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1. TURVALLISUUSASIOISTA VASTAAVAT: Kuka tai ketkä vastaavat palvelun turvallisuudesta? 

Uimakoulujen turvallisuudesta vastaa jokaisen ryhmän vastuuohjaaja. Ohjaajan apuna on 

jokaista yli 8 lapsen ryhmää, myös apuohjaaja/-ohjaajia.  

2. VAAROJEN TUNNISTAMINEN: Mitkä ovat juuri tälle kyseiselle palvelulle ominaiset vaaratilanteet ja riskit, 

joita asiakas voi palvelussa kohdata? 

Tunnistetut vaaratilanteet: 

- Tapaturmat 

o Liukastuminen pukuhuone, suihku tai allas-alueella voi johtaa pienempiin kolhuihin 
tai pään osuessa reunoihin jopa vakaviin vammoihin. 

o Veden varaan joutuminen puutteellisen uimataidon takia tai voimien ehtyessä. 
Lievimmissä tapauksissa selvitään säikähdyksellä, pahimmillaan voi johtaa 
hukkumiseen. 

o Saunassa palovammat 

- Sairaskohtaukset 

- Altaan veden hygienian vaarantuminen 

- Eksyminen 

- Uhkaavan henkilön kohtaaminen 

3. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI: Miten edellä kuvatut vaaratilanteet on tähän asti 

torjuttu tai poistettu? Mitkä ovat toimintaohjeet onnettomuuden tai läheltä piti -tilanteen varalta? Mitä 

toimenpiteitä on vielä tarpeen tehdä turvallisuuden parantamiseksi? 

Tapaturmien välttämiseksi toiminta perustuu uimahallin turvallisuusohjeisiin. Liukastumisten 

estämiseksi juokseminen on kielletty koko uimahallissa. Pukuhuoneissa, saunassa ja suihkussa 

turvallisuutta valvoo suihkuttaja-ryhmä (3-6 hlöä). Vedessä yhden ohjaajan valvonnassa on 

korkeintaan 8 lasta. Hallissa on aina ensiaputaitoisia ohjaajia paikalla. 

Uimahallin pelastussuunnitelma on koulutettu kaikille ohjeejille ja siitä löytyy ojeet 

onnettomuus-, tulipalo- ja vaaratilanteisiin. Ohjaajien koulutus on järjetetty uimahallin 

henkilökunnan toimesta. 



 

   

 

4. PALVELUUN LIITTYVÄT PÄIVITTÄISET MUUTOSTEKIJÄT: Miten palvelussa seurataan päivittäistä 

turvallisuustilannetta ja palveluympäristön muutoksia?  

Ohjaajat on pääasiassa vapaaehtoisia, joten henkilökunnassa on vuosittain pientä vaihtuvutta. 

Joka viikkon ennen uimakoulun alkua tarkastetaan, että tarvittava määrä ohjaajia on tulossa 

paikalle. 

5. HENKILÖSTÖN AMMATILLINEN- JA TURVALLISUUSOSAAMINEN: Millaisia koulutus- tai 

pätevyysvaatimuksia henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille on asetettu?  

Vastuuohjaajat on koulutettu uimaliiton ohjaajakoulutuksen mukaisesti. Lisäksi henkilökunnan 

vaihtuvuuden mukaan pidetään kertaus- ja ylläpitokoulutusta turvallisuusasioista uimahallin 

henkilökunnan ohjauksessa. Ensiaputaitoisien määrä tarkastetaan kausien alussa. 

6. PALVELUYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS: Miten varmistetaan, että palvelussa käytettävät tilat, varusteet, 

välineet ja laitteet ovat jatkuvasti turvallisessa kunnossa? 

Uimahallin tilojen turvallisuudesta vastaa uimahallin omistaja. Uimakouluissa käytettävät lelut ja 

välineet hävitetään niiden rikkoutuessa. 

7. ASIAKKAILLE ANNETTAVAT TIEDOT, OPASTUS JA ASIAKKAIDEN VALVONTA: Miten asiakkaat 

perehdytetään palveluun niin, että he voivat suoriutua siitä turvallisesti? 

Uimakouluihin ilmoittautuneille lähtee vahvistusviestin mukana ohjeet uimakouluun tulosta, 

uintiajoista ja turvallisuudesta. Suihkuryhmä valvoo nimenhuudon aikana, suihkussa ja 

allasosastolla turvallisuusohjeiden nouttamista. 

8. PALVELUN OLOSUHDERAJAT JA MUUT OSALLISTUMISRAJOITUKSET: Mitkä ovat palvelun turvallisen 

suorittamisen olosuhderajat, eli milloin palvelua ei voi suorittaa turvallisesti? Mitkä seikat voivat estää 

asiakkaan osallistumisen palveluun? 

Kaikissa ryhmissä on myytävänä vain ohjaajien määrään, uimareiden taitotasoon suhteitettu 

suurin ryhmäkoko. Ryhmien täyttyessä halukkaan voivat jäädä jonoon. 

Altaiden koko rajoittaa ryhmien määrän siten että lasten- ja terapia-altaassa voi olla kerrallaan 

yksi ryhmä, isossa altaassa 4 ryhmää. Yhteensä siis 6 ryhmää. Ryhmien keston mukaan  

Ilmoittautumisen yhtedessä huoltajat voivat kertoa lapseen kohdituvista erikoistarpeista, jotka 

ohjaaja sitten voi ottaa huomioon ohjauksen suunnittelussa. 

Taituriryhmissä suihkuttajat varmistavat lapsen turvallisen pääsyn pukuhuoneesta altaaseen. 

Vesirallissa lapsen on pystyttävä itsenäisesti vaihtamaan uimapuku päälle ja odotettava ohjaajaa 

altaan reunalla. Veteen meno ennen oman ryhmän alkua on kielletty. 

Pissa- ja kakkavahingot altaassa johtavat uimakoulun keskeytykseen kyseisen altaan osalta 

loppuillaksi.  

9. ASIAKASMÄÄRÄ: Mitä vaikutusta asiakasmäärällä on palvelun turvallisuuteen? 

Kaikissa ryhmissä on myytävänä paikkoja vain ohjaajien määrään, uimareiden taitotasoon 

suhteutettu suurin ryhmäkoko. 



 

   

 

10. PALVELUSTA SIVULLISILLE AIHEUTUVAT VAARAT: Miten on varmistettu, että palvelu ei aiheuta haittaa 

tai vaaraa muille kuin asiakkaille? Miten palvelun aiheuttamista vaaroista tiedotetaan sivullisille? 

Palvelusta ei aiheude vaaraa sivullisille. 

11. ONNETTOMUUSKIRJANPITO: Miten onnettomuus- ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ja selvitetään ja 

miten kirjanpitoa hyödynnetään palvelun turvallisuuden parantamiseksi? 

Onnettomuus- ja läheltäpititilanteet raportoidaan heti uimaseuran puheenjohtajalle ja kaikille 

ohjaajille whatsup ryhmän avulla. 

12. VAKAVIEN TAPATURMIEN TAI LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN ILMOITTAMINEN TUKESIIN: Miten vakavasta 

onnettomuudesta tai läheltä piti -tilanteesta ilmoitetaan Tukesiin? 

Vakavat tilanteet ilmoittaa seuran puheenjohtaja uimahallin vastuuhenkilölle ja yhdessä 

päätetään kumpi tekee ilmoituksen eteenpäin https://marek.tukes.fi/ilmoitus.aspx 

13. TURVALLISUUSASIAKIRJAN YLLÄPITO: Miten turvallisuusasiakirjaa päivitetään ja miten sitä käytetään 

hyväksi turvallisuustyössä? 

Turvallisuus asiakirja on saatavilla seuran nettisivuilla ja sitä päivitettään vuosittain sekä 

tarvittaessa ja pyydettäessä. 

LIITTEET: Missä asiakirjoissa, ohjelmistoissa tai muissa lähteissä on tätä turvallisuusasiakirjaa täydentävää 

tietoa? 

Uimahallin säännöt, http://www.someronuimahalli.fi/tietoa.html 

Uimahallin pelastussuunnitelma 

 

Osallistujamäärät: 2021 uimakouluryhmiä pidetään tiistai-iltaisin klo 16:45 – 19:25 (4 ryhmää, joissa paikkoja 

yhteensä 26)  ja sunnuntai-iltaisin klo 17:30 – 19:30 (9 ryhmää, joissa paikkoja yhteensä 108). Lisäksi 

valmennusryhmät ui 4 kertaa viikossa. Ohjaajia on yhteensä 28. 

http://www.someronuimahalli.fi/tietoa.html

