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Turvallisuus on olotila, jossa riskit on 
pienimmillään.

Vaaralla tarkoitetaan tekijää tai olosuhdetta, joka 
voi aiheuttaa tai saada aikaan riskin eli haitallisen 
tapahtuman.

Riskillä tarkoitetaan haitallisen tapahtuman 
todennäköisyyttä ja vakavuutta.
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vapaaehtoistyöntekijän 
turvallisuus

Yhdistystoimintaa säätelee 
yhdistyslaki, jossa ei erikseen mainita 

vapaaehtoistyöntekijöitä.

Yhdistyslaki turvaa 
yhdistyksen jäsenen 

oikeudet.

§

§

§

§ 29.4.2011/379 Pelastuslaki

§ 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki

§ 22.7.2011/920 Kuluttajaturvallisuuslaki
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vapaaehtoistyöntekijän turvallisuus
HUOM! Työturvallisuuslaki7 §

Tätä lakia sovelletaan myös 
vapaaehtoistyötä teettävään 

työnantajaan siten kuin 55 §:ssä 
säädetään.

§

§
55 § Vapaaehtoistyö
Milloin työpaikalla henkilö, jonka työhön ei muutoin 
sovelleta tätä lakia, tekee työnantajan kanssa 
tekemänsä muun sopimuksen kuin työ- tai toimeksi-
antosopimuksen perusteella taikka olematta työn-
antajaan virka- tai muussa siihen rinnastettavassa 
palvelussuhteessa samaa tai samankaltaista työtä 
kuin työpaikan työntekijät, työnantajan on sovel-
tuvin osin huolehdittava siitä, että kyseisen henki-
lön turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu 
haittaa tai vaaraa hänen työpaikalla ollessaan. 
Vastaavasti hänen on noudatettava työtä ja työ-
paikkaa koskevia turvallisuusohjeita sekä käytettävä 
hänen käyttöönsä annettuja henkilönsuojaimia ja 
apuvälineitä.
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tunnis-
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riskien 
hallinta

tunnis-
taminen

1. Tunnistamattomia 
riskejä ei voi hallita!
Mikä voi mennä 
pieleen?
Millaisia riskejä on juuri 
meidän yhdistyksemme 
toiminnassa?

Tavoitteena on löytää

• ihmisille,
• omaisuudelle,
• toiminnalle
• ja ympäristölle 
vaaraa aiheuttavat asiat.  
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suuruuden 
arvioiminen

2.riskien 
hallinta

Kuinka todennäköistä tämä on?

Kuinka paljon vahinkoa   tämä tapahtuma meille 
aiheuttaisi?
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toimen-
piteiden 

suunnittelu

3.riskien 
hallinta

Suunnitellaan yhdessä, silloin kaikki tietävät, miten 
toimia.
Kirjataan muistiin!
Perehdytetään hyvät käytännöt kaikille.
Vapaaehtoistyön kirjallinen sopimus!
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Turvallisuuskävely
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Mitä tilassa on tarkoitus tehdä?

Ketkä osallistuvat toimintaan ko. tilassa?

Poistumis- ja pelastusteiden sijainti.

Montako henkeä tilassa saa oleilla kerrallaan?

Tiloissa tapahtuvan liikkumisen ja toiminnan 
suunnittelu etukäteen.

- mukaan etukäteen mietitty tarkistuslista

- avaimet kaikkiin tiloihin

- kamera

- pohjapiirrustus

- taskulamppu

Pelastussuunnitelma
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Laadittava yleisötilaisuuteen jossa arvioidaan olevan 
läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä.

Kannattaa laatia aina yleisötilaisuutta suunniteltaessa.

Valmis malli ja ohjeita esimerkiksi V-S Pelastuslaitoksen 
sivuilla www.vspelastus.fi/yleisotilaisuudet


