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Tiivistelmä 

Tämän kehitystyön perimmäinen ajatus on luoda ajatuspohjaa turvallisuus-

suunnittelun tueksi silloin, kun sääolosuhteet ovat haastavat, pelastustoiminta 

ei ole yksiselitteistä, eikä sitä välttämättä ole edes saatavilla, ulkopuolisen 

avun vasteajat ovat pitkiä, vaaditaan erikoisosaamista jne. Yritän tämän työn 

kautta saada avattua suunnittelun pääkohtia toimiessamme syrjäisillä arkti-

silla alueilla, mitä Suomestamme löytyy hyvinkin paljon. Pohjoisen käsivar-

ren tunturialueet ovat aina olleet kotini ja ovat sitä edelleenkin. Kiinnostus on 

lisääntynyt ammatillisen osaamisen myötä ja pitkän kokemuksen kautta tullut 

ymmärrys näihin asioihin on syttyneet ja kertyneet. Minulla on yli 30 vuoden 

tausta ammatillisesta toimimisesta pohjoisen suomen erämaa-alueilla viran-

omaisena rajavartiolaitoksen ja poliisin palveluksessa, sekä tapahtuma- / oh-

jelmapalveluiden järjestämisestä arktisimmilla alueilla yrittäjänä. Toimin 

myös arktisiin oloihin erikoistuneen testilaboratorion rata- ja turvallisuus-

päällikkönä ajoneuvo- sekä rengasteollisuudessa. 

Arktinen alue on karun kaunista sen ollessa hehkeimmillään kevätauringossa. 

Sen raakuus ja voima paljastuu meille yhtäkkiä, joskus aivan käsittämättö-

mällä voimalla juuri silloin, kun olet siihen alkanut luottaa. Ja jos sitä ei ole 

kokenut, ymmärrä, tuntenut, niin ei voida puhua vielä kokonaisvaltaisesta 

osaamisesta. Siihen ei voi valmistautua kuin kokemalla arktinen pohjoistuuli 

henkilökohtaisesti iholla pakkasen painuessa -30 celsiusasteen alapuolelle. 

Onneksi näitä, joskus jopa rajujakin, tilanteita voidaan välttää ja turvallisuutta 

niiltä osin parantaa hyvillä välineillä ja hyvällä suunnittelulla.  

Syrjäiset erämaa-alueet kiinnostavat entistä enemmän ihmisiä ja sitä kautta 

erilaisia tapahtumajärjestäjiäkin. Luonto antaa meille mahtavan, esimerkiksi 

hiljentymisen, keinon jaksaa arjessa. Kehittynyt tekniikka ja helposti saata-

villa oleva tieto mahdollistaa tällaisten alueiden saavuttamisen huomattavasti 

helpommin, kuin esimerkiksi 20-30 vuotta sitten. Se vie meitä koko ajan pi-

demmälle ja nälkä niin sanotusti kasvaa syödessä haettaessa kokemuksia ja 

”extremeä”, kuka mistäkin syystä. Tämä joukko on huomattavasti kasvanut. 

Pitäydyn tässä työssäni pelkästään Suomen erämaa-alueilla, mutta samat läh-

tökohdat ajattelulle on myös mentäessä muulle samankaltaiselle alueelle.  
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1 Johdanto     

1.1 Tunturit ja arktinen luonto tutkielman taustana 

 

Niin kaunis kuin se onkaan, karu pohjoisen tunturimaa. Auringonpais-

teessa siltä voimasi saat, kun pyydät. Ankaruudessaan on säälimätön sille, 

joka ahneudessaan aliarvioi. Sääliä tunne se ei, et saa, jos huolimaton on. 

Ole nöyrä, nöyristellä ei saa. (Anunti 2022)  

Jokaisella meistä on jonkinlainen luontosuhde. Riippumatta siitä missä 

asumme, käymmekö luonnossa vai emme. Joillekin luontosuhde voi olla 

erinäköisiin mielikuviin perustuva, toisille opittua ja kokemusten kautta tul-

lutta. Osa meistä on syntynyt tietynlaiseen luontoympäristöön ja se on vah-

vistanut luontosuhdetta ja auttanut ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta. 

Olen aina ollut kiinnostunut siitä, kuinka eri ihmiset ymmärtävät luontoa ja 

näkevät luonnon eri asioita. Tämä myös vaikuttaa jokaisen tapaan toimia näi-

den asioiden parissa ja ymmärtää eri asioita myös luonnosta. Turvallisuuden  



Virhe. Määritä Aloitus-välilehdessä Heading 1, jota haluat käyttää tähän 
kirjoitettavaan tekstiin. 

2 

 

saavuttamisessa näen tärkeimpänä asiana löydetyn ymmärryksen eri asioista.  

Väitän myös, että jokin luonnon ja ihmisen välisestä yhteydestä tulee ns. syn-

tymässä. Tunturioloihin syntynyt ihminen kokee turvallisuuden eri lailla ja 

tulkitsee sitä eri tavalla kuin henkilö, jolla ei ole samanlainen tausta luontoon. 

On hieman samanlainen asia kuin, että toinen pelkää pimeää ja toinen ei pel-

kää sen vuoksi, koska tietää tarkalleen mitä siellä on.  En perustele väittämää, 

vaan jätän sen omaksi ajatuksekseni. 

1.2 Tehtävä ja tarkoitus 

”Suomessa ei ole tällä hetkellä lakisääteistä koulutusta, jota vaadittaisiin ta-

pahtumanjärjestäjiltä. Tätä pitävät ongelmallisena sekä Tukesin, poliisin että 

pelastuslaitoksen edustajat.” (tukes.fi). 

Yritän tässä lyhyehkössä työssäni selventää turvallisuussuunnittelun ajatus-

mallia ja siihen liittyvän riskien ymmärtämisen sekä havainnoinnin helpotta-

mista toimittaessa arktisilla alueilla. Tarkoitus ei ole löytää ratkaisuja ja käy-

tännön toimintamalleja, vaan auttaa ymmärtämään niitä erikoisuuksia ja eri-

tyishuomioita vaativia asioita, mitä minulle ja muille alaa tutkineille ja tunte-

ville on kokemuksien kautta eteen tullut. Yritän samalla hieman perustella 

sitä ammattimaista näkökulmaa koskien esim. yleisötilaisuuden, tapahtuman, 

ohjelmapalvelun tai ihan vain työn tekemiseen liittyvän tapahtuman järjestä-

mistä varsinkin haastavimmissa arktisissa olosuhteissa.  

Selvitän työni ohessa, mitä vaatimuksia meille tulee lakien ja eri säännösten 

kautta.  

1.3 Tämän tutkielman kohderyhmät  

Tämän tutkielman kohderyhmänä voidaan ajatella tapahtumajärjestäjää, oh-

jelmantuottajaa tai ohjelmapalveluyritystä, joka suunnittelee ja organisoi ta-

pahtumia sekä toimintaa normaalista haastavammilla alueilla sääolojen ja ta-

voitettavuuden suhteen. Myös isot työryhmät, kuvausryhmien lokaatiot, ur-

heilutapahtumat vaativat turvallisuuden suunnittelua. 

1.4 Tutkielman rajaus ja tavoitteet  

Tämä työ on rajattu aiheena ainoastaan turvallisuuden suunnittelun ympärille, 

alueena Suomen omat pohjoisimmat erämaa-alueet. Kuitenkin muunneltuna  
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ja tarkastettuna soveltuu apuvälineeksi muuallakin käytettäväksi ajatusten 

luomiseen. 

Työssäni pitäydyn suunnitteluun vaikuttavissa asioissa ja suunnittelun ulko-

puolisissa vaatimuksissa, kuten erinäköiset lait ja asiaa koskevat säädökset. 

1.5 Tutkielmatyöhön vaikuttaneet asiat ja käytetty aineisto 

Tähän työhön on ollut käytettävissä hyvin materiaalia, erityismainintana Tu-

kes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) omilla sivuillaan julkaisee aiheesta to-

della asianmukaista ja selkeää tietoa eri toimijoille. Eri lait ja asetukset sekä 

erilliset annetut ohjeet ovat olleet työni taustamateriaalina. Joudun itse ole-

maan paljon tekemisissä juuri arktisen tapahtumanjärjestämisen kanssa ja 

olen toimiessani huomannut yleisen vaatimustason puuttumisen. Selkeää 

osaamisvaatimusta ei edellytetä esimerkiksi arktisilla tunturialueilla ohjelma-

palveluita tuottavilta. Jokainen tapahtumanjärjestäjänä toimiva saa arvioida 

lainsäädännön perusteella oman osaamisen. On selvää, että isoissa monikoh-

taisissa turvallisuusasioissa käytetään alaan perehtyneitä ammattilaisia, mutta 

onko se riittävä malli, mikäli se on vapaaehtoista. Olisi kiinnostavaa jatkaa 

aiheen parissa myös rajojemme ulkopuolella ja tehdä vertailua yksityiskoh-

taisemmin turvallisuuden suunnittelun ja sen tuntemisen kautta, mutta tämän 

kehitysprojektin laajuus ei sitä mahdollistanut. 

1.6 Käsitteet 

Puhun tässä työssäni tapahtumanjärjestäjistä, ohjelmapalveluntuottajista ja 

toiminnanharjoittajista yhteisellä nimittäjällä, koska kaikkien kohderyhmänä 

on kuluttaja ainakin jollakin tapaa. En myöskään erittele työntekijätasoa mi-

tenkään, sillä työsuojelun velvoitteet koskettavat toimintaan osallistuvia aina 

kun liiketoiminnallisesti toimitaan. 

Tässä työssäni käsiteltävä kaikki aihekäsittely sijoittuu kylmiin arktisiin äkil-

lisesti muuttuviin olosuhteisiin ja näkökulmani koskee haastavissa olosuh-

teissa tapahtuvaa toiminnanharjoittamista, missä palvelua tuotetaan kulutta-

jille, sekä toisten liiketoimintaa varten. Työntekijöiden näkökulmasta omaa 

liiketoimintaan liittyvää tekemistä huomioiden. 
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2 Turvallisuuden suunnittelu 

2.1 Turvallisuuden suunnittelun perusta 

 

Ohjelmapalvelu tai sen osa ei saa olla KuTuL 10 §:ssä tarkoitetulla ta-

valla vaarallinen kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Terveydelle 

vaarallisena pidetään kuluttajapalvelua, joka suorittamistapaansa liittyvän 

vian tai puutteellisuuden tai palvelussa käytettävän tavaran rakenteessa tai 

koostumuksessa olevan vian tai puutteellisuuden taikka palvelusta annettujen 

totuudenvastaisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten tietojen vuoksi voi ai-

heuttaa vamman, myrkytyksen, sairauden tai muun vaaran terveydelle (Ku-

TuL 10 § 1 mom. 2. kohta). Omaisuudelle vaarallisena pidetään …kuluttaja-

palvelua, joka voi edellä mainittujen seikkojen vuoksi vahingoittaa omai-

suutta (Kuluttajaturvallisuuslaki 10 § 2 mom.). 

Ohjelmapalvelusta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ohjelmapalveluun osal-

listuvalle eikä sen vaikutuspiirissä oleville muille henkilöille, kuten sivulli-

sille ja ohikulkijoille. Toiminta on turvallista, jos siihen liittyvät riskit ovat 

hyväksyttävissä. Turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä ja 

psyykkistä turvallisuutta siten, ettei kenellekään aiheudu loukkaantumisen, 

sairastumisen tai vammautumisen vaaraa. Tukes Ohje 2/2015. 

Riski koostuu tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden tu-

losta. Riski on sitä suurempi, mitä suurempi on onnettomuuden tapahtumis-

todennäköisyys ja mitä vakavammat tapahtuneen onnettomuuden aiheuttamat 

seurausvaikutukset ovat (HE 99/2010 vp). 

Riskin arvioinnissa arvioidaan epäsuotuisan tapahtuman esiintymistodennä-

köisyys ja sen seurausten vakavuusaste (HE 99/2010 vp). 
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Vaara ja riski ovat eri asioita. Kuluttajapalveluissa vaara koostuu kuluttajan 

tai kuluttajaan rinnastettavan henkilön taikka palvelun vaikutuspiirissä ole-

van muun henkilön terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvista tekijöistä. Vaa-

ran suuruus eli mahdollisen onnettomuuden seurausvaikutukset ovat riippu-

vaisia muun muassa siitä, kuinka paljon ihmisiä tai omaisuutta on vaarassa 

onnettomuuden tapahtuessa ja miten vakavia seuraukset ovat (HE 99/2010 

vp). 

2.2 Huolellisuusvelvollisuus 

Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja am-

mattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustava-

rasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai 

omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot 

kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liit-

tyvät riskit. (KuTuL 5§) 

Laissa on toiminnanharjoittajille asetettu huolellisuusvelvollisuus, jonka mu-

kaan heidän on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edel-

lyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttaja-

palveluksesta ei aiheudu vaaraa kuluttajan tai kuluttajaan rinnastettavan hen-

kilön taikka palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan henkilön terveydelle tai 

omaisuudelle. (HE 99/2010) 

Toiminnanharjoittajan on tunnettava palvelunsa ja hänellä tulee olla 

riittävä koulutus, kokemus ja osaaminen palvelun järjestämiseksi tur-

vallisesti. KuTuL 5 §:ssä säädetty huolellisuusvelvollisuus koskee kaikkia 

toiminnanharjoittajia. Toiminnanharjoittaja vastaa ohjelmapalvelun turvalli-

suudesta koko sen suoritusketjun ajan. Hänellä on velvollisuus estää tai kes-

keyttää palvelun tai sen osan suorittaminen, jos siitä aiheutuu vaaraa kulutta-

jan turvallisuudelle. (Tukes Ohje 2/2015) 

Turvallisuus ja kemikaaliviraston ohjeessa puhutaan riittävästä koulutuk-

sesta, kokemuksesta ja osaamisesta. Säännösten eikä ohjeiden yhteydessä 

missään ei määritellä kuitenkaan mikä on riittävä taso. Tämä jää näin ollen 

jokaisen itse  
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arvioitavaksi. Monet toimijat ovat itse asettaneet vaatimustason edellytettä-

väksi tehtäviin myös ohjelmapalveluiden tehtävien osalta. Koulutuksia järjes-

tetään, mutta vaatimuksia ei aseteta esimerkiksi laissa tai muissa säännök-

sissä. Ohjeet ovat tietysti aina viitteellisiä riippumatta antajasta.  

Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta 

ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit. (KuTuL 

5§)  

Riskien arvioinnissa ja hallinnassa: 

- tunnistetaan mitä vaaroja toimintaan liittyy, missä tilanteissa vaaroja voi 

esiintyä ja millaisia tapaturmia tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua 

(esim. kaatuminen, putoaminen tai liukastuminen), 

- arvioidaan vaaran esiintymisen todennäköisyys (epätodennäköinen, mah-

dollinen tai todennäköinen) ja seuraus (vähäinen, haitallinen tai vakava, esim. 

mustelma, luun murtuminen tai pysyvä vamma/kuolema), 

toteutetaan toimenpiteet vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi sekä 

tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi sekä 

- varaudutaan mahdollisiin onnettomuustilanteisiin ja luodaan valmiudet toi-

mia erilaisissa hätätilanteissa. 

(Tukes ohje 2/2015) 

Kuluttajaturvallisuuslaissa määritellään kuluttajapalvelusta ja riskien arvioin-

nista. Missään ei kuitenkaan määritellä sitä asiaa, kuka tai miten riittävyys 

mitataan. Mikä on riittävä osaamistaso riskienhallinnan tekemiseen erikois-

oloissa? 

Ohjelmapalveluun, tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin osallistumisen on ol-

tava kulloinenkin osallistujaryhmä (esim. lapset, nuoret, ikääntyneet tai lii-

kuntarajoitteiset henkilöt) ja osallistujien lukumäärä huomioon ottaen joka 

hetki turvallista. Tämä on yksiselitteinen asia. 
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Turvallisuusasiakirja-asetuksen mukaan toiminnanharjoittajan on etukäteen 

arvioitava ohjelmapalveluun tai sen osaan yhtäaikaisesti osallistuvien asiak-

kaiden enimmäismäärä eri olosuhteissa. 

Henkilökapasiteetin määrittäminen ulkotapahtumissa on moniuloitteista, sillä 

siinä tulee huomioida useita osa-alueita. Määrittämiseen vaikuttavat muun 

muassa tapahtuman ja tapahtumapaikan ominaisuudet, tapahtumaan liittyvät 

riskit, hyväksyttävä poistumisaika, poistumisjärjestelyt, pinta-ala ja henkilös-

tön osaaminen. (Pelastuslaitoksen kumppanuusverkoston julkaisu 3/2020, 

sivu 1) 

Henkilökapasiteetin määrittäminen perustuu tapahtuman riskiarvioon. Ris-

kiarviossa huomioidaan tapahtuman luonteeseen sekä tapahtuma-alueen ja 

rakenteiden erityispiirteisiin liittyvät osa-alueet. Tapahtuman järjestäjä laatii 

riskiarvion. (Pelastuslaitoksen kumppanuusverkoston julkaisu 3/2020, sivu 2) 

Toiminnanharjoittajan on myös etukäteen selvitettävä turvallisuuden kan-

nalta tarpeelliset ikä-, kunto-, kokemus- tai muut vaatimukset ja rajoitukset. 

Kyseiset tiedot merkitään turvallisuusasiakirjaan. (Tukes ohje 2/2015) 

Tapahtuman riskiarvioon vaikuttavat olennaisesti esimerkiksi se, minkä tyy-

lisestä tapahtumasta on kyse, mikä on tapahtuman yleisöprofiili ja miten 

yleisö tapahtuma-alueella sijoittuu. Lisäksi riskiarvioon vaikuttavat tapah-

tuma-alueen erityispiirteet, kuten pinta-ala, maastonmuodot, sijaintiin liitty-

vät rajoitteet ja poistumismahdollisuudet sekä rakenteiden, kuten aitojen, la-

vojen ja muiden tilapäisten rakenteiden sijoittuminen. (Pelastuslaitoksen 

kumppanuusverkoston julkaisu 3/2020, sivu 2) 

Palvelun tarjoamiselle ja suorittamiselle on lisäksi tarvittaessa määriteltävä 

olosuhderajoitukset huomioiden vallitsevat maasto-, ympäristö- ja sääolosuh-

teet sekä ohjaajien lukumäärä. Olosuhteita, jotka voivat vaikuttaa palvelun-

tarjoamiseen ovat esimerkiksi sateen tai pakkasen aiheuttama liukkaus, jään 

sulaminen, kylmyys tai kuumuus tai huonot valaistusolosuhteet. Toiminnan-

harjoittajalla tulee myös olla selkeät toimintaohjeet sen varalle, että olosuh-

teet muuttuvat ohjelman aikana (esim. ukkonen tai sumu). Olosuhderajoituk- 
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set ja toimintaohjeet olosuhteiden muuttuessa tulee merkitä turvallisuusasia-

kirjaan ja niiden tulee olla koko henkilökunnan tiedossa. Jos toiminta ei ole 

turvallista, ei palvelua tule tarjota. (Tukes ohje 2/2015) 

Huolellisuusvelvollisuuteen sisältyy velvollisuus varmistua ohjelmapalve-

lussa käytettävien tilojen, rakenteiden, rakennusten, laitteiden, koneiden, reit-

tien, varusteiden, henkilönsuojainten ja muun tarpeiston turvallisuudesta. 

Suorituksen aikana osallistujien ja henkilökunnan tulee käyttää tarvittavia ja 

hyväksyttyjä turvallisuusvarusteita ja henkilönsuojaimia. Ennen toiminnan 

aloittamista toiminnanharjoittajan on varmistettava, että osallistujilla on toi-

minnan edellyttämät suojaimet sekä asianmukainen varustus ja vaatetus. (Tu-

kes ohje 2/2015) 

Toiminnanharjoittaja vastaa myös siitä, että osallistujille annetaan kaikki tur-

vallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot ja että he ovat tietoisia palveluun si-

sältyvistä riskeistä. Osallistujien hyvinvointia tulee tarkkailla aktiviteetin ai-

kana esimerkiksi hypotermian, lämpöuupumisen, paleltumisen, väsymisen, 

sairastumisen tai pelkotilojen varalta. (Tukes ohje 2/2015) 

Riskien arviointi on osa KuTuL 5 §:n mukaista toiminnanharjoittajan huolel-

lisuusvelvollisuutta. Riskinarvioinnilla tarkoitetaan vaarojen tunnistamista 

sekä riskien suuruuden määrittämistä ja niiden merkityksen arvioimista tur-

vallisuudelle (KuTuL 3 § 1 mom. 6. kohta). Riskien arviointi on laaja-alaista 

ja järjestelmällistä vaarojen, terveyshaittojen ja muiden epäsuotuisten tapah-

tumien tunnistamista sekä riskien suuruuden määrittämistä ja niiden merki-

tyksen arvioimista turvallisuudelle, terveydelle ja omaisuudelle. (Tukes ohje 

2/2015) 

2.3 Turvallisuusasiakirja 

(Kuluttajaturvallisuuslaki 7 §) 

Palvelun tarjoajan, joka tarjoaa seuraavia palveluita, on laadittava turvalli-

suusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien 

hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana 

oleville: 
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1) huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus; 

2) kuntosali; 

3) laskettelukeskus ja muu rinnekeskus; 

4) leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka; 

5) rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka; 

6) seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjel-

mapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi; 

7) kiipeilykeskus; 

8) ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu; 

9) karting rata; 

10) uimahalli, maauimala, kylpylä ja viihdekylpylä; 

11) uimaranta ja talviuintipaikka; 

12) tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu; 

Kuluttajaturvallisuuslain 7 §:ssä mainittu toiminnanharjoittaja on velvolli-

nen laatimaan toimintaansa koskevan kirjallisen turvallisuusasiakirjan. Tur-

vallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus on sillä toiminnanharjoittajalla, joka 

toteuttaa tai suorittaa kyseisen palvelun.  

 

2.3.1 Turvallisuusasiakirjan laatiminen ja sisältö 

1 §Turvallisuusasiakirjan laatiminen 
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Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:ssä tarkoitettu turvallisuusasiakirja 

on laadittava siten, että se on riittävän kattava ja yksityiskohtainen ottaen 

huomioon toiminnan luonne ja laajuus. 

2§ Turvallisuusasiakirjan sisältö 

Turvallisuusasiakirjassa on selvitettävä, jollei se ole erityisestä syystä koh-

teena olevan palvelun osalta tarpeetonta: 

1) palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot; 

2) turvallisuusasioista vastaavat; 

3) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset; 

4) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi; 

5) ohjeet erilaisia 3 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja 

vahinkotilanteita varten; 

6) palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä pereh-

dyttäminen ja kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimuk-

set; 

7) palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet, henkilön-

suojaimet ja muu tarpeisto sekä niitä ja niiden huoltoa ja kunnossapitoa kos-

kevat vaatimukset; 

8) palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset; 

9) palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa 

sekä palveluun osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, kou-

lutusta ja muita vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset; 

10) palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden 

varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet; 
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11) miten erilaiset onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteet kirjataan ja mi-

ten näin kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämi-

sessä; 

12) menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuu-

den noudattamiseksi; 

13) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan palvelun tarjoamisessa 

mukana olevien tietoon; 

14) mitä kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista an-

netussa valtioneuvoston asetuksessa (613/2004) säädettyjä tietoja annetaan 

palveluun osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville ja miten nämä 

tiedot annetaan. 

Turvallisuusasiakirjassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös koh-

teen tai sen rakenteen tavanomaisesta poikkeava käyttö.  

(Vn asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta) 

Turvallisuusasiakirja on yksinkertainen työkalu yritykselle ja toiminnanhar-

joittajalle turvallisuuden tekemiseksi, riskien havainnointiin ja hallitse-

miseksi sekä yleisesti vaarojen tunnistamiseksi. Turvallisuusasiakirja on erin-

omainen viestintätyökalu juuri näiden asioiden tiedottamiseksi mukana ole-

ville. Toiminnanharjoittajan tuleekin tehdä turvallisuusasiakirjasta omaan 

toimintaansa ja toimintaympäristöönsä sopiva. Erilaisten hätätilanteiden va-

ralle tulee olla kirjalliset toimintaohjeet. 

Lisäksi pelastustoimen lainsäädännössä edellytetään, että toiminnanharjoit-

taja laatii tapahtuman ympärille pelastussuunnitelman. Toiminnanharjoittajan 

on kuitenkin varmistuttava siitä, että turvallisuusasiakirja täyttää sille kulut-

tajaturvallisuuslainsäädännössä asetetut vaatimukset myös silloin, kun se on 

yhdistetty muun lainsäädännön mukaiseen pelastus-, valmius- tai muuhun 

vastaavaan suunnitelmaan.  
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Turvallisuusasiakirja on pidettävä ajan tasalla (KuTuL 7 § 4 mom. Turvalli-

suusasiakirja on näytettävä ja toimitettava valvontaviranomaiselle tämän sitä 

pyytäessä (KuTuL 7 § 6 mom.). 

2.4 Riskien arviointi 

Kattava riskinarviointi on turvallisuussuunnittelun lähtökohta. Se edellyttää 

toimintaan liittyvien vaarojen tunnistamista ja suunnitelmaa riskien hallitse-

miseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. 

Kirjallinen riskien arviointi tulee sisällyttää turvallisuusasiakirjaan. (Tukes 

ohje 2/2015) 

Toiminnanharjoittajan on huolellisuusvelvollisuutensa mukaisesti tunnettava 

ja arvioitava ohjelmapalveluihin liittyvät riskit ja varauduttava niihin (esim. 

mitä vaaroja aktiviteetin suorittamiseen, toimipaikalle saapumiseen tai suori-

tuspaikalta toiselle siirtymiseen liittyy ja miten vaara voidaan poistaa). Ris-

kien arvioinnissa voidaan käyttää apuna KuTuL 11 §:ssä lueteltuja kuluttaja-

palvelun vaarallisuuden arvioinnissa käytettäviä perusteita (yhdenmukaiste-

tut standardit, joita koskeva viittaus on julkaistu Euroopan unionin viralli-

sessa lehdessä, muut kansainväliset tai kansalliset standardit, Euroopan ko-

mission suositukset, valvontaviranomaisten ohjeet ja suositukset, käytän-

nesäännöt sekä nykyinen tieto ja tekniikka). 

Riskien arvioinnin avulla voidaan suunnitelmallisesti ennaltaehkäistä mah-

dollisten tapaturmien ja onnettomuuksien syntymistä. Toiminnanharjoittajan 

itse suorittama riskien arviointi auttaa tunnistamaan toiminnan 

Riskien arvioinnissa ja hallinnassa: 

- tunnistetaan mitä vaaroja toimintaan liittyy, missä tilanteissa vaaroja voi 

esiintyä ja millaisia tapaturmia tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua 

(esim. kaatuminen, putoaminen tai liukastuminen), 

- arvioidaan vaaran esiintymisen todennäköisyys (epätodennäköinen, mah-

dollinen tai todennäköinen) ja seuraus (vähäinen, haitallinen tai vakava, esim. 

mustelma, luun murtuminen tai pysyvä vamma/kuolema), 
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toteutetaan toimenpiteet vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi sekä 

tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi sekä 

- varaudutaan mahdollisiin onnettomuustilanteisiin ja luodaan valmiudet toi-

mia erilaisissa hätätilanteissa. 

turvallisuuden kannalta merkitykselliset asiat ja kehittämään palvelun koko-

naisturvallisuutta sekä turvallisuushakuista toimintatapaa.  

(Tukes ohje (2/2015) 

2.5 Turvallisuussuunnitelma 

Ohjelmapalvelu tai tapahtuman järjestäminen koostuu aina useammasta toi-

minnoista. Turvallisuussuunnitelmassa olisi tärkeää pysrkiä tekemään jokai-

sesta erillisestä tapahtumastakin oma yksityiskohtainen suunnitelma. Tukesin 

ohjeessa on hyvä listaus suunnitelman rakenteesta, mutta on tärkeää muistaa, 

että suunnitelma tehdään parantamaan myös omaa tekemistä ja sen pitää olla 

toimiva sen suhteen. Alla Tukesin ohjeen mukainen esimerkki malli.  

 Turvallisuussuunnitelmassa tulisi esittää jokaisen toiminnan ja suorituspai-

kan osalta (kyseiseen ohjelmapalveluun soveltuvilta osin): 

1) Toiminnan ja suorituspaikan kuvaus. 

2) Toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä sekä 

heidän yhteystietonsa. 

3) Ajo-ohjeet tai muut ohjeet suorituspaikalle saapumiseen (myös pelastus- 

ja sairaankuljetusyksiköiden kulkureitit). 

4) Jos kyseessä on reitti: reittiselostus, lähtöpaikka, paluupaikka, päivämat-

kat, yöpymis- ja taukopaikat sekä toimintapaikat. Liitteenä kartta, johon on 

merkitty selkeästi edellä mainitut kohdat. 

5) Toimintaan ja suorituspaikkaan liittyvät riskit. 

6) Riskien hallinta: 
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- osallistujien enimmäismäärä suorituspaikalla, 

- toimintaan liittyvät rajoitukset (säätila, muut olosuhteet, päihteet, osallistu-

jien taidot, fyysiset ominaisuudet jne.), 

- ohjaajien pätevyysvaatimukset, 

- ohjaajien toiminta ennen ohjelman alkua (esim. suorituspaikan turvallisuu-

den ja varusteiden, mm. ensiapuvälineiden sekä hälytysyhteyden varmistami-

nen), 

- osallistujien perehdyttäminen ja opastaminen toimintaan, 

- käytettävät varusteet (esim. henkilönsuojaimet sekä muut turvallisuusväli-

neet), 

- koneet ja laitteet (esim. turvallisuusvaatimusten täyttäminen), 

- erityisvarusteet 

- elintarvikkeiden sekä veden kuljetus, säilytys ja käsittely, 

- paloturvallisuus (esim. palovaroittimet, tulen käsittely ja materiaalien palo-

turvallisuus). 

7) Toimintaohjeet fyysisen vamman aiheutuessa asiakkaalle tai työntekijälle. 

8) Toimintaohjeet muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa (esim. tulipalo 

ja häkämyrkytys). 

9) Yleisiä toimintaohjeita (esim. tulen käsittely ja metsäpalovaroitukset). 

10) Toimintaohjeet tapaturman tai onnettomuuden jälkeen: 

- raportointi (esim. onnettomuuskirjapito), 

- tapahtumasta tiedottaminen (esim. tiedotuksesta vastaava henkilö ja toimin-

tatapa), 
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- viranomaisille ilmoittaminen (esim. Tukes, aluehallintoviraston työsuojelun 

vastuualue ja poliisi), 

- jälkihoito (esim. loukkaantuneen kuljetus ja mahdollinen kriisiapu). 

11) Muut mahdolliset huomioitavat asiat. 

Laadittaessa suorituspaikkakohtaisia turvallisuussuunnitelmia tulee kiinnit-

tää huomiota erityisesti seuraavassa listassa esimerkinomaisesti esitettyihin 

toimintoihin, joihin saattaa liittyä merkittäviä riskejä (suluissa on mainittu 

esimerkkejä toimintaan liittyvistä turvallisuushaasteista/vaaroista): 

- kaukana asutuksesta tapahtuvat toiminnat (avun saanti on vaikeaa tai hi-

dasta), 

- korkean paikan aktiviteetit (putoaminen, kolhiutuminen), 

- maanalaiset toiminnat esimerkiksi tunneleissa, luolissa tai kaivoksissa (ek-

syminen, ilman loppuminen), 

- pitkäkestoiset maastoaktiviteetit (paleltuma, hypotermia, lämpöuupumus, 

nestevajaus, energiavajaus, eksyminen), 

- toiminnat, joissa käytetään moottoriajoneuvoja, kuten moottorikelkkoja, au-

toja, mönkijöitä, moottoripyöriä, mopoja tai vesiskoottereita (liikenneonnet-

tomuus, törmääminen), 

- toiminnat, joissa on tulipalovaara (palovamma, savumyrkytys), 

- vesiaktiviteetit (veden varaan joutuminen, hypotermia, kolhiutuminen), 

- väylien, kuten autoteiden, rautateiden ja laivaväylien, risteysalueiden lähei-

syydessä tarjottavat palvelut (liikenneonnettomuus, törmääminen, alle jäämi-

nen). 

(Tukes ohje 2/2015) 
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Edellä mainittu lista ei missään nimessä ole täydellinen, vaan on myös muita 

merkittäviä riskejä ja niitä sisältäviä toimintoja, joihin turvallisuussuunnitel-

man tekemisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Yksi tärkeä huomio on 

ensiapuvälineiden sijainti ja listaus, yhteydenpito, johtovastuuasiat jne.  Tur-

vallisuussuunnitelman avulla kaikesta näistä on yksinkertaista viestiä kaikille 

osallistujille. 

Nostaisin tässä työssäni esille ohjeen kohdan 11) Muut mahdolliset asiat, eli 

laadittaessa nimenomaan turvallisuussuunnitelmia toimintoihin, joihin liittyy 

merkittäviä riskejä esimerkiksi sääoloihin, sijaintiin, avunsaamiseen, yhteyk-

siin jne., tulisi turvallisuussuunnitelman lopullisen tarkastajan riittävyystaso 

määritellä jotenkin. Tällä parannettaisiin kuluttajan, tapahtumaan osallistu-

van sekä työntekijöiden turvallisuutta huomattavasti. Missä määrin vastuuva-

pauslausekkeilla on merkitystä onnettomuuden arvioinnissa, ei käynyt mi-

nulle selväksi vielä tämän työn yhteydessä. Myöskään ymmärtämättömyys ei 

saa olla se vapauttava asia näitä asioita arvioidessa. 

2.6 Pelastussuunnitelma 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suu-

ren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai 

paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunni-

telma. (Pelastuslaki 16§ 

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: 

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä; 

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä; 

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien eh-

käisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi; 

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toi-

menpiteistä. 

(Pelastuslaki 15, 2.kohta) 
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Pelastuslaissa on määritelty, milloin pelastussuunnitelma on tehtävä. Pelas-

tustoimiasetuksessa määritellään tarkemmin sisällöstä. Turvallisuusasiakir-

jan ja pelastussuunnitelman voi yhdistää.  

Pelastustoimiasetus: 

2 § Pelastussuunnitelman sisältö 

Pelastuslain 15 §:n 2 momentissa säädetyn sisältövaatimuksen lisäksi pelas-

tussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen ta-

vanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. 

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös, miten pelastuslain 14 §:n mu-

kainen omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa. 

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvit-

tavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja 

työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toi-

meenpanoon. 

Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnasta. 

3 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 

Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on 

laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa: 

1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; 

2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka eri-

koistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; 

3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai 

4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. 

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pe-

lastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla  
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laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisö-

tilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 §:n 

2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota 

mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. 

Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitel-

man laadinnasta. 

(Pelastustoimiasetus 2§ ja 3§) 

Tulkittaessa pelastustoimiasetuksen 3§ 3.kohtaa, eli kun tapahtumapaikan 

poistumisjärjestelyt ovat poikkeavat tavanomaisesta, on mielestäni pelastus-

suunnitelma tehtävä henkilömäärästä riippumatta erämaa-alueilla,  esimer-

kiksi tunturialueilla missä pelastustoimen vasteajat ovat pitkiä. Tämä on tie-

tysti tulkinnanvarainen kysymys, voidaanko avunsaannin vasteaikojen perus-

teella määritellä poikkeavia oloja. 

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään Pelastuslaki 16§ 3. mom. seuraavasti: 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuo-

rokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomai-

selle. Alueen pelastusviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä, että ylei-

sötilaisuuden pelastussuunnitelma toimitetaan sille tiedoksi edellä mainitun 

määräajan jälkeen. Jos 2 momentissa tarkoitettu selvitys ja arvio tilaisuuden 

vaaroista ja riskeistä tai niiden perusteella määritellyt turvallisuusjärjestelyt 

ja ohjeet ovat alueen pelastusviranomaisen arvion mukaan puutteelliset, alu-

een pelastusviranomainen voi palauttaa suunnitelman täydennettäväksi. Alu-

een pelastusviranomaisen tulee myös tarvittaessa suorittaa kohteessa 80 §:n 

mukainen palotarkastus ja ryhtyä 81 ja 82 §:n mukaisiin toimenpiteisiin. Alu-

een pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa ilmoittaa sille toimitetusta suun-

nitelmasta poliisille ja ensihoidosta vastaavalle terveysviranomaiselle. Rä-

jähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehos-

teena tulee ilmoittaa etukäteen alueen pelastusviranomaiselle siten kuin asi-

asta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-

desta annetun lain (390/2005) 81 §:ssä. 
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Mikäli ilmoitusvelvollisuus tapahtuisikin, edellä kuvatun mukaisesti aina 

poikkeavien olojen vuoksi, olisi esimerkiksi pelastusviranomaisella ennakko-

tieto ja sen perusteella tehty ennakkoarvio tilaisuuden riskeistä helposti saa-

tavilla. Ammattilainen osaa hyvinkin nopeasti arvioida tapahtuman turvalli-

suuden pääkohdat. Tämä vaatisi tuekseen järjestelmää, jolloin molemmin-

puolinen käyttö esitys/tiedoksianto/tarkastelu helpottuisi. Pelastusviranomai-

sella sekä muilla viranomaisilla olisi nopeasti saatavilla tarvittavat yhteystie-

dot ja annetut yksityiskohdat, sekä tiedot osallistujista. Puhun tässä nyt esi-

merkiksi erämaa-alueilla tapahtuvasta tapahtumanjärjestämisestä aikaisemin 

kuvatulla tavalla.  

2.7 Päätelmiä lainsäädännön perusteella 

Haluan tässä, ehkä hieman irrallisestikin, nostaa erilaisia kohtia lainsäädän-

nöstä, siihen liittyvistä asetuksista, valvovan viranomaisen ohjeistuksesta ja 

joistain annetuista lausunnoista esille, joista käy hyvin selvästi esille tietyn-

lainen osaamisen määrittämisen puutteellisuus. Asiakirjoissa ja ohjeissa on 

määritelty tarkasti tilanteita ja niihin liittyvä ”suunnittele”-velvollisuus. Toi-

minnanharjoittajan on itse ymmärrettävä, että vastuu toiminnasta on yksin-

omaan heillä ja ns. määriteltävä se osaamisen taso mm. turvallisuusnäkökoh-

dissa itse. Pelastusviranomaisen on lain mukaan autettava pelastussuunnitel-

man teossa, mutta vain siinä tapauksessa, jos joku apua pyytää tätä kyseistä 

neuvontaa. Toki asiantuntevaa apua ja huippuluokan osaamista meillä Suo-

messa on saatavilla, mutta meille selkeästi annetaan mahdollisuus ohittaa sen 

käyttö.  
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3 Erityiset alueet Suomessa 

3.1 Arktiset alueet tapahtumapaikkana 

Tunturialueilla ei ole vaarallista ja riskit ovat hyvinkin pienet, jos mukanasi 

on alan ammattilainen, osaava ja kokenut. Jokainen meistä haluaisi itsensä 

sellaiseksi määritellä, mutta henkilökohtainen mielipiteeni on, että se asia pi-

täisi määritellä aina ulkopuolisen silmin. Tapahtumajärjestämisen salliminen 

haasteellisten olosuhteiden vaikutusalueella, esimerkiksi erämaa-alueilla voi-

taisiin esimerkiksi vaatimustenosalta tasoittaa eri kategorioihin henkilömää-

rän mukaisesti. Vastuuhenkilöt toimisivat nimikkeillä erätapahtuman pääjär-

jestäjä, erätapahtuman avustava järjestäjä, erätapahtuman avustaja. Näihin 

soveltuvin koulutuspaketein varmistetaan osaamistaso. Kaikkien ei tarvitse 

osata kaikkea, erämaa-alueella tapahtumanjärjestäminen vaatisi aina pääjär-

jestäjän. Voidaan käyttää nimitystä pääopas, pääjärjestäjä kertoo ammatilli-

sessa mielessä enemmän mielestäni. Opas voi olla kuka vain, mutta ”-järjes-

täjä” nimike olisi enemmän ammatillisempi kuvaus liiketoimintaan. 

3.2 Erämaa-alueet 

Aikaisemmin jo mainitut erämaa-alueet ovat Metsähallituksen (myöhemmin 

MH) hallinnoimia alueita. Niitä Suomessa on 12 kpl. Erämaa-alueet säilyte-

tään luonnontilaisina lainsäädännöllä ja niiden hoidosta ja käytöstä ohjeiste-

taan erillisellä alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmalla. (Erämaalaki) 

Ominaista näille alueille on, ettei erämaa-alueilla ole teitä, eikä sinne ole sal-

littua rakentaa kiinteitä rakennuksia tai tukikohtia ilman siihen annettua eri-

tyistä lupaa. Osa pohjoisista erämaa-alueista ovat myös ns. Suomen suurtun-

turialuetta, missä ilmasto ja sääolosuhteet ovat todella arktiset ja jäämeren 

läheisyys tuo äkillisiä vaihteluita sääolosuhteisiin.  
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3.3 Toimiminen erämaa-alueilla  

Metsähallituksen Luontopalvelujen tavoitteena on laatia yhteistyösopimukset 

käyntikohteiden asiakkaita palvelevien matkailuyritysten kanssa. Näissä so-

pimuksissa linjataan myös asiakasturvallisuuteen liittyvät näkökulmat. Luon-

topalvelut vastaa sopimusalueen palveluvarustuksen hoidosta, kunnosta ja 

turvallisuudesta. Yhteistyöyritys vastaa puolestaan itsenäisesti siitä, että sen 

harjoittama toiminta on kaikilta osin voimassa olevien säädösten mukaista 

sekä hankkii toiminnassaan mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat ja va-

kuutukset. Käytännön toiminnassa yhteistyö näkyy yhteisten asiakkaiden laa-

dukkaampana palveluna ja yhteensovitettuna viestintänä, millä on selkeä vai-

kutus asiakasturvallisuuteen matkan eri vaiheissa. (MH 1884/2019/07.00.00 

Asiakasturvallisuus Luontopalveluissa) 

3.4 Vaarallisesta kuluttajapalvelusta ilmoittaminen 

MH on omassa Asiakasturvallisuus Luontopalveluissa- ohjeessaan linjannut 

ilmoitusvelvollisuutensa vaarallisesta kuluttajapalvelusta seuraavasti: 

Jos MH saa tietoonsa tai MH:n tulisi ammattitaitonsa perusteella hallussaan 

olevien tietojen perusteella pystyä päättelemään, että sen tarjoamasta kulutta-

japalvelusta aiheutuu vaaraa jonkun terveydelle tai omaisuudelle, tästä on il-

moitettava välittömästi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Tukesille teh-

dään ilmoitus vakavimmista ja poikkeavista uudentyyppisistä onnettomuuk-

sista. Lievät onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet kirjataan omaan onnetto-

muuskirjanpitoon. Tällaisia vakavia tapauksia ovat esimerkiksi tapahtunut 

onnettomuus tai vakava läheltä piti -tilanne. MH:n on samalla ilmoitettava, 

mihin vaaran poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin se on ryhtynyt vaaran 

takia. (MH 1884/2019/07.00.00 Asiakasturvallisuus Luontopalveluissa) 

Tämä ohje on hyvä mielestäni, koska heidän hallinnoimilla alueillaan yrittä-

jänä voi toimia ainoastaan tekemällä yhteistyösopimuksen heidän eli MH:n 

kanssa, kuten edellä on kerrottu. 

MH:lla on saatavilla paras tieto puuttua vaaralliseen kuluttajapalveluun ni-

menomaan erämaa-alueilla, tehdä se ensiarvio aiotusta tavasta toteuttaa pal-

veluja. Tätä tapaa tiedonsaannin yksityiskohtia kehittämällä, voidaan varmis 
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tua kyseisen toiminnan osaamistasosta, turvallisuussuunnittelun luotettavuu-

desta ja oman tuotteeseen sisältyvien riskien tiedostamisesta ja hallinnasta 

huomattavasti nykyhetkeä paremmin. 

Mielestäni tätä tarkasteluvelvoitetta tulisi käyttää enemmän, varsinkin ihan 

pohjoisimmilla erämaa-alueilla, koska riskit sääolojen myötä kasvavat väliin 

todella suuriksi. Ehdottomasti selkeästi havaittavaan vaaralliseen ja puutteel-

liseen toimintaan pitää pystyä reagoimaan. Alueen hallinnoinnin kautta ta-

pahtumanjärjestäminen liiketoiminnallisesti ja niissä esiintyvissä puutteelli-

sissa tapauksissa pitää toiminta pystyä myös estämään. Silloin kun puhutaan 

turvallisuudesta palveluissa, ja ns. kuluttajan turvallisuudesta, ei voida mis-

sään nimessä vedota yhdenvertaisuuteen mikä tulee esimerkiksi esille mo-

nesti maankäytön osalta. Yhdenvertaisuus on todella tärkeä asia, mutta mie-

lestäni MH:n on vastuullisena toimijana profiloiduttava enemmän myös alu-

een turvallisuustoimijaksi. 

MH on omassa turvallisuusohjeessaan määritellyt asiaa näin: 

Arvioitaessa toiminnanharjoittajan huolellisuutta kiinnitetään huomiota hä-

nen tietoisuuteensa toimintaansa liittyvistä riskeistä, toimenpiteistä riskien 

minimointiin ja vaaratekijöiden poistamiseen sekä kuluttajille välitettyyn in-

formaatioon palveluun sisältyvistä riskeistä. Avainasemassa lain tavoitteen 

toteuttamisessa on toiminnanharjoittajan omavalvonta, jonka tulee olla riittä-

vällä tasolla. Omavalvonnan tarkoituksena on tunnistaa ja hallita toimintaan 

liittyviä riskejä sekä varmistaa palvelun turvallisuus. Omavalvonnan tueksi 

on tarvittaessa laadittava ns. turvallisuusasiakirja.  

(MH 1884/2019/07.00.00 Asiakasturvallisuus Luontopalveluissa) 

MH:n ympäristöministeriölle tekemässä turvallisuusselvityksessä yksi esille 

nostettu näkökulma on: 

• Taidot luonnossa retkeilyyn voivat muuttua. Varusteet paranevat, 

mutta taidot ja ymmärrys olosuhteista voi heiketä. Uusia asiakasryh-

miä, joiden omien taitojen virhearvioinnit ja riskien ottaminen voi li-

sätä vaaratilanteita 
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MH:n turvallisuusselvityksen yhteydessä tehdyn asiakasturvallisuus kyselyn 

perusteella esille tuotuja haasteita Lapin on Luontopalveluiden osalta mm. 

seuraavat: 

• Retkeilijöiden tiedon puute: etukäteistietoa ei osata tai ei haluta selvittää, ei 

tiedosteta pohjoisten alueiden laajuutta, ei ymmärretä retkeen liittyviä vaati-

mustasoja, käsite metsäautotie ei ole tuttu. 

• Retkeilijöiden kokemattomuus: retkeilytaidot heikentyneet, hakeudutaan 

liian helposti merkittyjen reittien ulkopuolelle, oman kunnon ja taitojen yli-

arviointi, huolimaton juomaveden käyttö, tupien talvikäytön erityispiirteitä ei 

ymmärretä (häkämyrkytys, tulipalo). 

• Retkeilijöiden riittämättömät varusteet: alueelle tullaan liian vähin rahava-

roin ja luotetaan mahdollisuuteen ilmaisesta autiotuvasta tien läheisyydessä, 

huonot ja vääränlaiset varusteet, liian vähän evästä, toisaalta ylivarautuminen 

eli liikaa tavaraa mukana, retkeilykartta ja kompassi puuttuu. 

• Kulttuurierojen tuomat haasteet: kansainväliset asiakkaat eivät ymmärrä tal-

ven erityispiirteitä, kello ja kalenteri määräävät tekemiset eli jätetään huo-

miotta säätila ja olosuhteet, autoillaan vääriin paikkoihin, retkeilykulttuuria 

ei tunneta (esim. autiotupien sulkeminen sisältä). 

• Luonnonolosuhteiden aiheuttamat vaarat: lumikuormat rakenteissa, myrs-

kyjen lisääntyminen, heikot jäät ja tulvat, sään nopeat vaihtelut, kivikkoiset 

maastot, Ilmastonmuutoksen seurauksena uusia haasteita. 

• Reittien rakenteiden paikoin heikko kunto ja ajoittainen liukkaus. 

• Tietoisten riskien ottaminen on kasvanut, esimerkiksi extreme -lajit, retkeily 

lumivyöryvaaran paikoissa, isot joet ja niiden riskialttiit ylitykset. 

• Avun saaminen hätätilanteissa hankalaa tai kestää kauan hankalien maasto-

jen ja pitkien etäisyyksien takia 

• Huonot viestintäyhteydet (kaikki liittymät eivät toimi, yhteyksissä katkok-

sia) 
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• Ilkivalta, murrot, varkaudet esim. tuvilla (palohälyttimet, tyhjennetyt sam-

muttimet). 

• Sosiaalisessa mediassa on usein väärää tietoa, mikä jää elämään. 

• Asiakaspalvelupisteet jäävät retkeilijöiltä löytämättä, jolloin ennakkotieto 

voi jäädä puutteelliseksi. 

(Asiakasturvallisuuden riskienhallinta, MH Luontopalvelut 31.12.2020) 

Matkailun yhteistyön kehittämisen jatkotavoitteena on muun muassa selkeyt-

tää Luontopalvelujen osallisuuttaa matkailun alueorganisaatioiden toimin-

nassa ja tuottaa parempaa viestintä- ja perehdytysmateriaalia yhteistyöyrityk-

sille vastuullisesta toiminnasta. Asiakasturvallisuuden varmistaminen on 

olennainen osa Luontopalvelujen matkailun yhteistyön kehittämistä. (MH 

1884/2019/07.00.00 Asiakasturvallisuus Luontopalveluissa, s.25) 
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4 Turvallinen toimiminen erityisolo-
suhteissa arktisilla alueilla 

4.1 Tunnista vaarat 

Ohjelmapalveluihin sisältyy usein huomattavia riskejä, koska osallistujat vie-

dään tietoisesti sellaisiin tilanteisiin, joita he eivät ole aikaisemmin kokeneet. 

Yllätykset ja äärikokemukset ovat palvelun olennainen osa. Yllätyksellisyy-

destä ja jännityksestä huolimatta palvelun kaikkien vaiheiden pitää olla tur-

vallisia. On tärkeää, että ohjelmapalvelun tarjoaja on tunnistanut etukäteen 

mahdolliset vaaratilanteet ja järjestänyt palvelun turvalliseksi erilaisten osal-

listujaryhmien ja myös sivullisten kannalta. (https://tukes.fi) 

4.2 Erityinen osaaminen 

” 20 prosentin työllä saadaan aikaan 80 prosenttia tuloksesta. Jos aletaan ha-

vitella loppua kahtakymmentä prosenttia, työtä joudutaan tekemään puuttuvat 

80 prosenttia. Kannattaa siis miettiä kuinka pieniin yksityiskohtiin mennään 

ja voidaanko jokin asia jättää vähemmälle huomiolle.” 

Kari ” Vaiska Vainio, Ankarat avotunturit, 2013 

Olen ehdottoman samaa mieltä yllä olevan kirjoituksen ja kirjoittajan kanssa. 

Emme ikinä tuntureilla ja arktisessa ympäristössä voi tietää tarkalleen esimer-

kiksi sääolojen muuttuessa mitä tapahtuu. Voimme ennakoida asioita ja osaa-

minen perustuu yleiseen käsitykseen ja kokemukseen mm turvallisuuden 

osaamisessa. Opitut ja harjoitellut käytännöt pitää olla, mutta mikä niistä mil-

loinkin on oikea, perustuu kokemuksen kautta tulleeseen päätöksentekoky-

kyyn. Aikaa erityisen kylmässä on monesti todella vähän. 

 

 

https://tukes.fi/
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RAUHOITU-HENGITÄ-RAHOITU-ARVIOI TILANNE 

-TEE PÄÄTÖS / VALITSE TYÖKALU 

-TOTEUTA PÄÄTTÄVÄISESTI 

JATKA ARVIOINTIA KOKO PELASTUSTOIMEN AJAN 

Johtamiseen liittyy olennaisesti retkikunnan turvallisuuden ja toiminnan ta-

kaaminen tilanteessa, jossa johtaja putoaa pelistä pois. Niinpä jo muutaman 

hengen retkikunnalla on hyvä olla etukäteen nimetty varajohtaja, jonka ensi-

sijainen tehtävä on tuoda ryhmä turvallisesti kotiin. (Kari ”Vaiska” Vainio, 

Ankarat avotunturit 2013) 

Yllä olevassa on todettu yksi tärkeimmistä asioista vaikeissa muuttuvissa olo-

suhteissa toimimiseksi. Varmista osaaminen ja turvallinen paluu. 

Kuvailen alle yhden esimerkkitilanteen, yksinkertaisen perustilanteen, jotta 

ymmärrämme kuinka pienestä voi olla kaikki kiinni silloin, kun apu ei ole 

lähellä. 

Seurue on liikkeellä moottorikelkalla ja siihen kiinnitetyillä ihmisten kulje-

tukseen tarkoitetut reellä. Näkyvyys tunturialueella huononee yhtäkkisesti. 

Alueella on paljon avonaisia sulia, joiden läheisyydestä normaalisti reittiä pit-

kin kuljetaan. Näkyvyys huononee entisestään ja on maksimissaan 5 metriä, 

eikä mitään kiintopisteitä tummia kiviä lukuun ottamatta ole havaittavissa 

valkoisessa tunturimaisemassa. Pakkanen on kiristynyt maaliskuun iltapäi-

vässä ja on – 25 C, tuulee lounaasta jäämereltä päin n. 12 m/s.  Yhtäkkiä 

kelkka vajoaa sulaan ja vetää reen perässä. Vettä tunturijoessa ei ole kuin 

metri korkeintaan ja hukkumisen vaaraa ei ole. Kuljettaja ja reessä olleet 8 

henkilöä kastuvat kuitenkin kainaloista alaspäin likomäräksi. Kaikki reessä 

olleet tavarat on sidottu kiinni ja ne kastuvat. Alueella ei ole puhelin kuulu-

vuutta ja lähin majoitukseen soveltuva autiotupa on 8 km:n päässä. Lumi 

upottaa kävelijää. 

Hyvin tavallinen esimerkki ja voi vain arvata kuinka tilanteessa lopulta käy. 
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Kari ”Vaiska” Vainio on kuvaillut kirjassaan Ankarat avotunturit seuraavan-

laisen kokeen: 

 

”Syksyllä 1998 teimme ihmiskokeen, jossa yksi henkilö kävi kastautumassa 

kylmässä vedessä vaatteet päällä. Sen jälkeen mentiin pakkaslaboratorioon. 

Oltuaan viisi minuuttia -40 C:n pakkasessa koehenkilö sai tehtäväksi vaihtaa 

kuivat vaatteet päälleen. Tehtävä ei onnistunut, ja koe jouduttiin keskeyttä-

mään , kun koehenkilön pikkuvarpaan anturi näytti ihon pitalämpötilaksi + 

7c ja hän vapisi kylmästä toimintakyvyttömänä.” (Ankarat avotunturit 2013) 

Työskentely- ja päätöksentekokykymme kannalta on erittäin tärkeää, että 

ruumiinlämpötila pysyy mahdollisimman normaalina. Ruumiin sisällä ja 

päässä lämpötilan on oltava 37 astetta. …On hyvä tietää, että lämmön alene-

misen kymmenellä asteella arvioidaan vähentävän käden työkykyä puoleen. 

Jos jalkojen ja käsien tai muun ihon pinnan lämpötila laskee 7-8 asteeseen, 

tuntoaisti ei enää toimi. Sen vuoksi paleltumat syntyvät usein huomaamatta. 

(Stefan Källman & Harry Sepp, Selviydy luonnon ehdoilla 2001) 

Henkilökapasiteetin määrittäminen ulkotapahtumissa on moniuloitteista, sillä 

siinä tulee huomioida useita osa-alueita. Määrittämiseen vaikuttavat muun 

muassa tapahtuman ja tapahtumapaikan ominaisuudet, tapahtumaan liittyvät 

riskit, hyväksyttävä poistumisaika, poistumisjärjestelyt, pinta-ala ja henkilös-

tön osaaminen. (Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisu 3/2020) 

Ammatillisesti osaavan henkilökapasiteetin määrittäminen on kuitenkin hy-

vin tärkeää myös erilaisten tapahtumien osalta vaikeissa erityisolosuhteissa, 

koska sillä voidaan varmistaa toiminta ääriolosuhteissa ja erikoistilanteissa 

ainoastaan. 

4.3 Evakuointi ja turvallinen päätös. 

Onnistuneen evakuoinnin edellytys on se, että tapahtuman henkilöstö on kou-

lutettu toimimaan evakuointitilanteissa sekä perehdytetty kyseessä olevan ta-

pahtuman evakuointijärjestelyihin. Jokaiseen tapahtumaan suositellaan tehtä-

vän evakuointiharjoitus ennen tapahtuma-alueen avaamista. Evakuointihar-

joituksen tarkoituksena on varmistaa suunniteltujen evakuointijärjestelyiden 

toimivuus käytännön tasolla. 
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Evakuointijärjestelyjen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota viestiyhteyk-

sien toimivuuteen, viestin välittymiseen henkilökunnalle ja muille mukana 

oleville sekä henkilökunnan osaamiseen. (Tukes Ohje 2/2015) 

Talvivaellukselle tulee varautua niin, että kaikissa eteen tulevissa tilanteissa 

on omavarainen. Vaikka mukana olisi hätälähetin tai toimiva puhelinyhteys, 

ei apu tule myrskyn kestäessä välttämättä paikalle. Helikopteri on lelu, joka 

lentää vain kauniissa säässä VFR-oloissa. Kelkka tulee vielä kehnossa näky-

vyydessä, mutta kun näkyvyys on vain muutamia metrejä ja whiteout estää 

maaston muotojen havainnoinnin, voi kelkkakuskikin joutua kääntymään. 

Vaikeissa oloissa tehty SAR-operaatio on vaarallista myös etsijöille. Retkeä 

ei siis kannata suunnitella taitojensa ylärajoille ajatellen , että äiti tulee pilliin 

vihellettäessä hakemaan tuhlaajapojan pois. (Ankarat avotunturit, 2013) 

Pohjoisimmilla erämaa-alueilla vasteajat pelastustoimien saapumiseen ovat 

useita tunteja hyvälläkin säällä. Pelastustoimi perustuu paljolti vapaaehtois-

toimintaan pelastuspuolella ja on todella ammattitaitoista paikallisista koos-

tuvaa henkilöstöä. Keliolosuhteet monesti kuitenkin vaikeuttavat pelastustoi-

mia. En mene viranomaistoimintaan sen enempään tässä työssäni, koska pe-

lastustoimet ovat aina  hätätoimi ja siihen palveluun tukeutumista pitää kaikin 

keinoin pystyä välttämään hyvän suunnittelun ja valmistautumisen kautta. 

Sen käyttöönkin pitää silti varautua ja toimintamallit pitää olla selvissä myös 

pelastustilanteissa. 
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5 Työsuojelu  

5.1  Työsuojelu ja työnantaja 

Työntekijöiden näkökulmasta muutama sana toimiessa arktisen ilmaston alla.  

Turvallisuus- ja terveysnäkökulma otetaan huomioon niin töiden suunnitte-

lussa, tekemisessä kuin seurannassakin. Toiminnan lähtökohtana ovat työtur-

vallisuuslakiin kirjatut työnantaja- ja työntekijävelvoitteet. 

Työnantajan pitää 

•  tunnistaa ja arvioida haitta- ja vaaratekijät, eli tehdä riskien arviointi, 

sekä poistaa tai vähentää riskejä 

•  päivittää riskien kartoitus tarvittaessa 

• suunnitella ja mitoittaa työ, työympäristö, -välineet ja -menetelmät si-

ten, ettei niistä koidu työntekijöille haitallista kuormitusta 

• antaa työntekijöille opetusta ja ohjausta 

• laatia työsuojelun toimintaohjelma ja pitää se ajan tasalla 

•  määrittää velvollisuudet ja valtuudet 

• varmistaa osaaminen ja resurssit 

• tiedottaa turvallisuuteen liittyvistä asioista 

• tarkkailla jatkuvasti työympäristön ja työyhteisön tilaa. 

Työturvallisuus on yksi tuottavuuden tärkeimmistä tekijöistä. 

(https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/turvallisuusjohtaminen) 

 

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/turvallisuusjohtaminen
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5.2 Työturvallisuus 

Turvallisuusjohtamisen yksi keskeinen työkalu on riskien arviointi. Sen 

avulla arvioidaan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristötekijöiden vai-

kutukset. Turvallisuusjohtaminen varmistaa myös työntekijöiden osaamisen, 

osallistumisen ja motivoinnin. (https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopai-

kalla/turvallisuusjohtaminen) 

5.2.1 Riskien hallinta ja arviointi 

11 § Erityistä vaaraa aiheuttava työ 

Jos 10 §:ssä (Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi) tarkoitettu työn vaa-

rojen arviointi osoittaa, että työstä saattaa aiheutua erityistä tapaturman tai 

sairastumisen vaaraa, tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilö-

kohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä tai tällaisen 

työntekijän välittömässä valvonnassa muu työntekijä. Muiden henkilöiden 

pääsy vaara-alueelle on tarpeellisin toimenpitein estettävä. (Työturvallisuus-

laki) 

14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 

vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaa-

minen ja työkokemus huomioon ottaen: 

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, 

työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oike-

aan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai teh-

tävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälinei-

den ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista; 

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen es-

tämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan 

tai vaaran välttämiseksi; 

3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja 

korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/turvallisuusjohtaminen
https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/turvallisuusjohtaminen
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4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työnteki-

jälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä kirjallisista työohjeista 

sekä niistä ammateista ja tehtävistä, joissa vaaditaan erityistä pätevyyttä, 

sekä tällaisen pätevyyden osoittamisesta. Pätevyyden osoittamiseksi hyväk-

sytään myös ulkomailla suoritettu tutkinto, todistus tai muu koulutuksesta an-

nettu asiakirja sen mukaisesti kuin siitä säädetään ammattipätevyyden tun-

nustamisesta annetussa laissa (1093/2007) tai määrätään Suomea sitovissa 

kansainvälisissä sopimuksissa. (3.5.2013/329) (Työturvallisuuslaki) 

13 § Sääolot 

Työnantajan on järjestettävä korkealla tehtävä työ ja sään vaikutukselle alt-

tiin työvälineen käyttö siten, etteivät tuuliolosuhteet, työvälineiden jäätymi-

nen, vesi- tai lumisade, salama tai muut sääolot vaaranna työntekijöiden tur-

vallisuutta ja terveyttä. (Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta 

käytöstä ja tarkastamisesta 12.62008/403) 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu työ on keskeytettävä, jos sääolosuhteet huo-

nontuvat siten, että työntekijän turvallisuus vaarantuu. 

Kylmässä työskentelystä työntekijän näkökulmasta ei ole säädetty juurikaan 

muuta kuin varusteiden osalta. Kuumassa työskentelyyn löytyy selkeitä mää-

räyksiä ja ohjeita mm. työn jaksottamisesta. 

 



Virhe. Määritä Aloitus-välilehdessä Heading 1, jota haluat käyttää tähän 
kirjoitettavaan tekstiin. 

32 

6 Loppuyhteenveto ja päätelmiä 

6.1 Yhteenveto 

Tässä nopeassa katsauksessa lainsäädäntöön ja erinäköisiin ohjeistuksiin voi 

todeta, että kuluttajatapahtumia järjestettäessä jää melkoisen iso vastuu itse 

tapahtuman järjestäjälle arvioida omaa tuotettaan ja siihen liittyviä asioita toi-

mittaessa erityisolosuhteiden alueilla. Erityisen olosuhteiden alueita mieles-

täni ovat arktisen ilmaston alaiset ja tai muutoin syrjäiset pitkien vasteaikojen 

alueet. Lainsäädännössä ei ole velvoitettu tapahtumanjärjestäjää muutoin 

kuin yleislailla huolehtimaan turvallisesta toiminnasta. Näistä isoimmassa 

roolissa on Kuluttajaturvallisuuslaki.  

Valvovan viranomaisen Tukesin ohjeistus on erinomainen, samoin kuin pe-

lastusviranomaisten antamat ohjeet ovat hyviä. Nämä kuitenkin ovat vain oh-

jeistuksia, ei sinällään yritystä tai tapahtumanjärjestäjää velvoittavia säännök-

siä. Metsähallitus alueen toimijana on mielestäni erityisroolissa, jos lähde-

tään, arvioidaan toimintaa näillä esille nostetuilla erämaa-alueilla. Ilman lain-

säädäntöä, he voisivat jo velvoittaa tapahtumaan tai ohjelmapalveluun liitty-

vää toimijaa tarkemmilla velvoitteilla. Esimerkkinä voidaan ottaa alueella 

toimimiseen vaadittava lyhyt koulutus, missä kerrotaan ja käydään alueen eri-

tyisvaatimukset yhdessä läpi.  

Uuden ISO turvallisuusstandardin mukana tulee myös pätevyysvaatimuksia, 

mutta näiden toimintaan vieminen ei ole pakollista. 

Turvallisuusriskien tunnistaminen arktisen sääolojen keskellä oli tämän työni 

pääajatuksena.  Tähän haluan ottaa ja yleistää hieman yhtä kohtaa Kari Vai-

nion kirjasta: 

Kun riskianalyysissä on päädytty tiettyihin onnettomuuksiin ja sairastumisiin, 

suunnitellaan ensiapulaukun sisältö sellaiseksi, että sieltä löytyvät välineet ja 

lääkkeet analyysissä arvioitujen tapahtumien hoitamiseksi. Jos johonkin  
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suunnitelmassa arvioituun onnettomuuteen ei kyetä reagoimaan, on tällainen 

”papille hoidettavaksi jätettävä asia” tuotava selvästi tiedoksi kaikille etukä-

teen. (Ankarat avotunturit, 2013)  

 

6.2 Kehitysajatuksia sekä loppusanat 

 

Kuva 1 Tunturit kauneimmillaan. Käsivarren erämaa-alue.  

 

Aikaisemmin jo mainitsin työssäni, että ymmärtämättömyys ei saa olla syy 

jättää asioita tekemättä. Näen työssäni paljon asioita ja juurikin tunturialu-

eella haluaisin kiinnittää huomiota selkeisiin turvallisuusepäkohtiin. MH:n 

tekemien yhteistyösopimuksien määrä Käsivarren suurtunturialueella on li-

sääntynyt huomattavasti viime vuosina juurikin yhdenvertaisuusperiaatteen 

vuoksi. Kaikilla on samanlainen mahdollisuus toimia myös näillä alueilla. Se 

on mielestäni hieno asia, että kiinnostus pohjoisia alueita kohtaan on lisään-

tynyt. Se tuo kuitenkin mukanaan myös juurikin näitä epäkohtia. Osa toimi-

joista on todella ammattilaisia liikkumaan ammatillisessa mielessä tuntureilla 

ja heidän mukaansa voi huoletta ihmiset laittaa. Kuitenkin valitettavasti on 

nähtävissä myös se puoli, että osalla tätä ammatillista osaamista ei ole. On  
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vain halu tehdä vaativaa erämaaoppaan työtä, mutta ei minkäänlaista osaa-

mista. Tämä kohta meidän pitäisi pystyä ennakoimaan ja kuluttajan näkökul-

masta varmistamaan, ettei kukaan joudu vaaralle alttiiksi tietämättään. 

Yleensä osaamattomuus ns. harjaantumattoman silmiin näkyy vasta tosipai-

kan tullen ja se voi olla siinä vaiheessa myöhäistä.  

Turvallisuustyö tehdään aina taustalla, eikä se ammattilaisen mukana välttä-

mättä edes näy. Tästä syystä vaikeat ja erityiset olosuhteet pitää olla yksi syy 

pelastussuunnitelman tekemiseen kuluttajapalveluissa ja se pitää todistetta-

vasti toimittaa pelastusviranomaiselle. 

Toinen yksityiskohtainen kehityskohde on, että vastuullisen tapahtumanjär-

jestäjän tai ohjelmapalvelutuottajan on pystyttävä jatkossa osoittamaan päte-

vyytensä koulutuksella toimiessaan näillä ankarilla, mutta niin karun kau-

niilla alueilla tuntureilla. Pätevä vastuullinen henkilö pitää olla myös aktiivi-

sesti mukana tapahtuman toteutuksessa.  

Muutoin toivotan kaikki tervetulleiksi katsomaan ja nauttimaan Meidän kaik-

kien aivan uskomattoman kauniista luonnosta pohjoisen tuntureille turvalli-

sesti. 

Kari Anunti 

 

Tämän työn kirjoittaja on Käsivarren ja Pöyrisjärven erämaa-alueilla lapsuu-

tensa kasvanut saamelaispoika, joka on tehnyt pitkän lähes 30 vuoden uran 

turvallisuuden ja arktisen luontoelämysmatkailun parissa juurikin näillä koti-

tuntureillaan jo vuodesta 1991 alkaen. 
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