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Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma 
FB Factor ry 

 

Yleistä turvallisuudesta 
 

Turvallisuussuunnitelman tavoite  

Turvallisuussuunnitelma kokoaa turvallisuutta edistävät toimintatavat sekä päätöksenteossa, eri 

toimintamuodoissa ja suorituspaikoissa. Siinä määritellään vastuuhenkilöiden tehtävät ja taitotaso sekä 

työnjako toimijoiden kesken. Lisäksi suunnitelma kattaa sisäisen tiedonvälityksen sekä kriisiviestinnän 

ohjeet.  

 

Turvallisuussuunnitelma on seuran toimihenkilöiden sekä muiden jäsenten luettavissa. Jokaisen tulee 

tutustua siihen, jotta saamme toimintatavat turvallisuuden varmistamiseksi seuratoiminnassamme 

yhtenäisiksi. 

 

Vastuut ja velvollisuudet FB Factorissa 
Seura huolehtii johtokunnan toimesta, että seuran kotisivuilla on luettavissa ajantasainen 

turvallisuussuunnitelma. Päivitys on johtokunnan vastuulla, mutta on jokaisen seuran jäsenen omalla 

vastuulla tiedostaa ja tuntea omaa ja muiden turvallisuutta koskevat tekijät. Tarvittavat luvat tapahtumiin 

hankkii seuran turvallisuusvastaava. 

Harjoituksissa ja turnauksissa valmentajat sekä nimetyt joukkueen toimihenkilöt ovat vastuussa pelaajien 

turvallisuudesta. 

 

FB Factorin turvallisuusvastaava 

FB Factorin käytännön turvallisuustyöstä vastaa johtokunnan nimeämä turvallisuusvastaava. 

Turvallisuusvastaavan keskeisin työ on turvallisuussuunnitelman ajan tasalla pitäminen sekä huolehtiminen, 

että seuran toiminnassa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelmassa olevia ohjeita. FB Factorin 

turvallisuusvastaava vastaa yhteistyöstä paikallisten viranomaisten kanssa (poliisi, pelastuslaitos yms.). 

Tähän kuuluu esim. seuran virallisista tapahtumista ilmoittaminen viranomaisille sekä mahdollinen 

raportointi tapahtuneesta. Harrastuspaikkojen turvallisuudesta ja kunnosta vastaa ko. tilan omistaja, 

vuokralainen tai vastaava taho. Seuran toimihenkilöiden tulee kuitenkin oman joukkueen turvallisuuden 

takaamiseksi aina varmistaa kyseiset tilat. Tarvittaessa on tilojen omistajalle tai haltijalle huomautettava 

epäkohdista. Tarkastettavia kohteita ovat esim. varauloskäytävät ja alkusammutustarvikkeiden 

olemassaolo. Seuralla ei ole vastuuta liikuntasaleista muuten kuin, että ko. tila tulee jättää seuraavalle 

käyttäjälle siistissä kunnossa.  

 

 



Mahdolliset uhat  

 

Tämä suunnitelma käsittää mahdolliset uhat, niihin varautumisen, hoidon sekä paluun normaaliin 

toimintaan.  

 

Häiriköinti  
Häiriköinti voi olla tapahtuma, jossa yksi tai useampi henkilö tulee häiritsemään tapahtumaa / harjoitusta 

ilman, että ihmisten turvallisuus on uhattuna. Ensisijaisesti pyritään rauhoittamaan tilanne ja saamaan 

häiriköivät tahot poistumaan tapahtumasta. Tämä tehdään rauhoittamalla ja puhumalle häiriköivälle 

henkilölle. Mikäli tämä ei auta, kutsutaan paikalle poliisi. Seuran toimihenkilöiden käyttämä väkivalta 

tällaisessa tilanteessa ei ole hyväksyttävää (paitsi itsepuolustukseksi), eikä se toimi hyvänä esimerkkinä 

lapsille ja nuorille.  

 

Turvallisuusuhka  
Turvallisuusuhka on vakavampi häiriö, jossa ihmisen fyysinen turvallisuus on jollakin tavalla uhattuna 

(pelaajat, toimihenkilöt, katsojat jne.). Tällaisia uhkia voivat olla esim. vakava häiriköinti, tulipalo, kaasu- ja 

myrkkyvaaratilanteet. Näitä aineita saatetaan käyttää esim. tilojen korjausten yhteydessä. Tällaisessa 

tilanteessa varmista aina ensin ihmisten turvallisuus esim. evakuoimalla ihmiset ko. paikan omalle 

kokoontumispaikalle. Kun ihmiset ovat turvassa ja apu on hälytetty, pyri poistamaan, mikäli mahdollista, 

uhkatekijä ja / tai minimoimaan mahdollinen vahinko.  

Toimenpiteet turvallisuusuhan sattuessa ovat: 

● tee nopeasti tilannearvio 

● mitä on tapahtunut/tapahtumassa  

● tarkista loukkaantuneet (ks.3.4 loukkaantuneiden hoito)  

● hälytä apua, yleinen hätänumero 112  

● käynnistä mahdollinen evakuointi  

● ole rauhallinen sekä esiinny selkeästi ja määrätietoisesti (korota ääntäsi)  

● jos epäilet kaasuvaaraa, varo liekkiä ja kipinää, joka voi sytyttää kaasun.  

 

Tulipalo, vesivahinko yms.  
Tiloissa voi syttyä tulipalo, syntyy vesivahinko tai muu vastaava, joka voi vaarantaa ihmisen turvallisuuden 

sekä vahingoittaa rakennusta, kulkuneuvoja yms. Ennen tilaisuuden alkua varmista, että poistuminen on 

turvallista tilasta - ei takalukittuja ovia tai portteja. Varmista, että alkusammutuskalusto ja ensiapuvälineet 

ovat paikoillaan ja huollettuja. Mikäli tilaisuudessa käytetään myyntikojuissa nestekaasua, pitää paikallisen 

pelastusviranomaisen kanssa sopia käytännön järjestelyistä.  

 

Toimenpiteet tulipalon sattuessa ovat: 

● ole rauhallinen  

● yritä sammuttaa palo alkusammuttimella, sammutuspeitteellä, tukahduttamalla tai vedellä  

● hälytä pelastuslaitos, yleinen hätänumero 112  

● varmistu, ettei paloalueelle ole jäänyt ihmisiä 

● sulje ovet ja ikkunat palokohteen läheisyydessä (sulje ilmastointi, mikäli mahdollista)  

● poistu tiloista tai kentältä  

● ilmoita / varoita lähiympäristöä palosta  

● opasta pelastuslaitos paikalle 

 



Muu turvallisuusuhka  

Jos kyseessä on seuran tapahtumaan kohdistuva uhkaus (esim. pommiuhka), on tila, jossa tapahtuma on, 

välittömästi evakuoitava ja hälytettävä viranomaiset paikalle.  

 

● yritä selvittää milloin ja missä pommi räjähtää ja millainen se on  

● evakuoi tila  

● ilmoita poliisille, yleinen hätänumero 112 

  

Tapaturmat ja sairaudet  

Sairauksia voi tulla harjoitus- tai kilpailutilanteissa (ruhje, luunmurtuma, auringonpistos, ylikuormitus yms.). 

Tällöin kyseessä on yksittäisen henkilön loukkaantuminen tai sairastuminen. Varmista, että joukkueella on 

aina mukana ensiapulaukku. Ensiapulaukun vähimmäissisältö on kylmäpusseja, haavanpuhdistusainetta, 

sidetarpeita, laastaria, sakset ja kolmioliina. Ne tapaturmat, joita ei näillä varusteilla pystytä hoitamaan, 

vaativat terveysasemalla / lääkärillä käyntiä. On toivottavaa, että jokaisessa joukkueessa on ainakin yksi 

ensiapukurssin suorittanut henkilö. Valmentajan / joukkueenjohtajan / huoltajan on syytä tietää pelaajien 

voimakkaista allergioista ja muista sairauksista, jotka voivat aiheuttaa oireita tai ongelmia pelimatkoilla 

(kuten diabetes, keliakia, astma). Matkoilla voi samanaikaisesti sairastua useampi henkilö esim. vatsatautiin 

tai muuhun epidemiaan. Silloin on tärkeä mahdollisuuksien mukaan estää taudin tarttumista muihin. Ota 

yhteys tapahtuman lääkintäpalveluun ja pyydä ohjeita. Erityisesti tapahtumissa on yleinen siisteys tärkeää. 

Varmista mm., että pelaajat pesevät kätensä riittävän usein ja että juomapullot puhdistetaan aina käytön 

jälkeen. Kesällä lämpötila saattaa nousta hyvinkin korkeaksi. Varmista, että jokainen pelaaja juo riittävän 

paljon nestettä päivän aikana, mieluummin vettä kuin virvoitusjuomia tai mehua. Vettä pitää juoda vähän 

väliä. Kun jano yllättää, ollaan jo myöhässä.  

Toiminta tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa:  

● tee nopeasti tilannearvio  

● selvitä, mitä on tapahtunut 

● onko potilas tajuissaan ja hereillä  

● hengittääkö hän, toimiiko sydän. Elvytys pitää aloittaa välittömästi, apua hälytetään vasta seuraavaksi tai 

joku muu tekee sen.  

● käynnistä potilaan ensiapu (pienet vammat voit hoitaa itse paikan päällä)  

● hälytä apua  

● käytä joukkueen / auton ensiapulaukkua tai tapahtumapaikan ensiapukaappia  

● pyydä apua ensiaputaitoisilta  

 

Ammattilaista odotellessa: 

 Elvytä 

o Aloita painelu-puhalluselvytys. Painele rintalastan keskeltä 30 kertaa, puhalla 2 

puhallusta 

o jatka puhallus-paineluelvytystä, 30 painelua 2 puhallusta, kunnes potilas virkoaa tai et 

enää jaksa tai saat ammattiapua 

 Opasta 

o ammattiauttajat nopeasti potilaan luo 

 Kerro 

o ammattiauttajille mitä on tapahtunut ja mitä on tehty 

 

 



Päihdyttävät aineet tapahtumapaikoilla  

Yleissääntö on, että alkoholin nauttiminen seuran tapahtumissa on kiellettyä. Sama koskee muita 

päihdyttäväksi aineiksi luokiteltavia aineita (mm. tekniset liuottimet ja huumausaineet). Poikkeuksen 

muodostavat tilaisuudet, joihin on haettu anniskelulupa. Selvästi päihtynyt tai häiritsevästi käyttäytyvä 

henkilö on poistettava paikalta. Päihtymyksen tulee olla selvästi havaittavissa.  

 

Turvallisuusjärjestys  
Mikäli sattuu onnettomuus tai muu tilanne, jossa joudutaan turvautumaan turvallisuussuunnitelmaan, on 

FB Factorissa sovittu seuraavasta hoito/toimenpidejärjestyksestä:  

 ensin varmistetaan aina ihmisten turvallisuus ja terveys (lapset ensin) 

 seuraavaksi varmistetaan tapahtumapaikka ja lähiympäristö (salit, rakennukset, autot yms.). Tähän 

kuuluu myös mahdollisen ympäristövahingon estäminen tai minimoiminen 

Näin toimien varmistamme myös FB Factorin ja lajin maineen säilymisen hyvänä.  

 

Tapahtumat, jossa suunnitelmaa noudatetaan  

Seuraavassa esitetään eri tapahtumia, jotka tämä turvallisuussuunnitelma kattaa. 

 

Pelit ja tapahtumat  

Seuran alaisten joukkueiden järjestämissä turnauksissa ja tapahtumissa noudatetaan seuran 

turvallisuussuunnitelmaa. 

Turnauksissa tulee olla vastuujoukkueen toimesta paikalla riittävä ensiapukalusto (ensiapulaukku). Lisäksi 

joukkueen vastuuhenkilön olisi hyvä olla selvillä siitä, miten hätätilanteissa toimitaan, sekä missä 

hätäuloskäynnit ja palosammuttimet sijaitsevat. 

Vastuuhenkilöllä olisi myös hyvä löytyä yhteystiedot lähimpään sairaalaan, poliisiin sekä hätäkeskukseen. 

Lisäksi on hyvä tiedostaa, mihin ulkopaikkakuntalaiset pelaajat tulee tapaturmien sattuessa ohjata. 

 

Harjoitukset  
Harjoituksissa noudatetaan liikuntasalin omia sääntöjä sis. turvallisuussäännöt. Valmentaja on vastuussa 

pelaajien turvallisuudesta harjoituksissa. Harjoitukset alkavat silloin, kun valmentaja on ilmoittanut ne 

alkaviksi, ja ne päättyvät siihen, kun pelaaja on poistunut harjoituspaikalta turvallisesti. Harjoitusaikaan ei 

kuulu pelaajan tulo- ja kotimatka, mutta varsinkin pienemmissä junioreissa valmentajan tulee huolehtia, 

että kaikki pääsevät turvallisesti kotimatkalleen. Jos mahdollisia onnettomuuksia tapahtuu harjoitusalueen 

puitteissa, tulee näihin kuitenkin puuttua, joko valmentajan ja/tai seuran taholta. 

Vastuut ja velvollisuudet 
Juniori-ikäisten joukkueiden harjoituksissa tulisi olla läsnä mielellään kaksi valmentajaa/vanhempaa. Lisäksi 

harjoituksissa tulee olla mukana ensiapulaukku, jossa on kertakäyttöjääpusseja, tukiside, urheiluteippiä 

sekä laastaria. Ensiapulaukussa olisi hyvä olla myös pelaajien vanhempien yhteystiedot ja lähettyvillä 

puhelin mahdollisia yhteydenottotarpeita varten. 

Valmentajan tulisi ennen jokaista harjoitusta tarkastaa ympäristö, sekä ulkona suoritetun alkuverryttelyn 

että sisätilojen suhteen. Varsinkin nuorempien junioreiden ulkolämpöä tulee aikuisen valvoa. 



Valmentajan tulisi ennen harjoitusta valvoa, että kaukalo on kunnossa (ei rikkinäisiä osia), seinissä ei ole 

vaarallisia ulokkeita ja, että harjoituksissa käytettävät pallot ovat ehjiä. 

Valmentajan tulisi valvoa, että pelaajilla on asianmukaiset varusteet harjoitustilanteissa.  Tämä ei tarkoita, 

että joka harjoitusten alussa pelaajien varusteet syynätään, vaan sitä, että mahdollisesti turvallisuutta 

vaarantaviin tai puutteellisiin varusteisiin puututaan. 

Pelaajilla tulisi olla: 

 ehjät ja riittävät vaatteet 

o ulkolämpöä varten sään mukaiset vaatteet ja kengät 

 ehjät ja lajinmukaiset sisäkengät 

 ehjä ja sääntöjen mukainen maila (ei yhdistelmämailoja) 

 suojalasit (pakolliset 1999 ja sen jälkeen syntyneille, muille suositellaan) 

 maalivahdeilla riittävät suojat 

Valmentajan tulisi olla perillä vähintään kolmen K:n periaatteesta järjestyksessä: kompressio, koho ja 

kylmä. 

 

Matkat tapahtumiin ja otteluihin  

Matkat tapahtumiin / peleihin / harjoituksiin ovat aina turvallisuusriski. Kun pelaajat tulevat omaan 

harjoitustilaan, on reitti ja ympäristö tuttu, jolloin pelaajilla ja heidän vanhemmillaan on vastuu matkasta. 

Kun joukkue lähtee matkalle yhdessä, on seuran ja joukkueen tehtävä pyrkiä varmistamaan turvallinen 

liikkuminen. Pyri aina varmistamaan, että kuljettaja ja ajoneuvo ovat ajokunnossa. Huono ajokeli ja ruuhkat 

lisäävät onnettomuusriskiä ja pidentävät matka-aikaa, varaa aina riittävästi aikaa matkustamiseen. Muista 

myös tarkistaa ja huoltaa ajoneuvo. Älä ota kyytiin enemmän ihmisiä tai tavaraa kuin mitä autoon on 

sallittu ottaa, jotta autoileminen olisi turvallista. FB Factor ei voi taata eikä ottaa vastuuta siitä, ettei mitään 

satu matkoilla. Lisenssin vakuutus kattaa myös matkat harjoituksiin ja tapahtumiin/kisoihin. Se, mistä FB 

Factor vastaa on, että seura pyrkii turvallisuussuunnitelman mukaisesti ennakoimaan eri uhkia, ja 

välttämään niitä. 

Majoittuminen  
Kun joukkue on matkoilla ja yöpyy yhdessä, on turvallinen majoittuminen tärkeää. Kun käytetään yleisiä 

majoituspalvelua tarjoavia palveluita, on heillä vastuu turvallisuudesta. Ennen lähtöä tapahtumaan / 

otteluun joukkue käy pelaajien ja vanhempien kanssa läpi tapahtuman kokonaisuudessaan (kisat, matkat, 

vapaa-aika, majoittuminen, pelisäännöt yms.). Tällä FB Factor ja joukkue saa vanhempien hyväksymisen ko. 

järjestelylle ja valtuudet toimia yhdessä sovitulla tavalla. Järjestävältä seuralta voi etukäteen kysyä 

majoitusratkaisuista. Majoituspaikalla selvitetään varauloskäyntien sijainti ja varmistetaan, että jokainen 

mukanaolija tietää, mistä lähin varauloskäynti löytyy. Muistakaa aina lukita yöpymistilat, kun kaikki 

poistuvat sieltä. Noudattamalla samoja käyttäytymissääntöjä kuin kotona ja koulussa, vältytään 

ylimääräisiltä ongelmilta.  

 

Liikuntatilojen turvallisuus  

Harjoitussalien tulee olla sellaisessa kunnossa, että niissä voi turvallisesti harjoitella. Tiloissa ei saa olla 

asioita/esineitä, jotka vaarantavat pelaajien turvallisuuden (valaistus, lattian pinta, roskaa, työmaatelineitä 

yms.). Joukkueen valmentaja varmistaa tämän ennen harjoituksen alkamista. Tilojen kunnosta ja 

siisteydestä vastaa niiden omistaja, jolle on esitettävä mahdolliset huomautukset. Kun ollaan sisätiloissa, on 

tärkeää, että jokainen noudattaa ko. tilan omia turvallisuussääntöjä sekä toimintaohjeita. Joukkueiden on 



tutustuttava varauloskäynteihin ja harjoiteltava poistumista. Alkusammutusvälineiden sijainti ja kunto on 

varmistettava. Jokaiselle sisäharjoituspaikalle on sovittava kokoontumispaikka, jonne kaikki menevät, jos 

rakennus joudutaan evakuoimaan. Kun päätätte kokoontumispaikat, pyrkikää sopimaan samat paikat kuin 

mitä ko. koululla on, tai mitä mahdollisesti muut urheiluseurat käyttävät. Kun pelaajat käyvät ko. koulua, tai 

harjoittelevat muita urheilulajeja muissa seuroissa, on tärkeää, että pelaajalla on koko ajan yksi ja sama 

kokoontumispaikka muistettavana.  

Yhteystiedot  
Tässä on lueteltu eri tahojen yhteystietoja.  

 

Kontiolahden kunta – kiinteistöpäivystys nro 0500 125 680  

Turvallisuusviranomaiset  

Poliisi 112  

Pelastuslaitos 112  

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos (vaihde Siun Sote) 013 3300 

Pohjois-Karjalan keskussairaala (vaihde Siun Sote)  013 3300 

– Päivystys 013 330 2121.  

 

Kun teet ilmoituksen, muista kertoa:  

1) Kuka olet (Teuvo Tekijä, FB Factor)  

2) Mistä soitat (esim. hallin nimi ja osoite)  

3) Miksi soitat, mitä on tapahtunut (mahdollisimman tarkkaan)  

4) Mitä pyydät, että tehdään  

5) Järjestä opastus tapahtumapaikalle  

6) Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan  

Myrkytystietokeskus (09) 471 977  

FB Factorin johtokunta  

Lauri Holopainen, puheenjohtaja 045-2226002 

Marko Vallius, varapuheenjohtaja 050-3484551 

Markus Holopainen, sihteeri 045-6661499 

Petri Tikander, jäsen  

Jatta Pakarinen, jäsen  

Mika Karhapää, jäsen  

Riku Vuori, jäsen 

 

FB Factorin turvallisuusvastaava  

Nimi Markus Holopainen puh. 045-6661499  

 

Tiedottaminen (turvallisuusasiat)  

FB Factorissa vastuu turvallisuustiedottamisesta on seuran puheenjohtajalla tai puheenjohtajan erikseen 

nimeämällä henkilöllä (esim. seuran sihteerillä, tiedotusvastaavalla tai tapauskohtaisesti erikseen nimetyllä 

henkilöllä).  

 



Henkilö, joka tuntee asian parhaiten  

Kun tapahtuu jotain, minkä takia joudutaan turvautumaan turvallisuussuunnitelmaan, on tilanteen 

parhaiten tuntevalla henkilöllä tärkeä rooli tiedottamisessa. Hän auttaa puheenjohtajaa, tiedotusvastaavaa 

tai erikseen nimettyä henkilöä tiedottamaan tapahtuneesta oikein. Tällainen henkilö on tapahtumasta 

(harjoitus, tapahtuma tai muu) vastuussa ollut henkilö, valmentaja, joukkueenjohtaja tai muu seuran 

paikalla ollut toimihenkilö.  

 

Koska pitää tiedottaa?  

Seuraavassa on määritelty eri tiedotusluokat sekä tiedottamisen laajuus eri luokissa.  

 

”Pikku juttu”  

Pikku juttu on ”sisäinen asia” jotain, joka on sattunut joukkueelle ja josta ei ole aiheutunut 

henkilövahinkoa. Tällaisia asioita voivat turvallisuuden kannalta olla normaali liikennevahinko tai muu pieni 

onnettomuus.  

Tällöin asiasta ilmoitetaan:  

• pelaajille  

• vanhemmille  

• FB Factorin turvallisuusvastaavalle  

 

”Vakava asia”  

Vakavaksi asiaksi luokitellaan asia, jossa on syntynyt henkilövahinkoja tai on ollut vaara henkilövahingon 

syntymiseen, liikenneonnettomuus, jossa mukana ulkopuolisia, vakavat turvallisuuspuutteet liikuntatiloissa.  

 

Tällöin asiasta ilmoitetaan:  

• viranomaisille  

• pelaajille ja vanhemmille 

• FB Factorin turvallisuusvastaavalle  

• seuran johtokunnalle jälkikäteen  

 

”Kriisi”  

Kriisiksi luokitellaan asia, jossa useamman henkilön turvallisuus on ollut vaarassa, 

 tai vakavia henkilövahinkoja on sattunut.  

 

Tällaisesta asiasta ilmoitetaan aina:  

• viranomaisille  

• pelaajille ja vanhemmille 

• FB Factorin turvallisuusvastaavalle  

• seuran johtokunnalle välittömästi  

• lajijärjestöille  

• medialle  

 

 



Mikä kanava  

Tiedotuskanava valitaan tiedottamisen kiireellisyyden perusteella. Lisäksi pitää ottaa huomioon, kuinka 

monelle asia pitää tiedottaa sekä tapahtuneen laajuus ja vakavuus. Käytettävät kanavat ovat järjestyksessä: 

viranomaisille ja turvallisuusvastaavalle puhelimitse, johtokunnalle tekstiviestillä, FB Factorin internet-sivut, 

FB Factorin Facebook-sivut, lajiliitolle ja medialle sähköpostilla.  

 

Kiireellinen asia  

Jos asia on kiireellisen (esim. avun kutsuminen) on puhelin paras väline. Jos asia on luonteeltaan 

ilmoitusasia, on tekstiviestin tai sähköpostin käyttäminen suositeltavaa. Jos annat tiedottamisen jollekin 

toiselle tehtäväksi, varmista, että kaikille asianomaisille on tiedotettu. On suositeltavaa, että jokaisella 

valmentajalla / joukkueenjohtajalla on kaikkien pelaajien ja vanhempien yhteystiedot aina mukana kassissa 

tai valmiina kännykän muistissa. Henkilökohtainen tiedottaminen on aina suositeltavaa, mikäli aika antaa 

myöten.  

 

Tiedoksi jälkikäteen 

Mikäli on kyseessä tapahtuneen tiedottamisesta jälkikäteen (tiedoksi, että tällaista on sattunut), on 

suositeltavin tapa kirjallinen tiedote, joka jaetaan asianomaisille paperimuodossa tai sähköpostin 

välityksellä. Vastuussa ollut seuran toimihenkilö allekirjoittaa tiedotteen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin.  

 

Tiedotusvälineet  

Joskus on tarpeellista tiedottaa tapahtuneesta myös lehdistölle. Tällöin on avuksi, jos tapahtuneesta on 

kirjallinen tiedote. Mikäli tapahtuneesta lähetetään kirjallinen tiedote, laatii sen turvallisuusvastaava / 

puheenjohtaja.  

 


