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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSAMLINGSVERKSAMHET 2007

Bakgrund
Kyrkans central för ungdomsarbete gav år 1998 ut en säkerhetshandbok för församlingens utfärds- och lägerverksamhet. Denna har i sin tur har legat till grund
för många församlingars egna säkerhetsföreskrifter.
Till följd av ändringar i myndighetsföreskrifterna och lagstiftningen godkände
kyrkostyrelsen år 2006 säkerhetsföreskrifter för församlingens utfärds- och lägerverksamhet. Samtidigt konstaterades att församlingsverksamheten behöver egna
säkerhetsföreskrifter. För att utarbeta sådana tillsattes en arbetsgrupp som har
bestått av sekreteraren för ungdomsarbetet Rauno Vänskä (ordf.), branschsekreterare Ann-Mari Holländer, branschsekreterare Seppo Lusikka, ungdomsarbetsledare Soile Autio, diakonen Kristiina Selin, branschsekreterare Päivi HyystinmäkiSuomi, branschsekreterare Riitta Helosvuori, barnledare Markku Huikkola och
branschsekreterare Pekka Tukeva (sekr.). Arbetsgruppen har under arbetes gång
begärt respons från församlingarna och olika samarbetspartner.
Ur säkerhetslagstiftningens synvinkel (lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 75/2004) är församlingen en serviceproducent. Lagstiftningen förpliktar församlingen i egenskap av serviceleverantör, serviceproducent
och arbetsgivare. Syftet med säkerhetsföreskrifterna är att hjälpa församlingarna
att utveckla och förbättra säkerheten i verksamheten och att förebygga olyckor och
olyckshändelser.
I utarbetandet av föreskrifterna har Kyrkostyrelsens arbetsgrupp använt sig av
Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter
(Konsumentverkets publikationsserie 10/2003). Konsumentverket har på kyrkostyrelsens begäran gett ett utlåtande om de föreskrifter som arbetsgruppen har
utarbetat. De myndigheter som övervakar tillämpningen av lagstiftningen om
säkerheten i verksamheten kan även ha annat material som församlingarna kan ha
nytta av i sin verksamhet. Mer information om sådant material finns på Konsumentverkets webbplats www.kuluttajavirasto.fi. Vid behov ger myndigheterna
även anvisningar om tillämpningen av den lagstiftning de övervakar. På lokalplanet övervakas lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet av
hälsovårdsinspektören.
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Dokumentet Säkerhetsföreskrifter för församlingsverksamhet
Kyrkostyrelsen godkände dokumentet Säkerhetsföreskrifter för församlingsverksamhet den 14 juni 2007. Säkerhetsanvisningarna finns på adresssen
http://www.evl.fi/kkh/kcsa/krifo/sakerhet.htm. På sidorna finns också annat
material och dokumentmallar som berör säkerhet.
Två nyheter
Församlingarna har lång erfarenhet av att ordna verksamhet och har därmed redan utformat sådana förfaringssätt som samhället kräver av serviceproducenter.
Allmänt taget har församlingarna varit bra på att beakta säkerhetsaspekter i sin
verksamhet. Trots höga deltagarantal har det sällan inträffat olyckshändelser och
olyckor. Med beaktande av verksamhetens stora betydelse och höga deltagarantal
är församlingarna skyldiga att fästa uppmärksamhet vid kvaliteten och säkerheten.
Om församlingen iakttagit de tidigare säkerhetsföreskrifterna medför den uppdaterade versionen egentligen bara två nya aspekter i verksamheten: riskbedömning
och olycksfallsrapportering.
För sin verksamhet gör församlingen upp säkerhetsföreskrifter där man specificerar frågor som gäller säkerhet, till exempel uppgiftsfördelning bland personalen,
riskbedömning, säkerhetsplaner, larmpraxis. Ett omsorgsfullt utarbetat säkerhetsdokument är lätt att uppdatera. Föreskrifterna bör utarbetas med tillräcklig bredd
så att all verksamhet i församlingen tas i beaktande.
Olycksfallsrapporteringen har två nivåer. Allvarliga olyckor och tillbud ska rapporteras till myndigheterna. Samtidigt är det bra om församlingen är medveten
om alla olyckor som inträffat i verksamheten och för olycksjournal. Detta är till
nytta när man utvecklar säkerhetssystemen och om en fråga behöver tas upp igen,
till exempel på försäkringsbolagets begäran.
Det är viktigt att omsorgsfullt informera personalen om säkerhetsföreskrifterna,
som till exempel kan behandlas på personalmöten.
Mera information
Närmare upplysningar om säkerhetsföreskrifterna och bland annat utbildning
kring föreskrifterna ges av branschsekreterare Pekka Tukeva på Kyrkostyrelsen,
tfn (09) 1802 212, pekka.tukeva (at) evl.fi.
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