
sis. alv
3 vuoden tilaus 99,90€ sis. alv ja toimituskulut

tietolähteet
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Safe to Play tietolähteet sisältävät kaiken tiedon leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta. Tieto kattaa noin 20 
standardia ja teknistä raporttia sekä muun 15 vuoden aikana tarpeelliseksi havaitun käytännön tiedon.

Tarpeesi mukaan kirja tai sovellus!

Sovellus

Paras ajoittaiseen tiedonhakuun.
Aina mukana (Win, Android, iOS / puhelin, tabletti, pöytäkone)
Päivitetään automaattisesti standardien muuttuessa.
Käteviä työkaluja mm. linkit ja sanahaku.
Henkilökohtainen lisenssi.

Kirja

Paras aiheeseen syventymiseen ja opiskeluun.
A4 / 320 sivua.
Uusi painos noin 3 v, välein; 
muutokset listataan support 
sivustolla.
Koko tiimille.

2,78 € / kk 129€

Tilaa Tilaa

Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden
turvallisuudesta

https://kauppa.s2p.fi/category/4
https://kauppa.s2p.fi/product/21


koulutukset
Safe to Play koulutukset on rakennettu 15 vuoden kokemuksella alan tarpeiden mukaan.

Eurooppalainen tarkastajien pätevyysmääritys kattaa 6 tiedon osa-aluetta: Standardit, riskinarvioinnin, teknisen 
tuotannon, aluesuunnittelun, lapsen kehityksen ja vastuut.

Koulutusvaihtoehdot
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Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden
turvallisuudesta

Huoltokoulutus

Kesto 1 päivä

369 €
Ilmoittaudu

Hinnat sisältävät alv 24 %, Safe to Play oppikirjan, 
3 - 12 kk Safe to Play sovelluksen käyttöaikaa, 
itseopiskelutehtävät, turvallisuusasiakirjamallin, 
sertifiointikoemaksut ja lounaat + virvoikkeet.

Koulutuskalenteri

Hallinnointikoulutus

Kesto 3 päivää

1 115 €
Ilmoittaudu

aluesuunnittelukoulutus

Kesto 3 päivää

1 115 €
Ilmoittaudu

peruskoulutus

Kesto 4 päivää

1 439 €
Ilmoittaudu

tarkastajakoulutus

Kesto 7 päivää

2 849 €
Ilmoittaudu
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Safe to Play kauppa

tietoisku: vastuut
Suomessa leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuteen liittyy kolme lakia:

1) Tuotevastuulaki (694/1990) asettaa maahantuojalle ja valmistajalle vastuun välineen turvallisuudesta. 
Välineellä tarkoitetaan yksittäistä välinettä sen tarkoitetussa ympäristössä.

2) Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) asettaa palveluntarjoajalle huolellisuusvelvoitteen sekä esittää vaarallisuudenarvioinnin perusteet. 
Palvelulla tarkoitetaan aluetta kokonaisuutena ja palveluntarjoaja on esim. kunta tai taloyhtiö.

3) Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) asettaa kiinteistön omistajalle vastuun sen piha-alueen turvallisuudesta huomioiden kaikki alueella liikkuvat.

Vuosittain Euroopan leikkikentillä sattuu yli 100 000 sairaalahoitoa vaativaa vahinkoa. 

Vahinko ei välttämättä ole kenenkään syy, jos palveluntarjoaja on hankkinut tarvittavan tiedon ja toiminut sen mukaan varmistaakseen, että alueen riskit ovat 
hyväksyttävällä tasolla. 

Laiminlyönti voi johtaa siviilikanteeseen, rikosoikeudelliseen syytteeseen tai vakuutusyhtiön regressiovaateeseen vastuullista tahoa (taloyhtiön hallitus, puis-
to-osaston johtaja, isännöitsijä) kohtaan.

Leikki- ja liikunta-alueen turvallisuudesta huolehtiminen ei ole vaikeaa, kallista eikä aikaa vievää kun tietää mitä tekee!

Safe to Play tarjoaa työkalut turvallisuuden hallintaan kaikenkokoisille palveluntarjoajille taloyhtiöistä kaupunkeihin.
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Kaikki leikki- ja liikunta-alueiden
turvallisuudesta
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