistujalle annettavat ennakkotiedot
Turvallisuussuunnitelman tarve kun kyseessä on
”tavanomainen”, vähäriskinen laji?
16.4.2015
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Riskikartoitus?
Lain ajatus: vaarojen tunnistaminen & riskien hallitseminen
•
•
•
•

Tunnista vaaroja
Mieti mitä seurauksia niistä voi olla
Mieti miten todennäköistä & vaarallista se voi olla (=mikä riski)
Mieti miten varaudut riskiin
➢dokumentoi nämä ja riskikartoitus on käytännössä tehty
➢Tee linjaus mitkä riskit ovat liian suuria otettavaksi
➢Lajille tai toiminnolle riskikartoitus tehdään periaatteessa kerran (päivitys
tarvittaessa)
➢Tee kerran kunnolla niin helppo hyödyntää jatkossa
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Työkaluja Ladun www:stä
SL tavoitteena tuoda työkaluja jotta turvallisuusasiat tapahtumissa olisi
helpompi hoitaa:
http://www.suomenlatu.fi/yhdistyspalvelut/yhdistystoiminnanabc/turvallisuusasiat.html
Työkaluja muualta www:stä
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/vaatimuksiapalveluntarjoajalle/
Avantouinnista oma ohjeistus:
http://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/talviuinti/varusteet-kuntoon.html
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Ajatus: Jätä lähtöpaikalle 1 kpl, laita 1 kpl ea-laukkuun? Kerro
mukaanlähtijöille että repusta löytyy jos tulee tarve?
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Milloin pelastussuunnitelma?
Laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan,
jossa:
➢Arvioidaan, että läsnä samanaikaisesti vähintään
200 henkilöä
➢Käytetään avotulta, ilotulitteita ym.
➢Tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt
poikkeavat tavanomaisesta TAI
➢Tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa
ihmisille
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Pelastussuunnitelma vaaditaan esim
• Esimerkkejä tapahtumista joihin yleisötilaisuuden
pelastussuunnitelma on laadittu: hiihtokisat,
suunnistustapahtumat, väkimäärältään pieni tapahtuma,
mutta esim. esityksissä käytetään räjähteitä.
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Käytännön asioita pelastussuunnitelman
tekoon
• Alueen pelastuslaitos on velvollinen neuvomaan
pelastussuunnitelman laadinnassa!
• Normaalisti toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen
tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.
• Huom! Turvallisuussuunnitelma ja yleisötilaisuuden
pelastussuunnitelma voidaan yhdistää. Yhdistämisestä kuitenkin
mainittava suunnitelmassa.
• Vinkki! Katso alueesi pelastuslaitoksen internet-sivut.
• Esimerkiksi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen sivuilla
havainnollinen opas aiheesta, joka sisältää myös mallilomakkeen
pelastussuunnitelmalle.
• http://www.hel.fi/hki/Pela/fi/Onnettomuuksien+ehk_isy/Yleisot
apahtumat/Yleisotapahtuman+pelastussuunnitelma
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Miten alkuun ja siitä eteenpäin?
• Tee riskikartoitukset lajeille ja toiminnoille kerralla kuntoon
• Hyödynnä valmiita pohjia tapahtumille
• Kirjaa ylös miten ja missä onnettomuudet käsitellään
• Yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa
• Kymi-Vuoksen latualueella olemassaolevia dokumentteja
jaettu yhdistysten kesken!
• SL tuki keskusjärjestönä?
• päivitämme nettisivustolle riskikartoituksia ja
dokumenttipohjia
• Kartoitamme koulutustarvetta ja selvitämme
yhteistyötahoja
16.4.2015
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