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1 Suomen Melontakouluttajat ry:n vuosikokous
Suomen Melontakouluttajat ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää
melonnan koulutusta Suomessa. Yhdistyksen jäsenet ovat melontaohjaajia, -oppaita ja
näiden kouluttajia. Yhdistys piti lauantaina 16.4.2016 vuosikokouksen Tampereella.
Hallitukseen valittiin Jonne Salonen Mäkelästä, Oula-Matti Peltonen Rovaniemeltä ja Pertti
Karttunen Joensuusta. Toista kauttaan jatkavat puheenjohtajana Pekka Tyllilä Ylöjärveltä
ja jäseninä Mika Lähdekorpi Torniosta sekä Veli-Matti Lehtonen Karttulasta.
Melontakoulutuksen edistämisestä kunniakirjat
Suomen Melontakouluttajat ry palkitsee melonnan ja sen koulutuksen edistämisestä
kunniakirjoilla. Palkitsemisten perusteina ovat loistavan koulutustapahtuman järjestäminen,
pitkäaikainen tuki koulutuksen kehittämiselle sekä laadukkaan melontatiedon välittäminen.
Kunniakirjoilla palkittiin Juha Vartiainen Kemijärveltä ja Matti Rehtola Lahdesta.
2 Luottamus- ja toimihenkilöt
Hallitus
Pekka Tyllilä, puheenjohtaja
Jonne Salonen, sihteeri
Mika Lähdekorpi, jäsenyhteyshenkilö
Pertti Karttunen, tiedottaja
Oula-Matti Peltonen, oppilaitosyhdyhenkilö
Veli-Matti Lehtonen, varapuheenjohtaja
Muut toimihenkilöt
Toiminnantarkastaja Leena Arpiainen, varalla Matti Rehtola
Rahastonhoitaja Pasi Hirvonen ja kirjanpitäjä Veera Katila
Yhdistystä edustavat
Liikenne- ja viestintäministeriön veneilyjaos Jonne Salonen ja varalla Anna Leena Lind
Melontaturvallisuuden neuvottelukunta Pekka Tyllilä ja Pertti Karttunen
Ulkoilufoorumin asiantuntijajäsenenä Veli-Matti Lehtonen
Yhdistyksen yhteyshenkilöinä toimivat
NIL-yhteyshenkilö Jyri Heilimo
Suomen koskenlasku ja melonta Ry yhteyshenkilö Mika Lähdekorpi
Oppilaitosyhdyshenkilö Oula-Matti Peltonen
SKaL:n yhteyshenkilö Veli-Matti Lehtonen
MeSoL-yhteyshenkilö Pekka Tyllilä
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3 Kuluttajaturvallisuusvalvonta
Kuluttajaturvallisuusvalvonta on ollut osa ympäristöterveydenhuoltoa ja kuluttajapalveluja
on valvottu kunnallisilla yhteistoiminta-alueilla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja
aluehallintovirastojen ohjauksessa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti kuntien ja
aluehallintovirastojen toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvonnassa päättyi ja valvonta siirtyi
Tukesiin 1. toukokuuta 2016 alkaen. Lisäksi palvelun tarjoamisen aloittamista koskeva
ilmoitusvelvollisuus poistui.
Kuluttajapalveluiden valvonnan valtiollistamisen myötä jää vain yksi palveluiden
valvontaan keskittyvä viranomainen, Tukes. Kaikki palveluiden kuluttajaturvallisuutta
koskevat yhteydenotot osoitetaan jatkossa Tukesiin.
Tukesissa valvontaa tekee jatkossa noin 15 virkamiestä
Tukesiin perustettavaan uuteen kuluttajapalveluiden valvontaryhmään on valittu
ryhmäpäälliköksi DI Janne Niemelä. Kuluttajapalveluiden valvonnan ohjaamisesta
Kuluttajaturvallisuusryhmässä vastannut ylitarkastaja Kaarina Kärnä siirtyy perustettavaan
ryhmään suoraan aiemmasta tehtävästään.
Viisi ensimmäistä uutta ylitarkastajaa aloitti Tukesissa toukokuun aikana. Loput
vastuuasiantuntijat eri palvelusektoreille rekrytoidaan erissä kuluvan ja ensi vuoden alun
aikana. Henkilöstö tulee loppuvaiheessa sijoittumaan kolmelle eri paikkakunnalle:
Helsinkiin, Tampereella ja Rovaniemelle. Toiminnan alkuvaiheessa henkilökuntaa on vain
Helsingissä ja Tampereella. Ryhmän lopullinen koko tulee olemaan noin 15 henkilöä.
Yhteistyö jatkuu, valvonnassa painotetaan turvallisuusjohtamista
Viranomaisyhteistyötä, jota paikalliset kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiset kunnissa
ovat tehneet muiden valvontaviranomaisten kanssa, tullaan jatkamaan Tukesissa.
Esimerkiksi pelastustoimi ja poliisi tulevat olemaan tärkeitä kumppaneita jatkossakin.
Valvontaan liittyviä linjauksia ja yhteistyömahdollisuuksia suunnitellaan myös
keskusvirasto- ja ministeriötasolla. Lisäksi yhteistyö muiden organisaatioiden kuten
liittojen, yhdistysten ja lajijärjestöjen kanssa on keskeisessä roolissa kuluttajapalveluiden
turvallisuuden parantamisessa.
Kuluttajapalveluiden valvonnan uudelleenorganisoinnin yhtenä keskeisenä tavoitteena on
muuttaa valvontatapaa. Valvonnassa tullaan aiempaa enemmän painottamaan
turvallisuusjohtamista ja sen kehittämistä. Valvonnan keskittyminen parantaa
mahdollisuuksia tuottaa turvallisuusjohtamista tukevia työkaluja toiminnanharjoittajille ja
palvelukohtaisia ohjeita yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Myös valtakunnallisesti toimivien
ja kiertävien toimijoiden valvonta muuttuu suoraviivaisemmaksi. Tukes toivoo saavansa
yhteistyökumppanit mukaan uusien valvontakeinojen kehittämiseen ja tukemaan
toiminnanharjoittajien turvallisuusjohtamista.
Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö Janne Niemelä, p. 029 5052 153
ylitarkastaja Kaarina Kärnä, p. 029 5052 184
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tukes.fi
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4 Henkilönsuojaimia koskevat säädökset muuttuvat
11.5.2016 Tukesin ja työsuojeluviranomaisten yhteistiedote
Henkilönsuojaimia koskeva uusi EU-asetus on julkaistu. Asetuksen vaatimukset koskevat
kaikkia henkilönsuojaimia, jotka tuodaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille tai otetaan
ensimmäistä kertaa käyttöön EU:ssa. Asetuksessa käsitellään uusina asioina
yksityiskohtaisesti markkinavalvontaa ja talouden toimijoiden velvollisuuksia. Uudistuksia
on tullut soveltamisalaan, vaatimustenmukaisuuden arviointiin, suojainten luokitteluun ja
asiakirjavaatimuksiin sekä pieneltä osin olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin.
EU:n henkilönsuojainasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425
henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta) korvaa
siirtymäajan jälkeen nykyisen henkilönsuojaindirektiivin (89/686/ETY), eli Suomessa
valtioneuvoston päätöksen henkilönsuojaimista 1406/1993. Asetusta sovelletaan
sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Henkilönsuojainten valintaa ja käyttöä ei käsitellä
asetuksessa.
Henkilönsuojainasetuksella (EU) 2016/425 säädetään henkilönsuojaimia koskevista
vaatimuksista. Henkilönsuojain on väline, joka on suunniteltu ja valmistettu henkilön
käytettäväksi tai pidettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta hänen terveyteensä tai
turvallisuuteensa kohdistuvalta riskiltä.
Muutoksia henkilönsuojainten luokitteluun
Henkilönsuojaimet jaetaan edelleen kolmeen luokkaan. Jatkossa luokitus perustuu
riskeihin,
joilta
henkilönsuojainten
on tarkoitus suojata.
Henkilönsuojainten
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt määräytyvät riskiluokkien mukaan. Aiemmin
luokkaan II kuuluneet suojaus hukkumiselta, haitalliselta melulta, käsikäyttöisten
moottorisahojen viilloilta, korkeapainesuihkuilta sekä luotien aiheuttamilta vaurioilta tai
veitsenpistoilta on siirretty vaativimpaan luokkaan III. Pelastusliivit ja kuulonsuojaimet
kuuluvat
siten
jatkossa
luokkaan
III.
Tämä
edellyttää,
että
tuotteiden
suojausominaisuuksien testaamisen lisäksi arviointilaitos valvoo niiden laatua.
Asetuksen soveltamisalaa on hiukan laajennettu. Jatkossa kuumuudelta suojaavat
yksityiskäyttöön tarkoitetut tuotteet, kuten uunikintaat, ovat henkilönsuojaimia.
Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan velvoitteet tarkentuvat
Asetuksessa on säädetty talouden toimijoiden velvollisuuksista. Talouden toimijoilla
tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita. Talouden
toimijat ovat toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä mukaisesti vastuussa siitä, että
markkinoille saatettavat henkilönsuojaimet ovat vaatimustenmukaisia.
Asetuksessa määritellään aiempaa tarkemmin, mitkä asiakirjat valmistajan on koottava
varmistaakseen, että henkilönsuojain täyttää sitä koskevat vaatimukset. Arviointilaitoksen
laatimalle EU-tyyppitarkastustodistukselle on määritelty vähimmäissisältö. EUtyyppitarkastustodistus on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Valmistajien on
toimitettava
henkilönsuojaimen
mukana
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
tai
sisällytettävä vastaavat tiedot käyttöohjeeseen, jolloin on ilmoitettava myös internet-osoite,
jossa EU-vaatimustenmukaisuus-vakuutus on saatavilla. Maahantuojaa tai jakelijaa
pidetään valmistajana, ja heitä koskevat valmistajan velvollisuudet silloin, kun he saattavat
henkilönsuojaimen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään.
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Kaikkien talouden toimijoiden on pystyttävä esittämään 10 vuoden ajan tiedot siitä, mitkä
toimijat ovat toimittaneet niille suojaimia ja mille toimijoille ne itse ovat toimittaneet
suojaimia.
Henkilönsuojaimen tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on
säilytettävä 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun suojain on saatettu markkinoille. Asetus lisää
markkinavalvontaviranomaisten ja talouden toimijoiden yhteistyötä tilanteissa, joissa
markkinoilla oleva henkilönsuojain aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle.
Asetuksessa
on
säädetty
markkinavalvontaviranomaisten
menettelyistä,
kun
henkilönsuojain aiheuttaa riskin tai ei täytä muodollisia vaatimuksia, kuten CE-merkintä
puuttuu tai valmistaja tai maahantuojat eivät ole täyttäneet heille asetettuja vaatimuksia.
EU:n henkilönsuojainasetuksen tarkoittamia markkinavalvontaviranomaisia Suomessa
ovat
työsuojeluviranomaiset,
eli
sosiaalija
terveysministeriö
(STM)
ja
aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet (AVIt), jotka valvovat ammattikäyttöön
tarkoitettujen
henkilönsuojainten
vaatimustenmukaisuutta,
ja
Turvallisuusja
kemikaalivirasto (Tukes), joka valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten
vaatimustenmukaisuutta.
Asetuksen vaatimusten noudattaminen
Asetusta sovelletaan 21.4.2018 alkaen, lukuun ottamatta arviointilaitoksia, joiden osalta
asetusta sovelletaan 21.10.2016 alkaen. Suojainten, jotka on valmistettu direktiivin
89/686/ETY mukaisesti, ja jotka on saatettu markkinoille (asetettu saataville ensimmäistä
kertaa unionin markkinoilla) ennen 21.4.2019, myynti on sallittu siihen saakka, kun niiden
EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa. Direktiivin nojalla myönnetyt EYtyyppitarkastustodistukset ovat voimassa seitsemän vuotta asetuksen voimaantulosta, ellei
niiden voimassaolo pääty ennen sitä.
Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen, STM, puh. 029 5163 488, etunimi.sukunimi@stm.fi
Ylitarkastaja Katri Sihvola, Tukes, puh. 029 5052 197, etunimi.sukunimi@tukes.fi
Ylitarkastaja Reijo Kallio, AVI, työsuojelun vastuualue, puh. 029 5018 657,
etunimi.sukunimi@avi.fi
5 Viestintä
Yhdistyksen verkkosivuilla www.suomenmelontakouluttajat.fi on tietoa melonnan
perusteista aina ammattilaisille saakka. Sivuilta löytyy myös suosittu kalenteri, johon voi
ilmoittaa omia koulutuksia ja tapahtumia.
Sähköpostiosoite on edelleen
suomen.melontakouluttajat@gmail.com. Muista ilmoittaa spostiosoitteen muutoksista,
koska lähetämme viestit pääsääntöisesti spostilla.
Suomen Melontakouluttajat ry
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