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Johdanto 
Turvallisuuden hallintajärjestelmä eli SMS (Safety Management System) on järjestäytynyt 
lähestymistapa turvallisuuden parantamiseen. Siinä kuvataan turvallisuuden näkökulmasta 
organisaation rakenne ja tavoitteet, tunnistetaan avainhenkilöiden turvallisuusvastuut ja  
-velvollisuudet sekä dokumentoidaan linjaukset ja menettelyt, joilla turvallisuutta hallitaan. 
SMS on siis johtamisjärjestelmä. Toimiva SMS mahdollistaa organisaatioon kohdistuvien 
riskien ja vaaratekijöiden ennalta tunnistamisen ja priorisoinnin, jotta niitä voidaan hallita. 

Turvallisuuden hallintajärjestelmää ei saada käyttöön pelkästään sillä, että asiat kirjoitetaan 
dokumenttiin. SMS vaikuttaa koko organisaation toimintaan ja ajattelutapaan, joten muutok-
sen läpivieminen vaatii laskuvarjokerhon kaikkien jäsenten ja vierailijoiden sitoutumista 
hankkeeseen. 

SMS:n neljä pääkohtaa ovat: 
• Turvallisuuspolitiikka ja -tavoitteet. 
• Turvallisuusriskien hallinta. 
• Turvallisuuden varmistaminen. 
• Turvallisuustiedottaminen. 

SMS:n toteuttaminen on tällä hetkellä laskuvarjokerhoille vapaaehtoista, mutta turvallisuu-
den jatkuva parantaminen on käytännössä pakollista toimintaa. Laskuvarjokerhon joh-
dolla on moraalinen ja osittain juridinenkin velvollisuus varmistaa, että sen harjoit-
tama ilmailutoiminta on turvallista ja lainmukaista sekä puuttua havaittuihin turvalli-
suusuhkiin. Useat tutkimukset osoittavat, että tehokas turvallisuusjohtaminen voi vähentää 
organisaation taloudellista “haavoittuvuutta” vähentämällä onnettomuuksista ja ”läheltä piti” 
-tilanteista johtuvia kustannuksia. 

 

Tämä SMS-dokumentti on tehty Suomen Ilmailuliitto ry:n (SIL) Laskuvarjotoimikunnan (LT) 
julkaiseman Hyppykerho-SMS-Malliversio:n (Versio 2.0, 3.8.2020) pohjalta. 
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1 Turvallisuuspolitiikka ja -tavoitteet  
Turvallisuus on ensisijainen näkökohta kaikissa tilanteissa Oulu Skydive Center ry:ssa 
(OSC). Esimerkiksi arvojemme ensimmäinen kohta kuuluu: ”Toiminnassa turvallisuus on 
keskeisin arvomme. Paitsi ohjeiden ja määräysten noudattamista turvallisuus tarkoittaa jä-
senten turvallisuuslähtöistä asennetta hyppytoiminnassa.” Lisäksi kerhon syyskokous 2019 
päätti sisällyttää SMS:n tekemisen vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan. 
 
Hallituksen velvollisuutena on varmistaa kerhon toimintojen turvallisuus. Nykyinen turvalli-
suustaso on säilytettävä, ja sitä on mahdollisuuksien mukaan entisestään parannettava. 
 
Varmistamme, että käytettävissä ovat riittävät resurssit ja koulutus, jotta pystymme toteut-
tamaan turvallisuuden hallintajärjestelmän sisältämät toimet. 
 
Rohkaisemme jäseniämme ja vierailijoitamme ilmoittamaan turvallisuuteen vaikuttavista ta-
pahtumista tai mahdollisista vaaratekijöistä, vaikka ne vaikuttaisivat vähäisiltä. 
 
Meillä on avoin ilmoittamisen kulttuuri, jossa vapaata ja avointa ilmoittamista ja mielipiteen 
ilmaisua ei tarvitse arkailla. 
 
Tavoitteenamme ovat: 

• turvallinen toimintaympäristö 
• toimiva turvallisuuden hallintajärjestelmä, jota parannamme jatkuvasti 
• toimiminen kansallisten ja kansainvälisten ilmailusäädösten mukaisesti. 

 
Nämä tavoitteet ovat kerhon, sen jäsenten ja vierailijoiden hyödyksi. Meillä on yhteinen teh-
tävä saavuttaa nämä tavoitteet. 
 
Turvallisuus on jokaisen velvollisuus. 
 
Hyväksytty Oulu Skydive Center ry:n hallituksen kokouksessa 1.3.2021 
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2 Turvallisuusorganisaatio 
Turvallisuusorganisaation Oulu Skydive Center ry:ssä muodostavat alla kerrotut henkilöt 
ja ryhmät. 
 
 
Yhdistyksen hallitus 

Hallituksella on kokonaisvastuu toiminnan turvallisuudesta (poistamatta ilma-aluksen pääl-
likön, hyppykouluttajan tai yksittäisen hyppääjän vastuuta) sekä turvallisuuden hallintajär-
jestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta. Hallitus vastaa myös siitä, että sen määräämät toi-
mintamenetelmät ja -ohjeet ovat säädösten ja viranomaisohjeiden mukaisia. Hallitus päättää 
korjaavien toimenpiteiden toimeenpanemisesta sekä tarvittavien resurssien varaamisesta. 
Hallitus hyväksyy muutokset turvallisuuden hallintajärjestelmään turvallisuuspäällikön esi-
tyksestä.  
 
 
Turvallisuuspäällikkö 

Turvallisuuspäällikön on nimittänyt kerhon hallitus ja hänen oikeutensa on mainittu OSC:n 
Hyppytoiminnan ohjeessa. 

Turvallisuuspäällikön tehtävät hyppytoiminnan näkökulmasta on mainittu ohjeessa Lasku-
varjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset (3.4.3 Turvallisuuspäällikkö). 
Niitä on lisäksi myös SMS:n näkökulmasta. Yhdistettynä nämä muodostavat alla luetellut 
tehtävät. Oulu Skydive Center ry:n turvallisuuspäällikkö: 

• valvoo organisaatiossa hyppyturvallisuutta 
• valvoo, että itsenäisten hyppääjien hyppytoiminnassa noudatetaan ilmailumääräyk-

siä ja voimassa olevia SIL:n ohjeita 
• valvoo, että laskuvarjohyppytoiminnassa sattuneet turvallisuutta vaarantaneet tilan-

teet ilmoitetaan viipymättä SIL:lle (Turvallisuusilmoitus) (ks. Luku 3) 
• vastaa siitä, että hyppytoimintaan ja hyppyturvallisuuteen liittyvät määräykset, ohjeet 

ja tiedotteet ovat kaikkien hyppääjien saatavilla (OSC: Turvallisuuspäällikön kansion 
sisällysluettelo ja Linkki verkkosivuversioon) 

• toimii yhteistyössä muun organisaation kanssa hyppyturvallisuuteen liittyvissä asi-
oissa 

• toteuttaa ja tekee kehittämisehdotuksia sekä vie turvallisuusryhmän toimenpide-eh-
dotukset hallitukselle 

• esittää hallitukselle muutokset turvallisuuden hallintajärjestelmään (SMS)  

https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/HTO.pdf
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/toiminnalliset-ohjeet/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/toiminnalliset-ohjeet/
https://turvallisuusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi/
https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/Turvallisuuskansion_sisallysluettelo.pdf
https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/Turvallisuuskansion_sisallysluettelo.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/13XXfJpX--NlBnBXf8sfSEZtdAMxXQGZF
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• käsittelee kerhon turvallisuus- ja poikkeamailmoituksia jäsenistön luottamushenki-
lönä 

• kerää tietoa ja raportoi hallitukselle turvallisuuden tilasta sekä toiminnan riskeistä 
• suunnittelee ja hallinnoi turvallisuuskoulutuksia ja -viestintää 
• kutsuu koolle turvallisuusryhmän kokoukset sekä kerhon turvallisuuspäivät. 

 
 
Päälentäjä 

Päälentäjän on nimittänyt kerhon hallitus. 

Päälentäjän tehtäviä hyppytoiminnan näkökulmasta on mainittu ohjeessa Laskuvarjohyp-
pääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset (3.2.2 Päälentäjä). Niitä on lisäksi 
myös SMS:n näkökulmasta. Yhdistettynä nämä muodostavat alla luetellut tehtävät. Oulu 
Skydive Center ry:n päälentäjä: 

• toimii yhteistyössä muun organisaation kanssa hyppylentoturvallisuuteen liittyvissä 
asioissa 

• vastaa organisaation hyppylentotoimintaa koskevien ohjeiden ja määräysten hallin-
noinnista, ylläpitämisestä ja kehittämisestä 

• laatii hyppylentotoiminnassa käytettävät vakiotoimintamenetelmät ja päivittää niitä 
tarvittaessa 

• määrittää hyppylentotoiminnan koulutusvaatimukset 
• järjestää hyppylentotoiminnan vaaratekijöiden tunnistamisen, riskien analysoinnin ja 

niiden hallinnan sekä valvoo riskien lieventämistoimenpiteiden toteutumisen 
• pitää yllä luetteloa organisaation hyppylentotoimintaan hyväksytyistä lentäjistä ja hei-

dän kelpoisuuksistaan 
• antaa neuvoja hyppylentotoimintaan liittyvissä asioissa 
• toteuttaa ja tekee hyppylentämiseen liittyviä kehittämisehdotuksia turvallisuusryh-

mälle 
• esittää turvallisuusryhmälle hyppylentämiseen liittyvät muutokset turvallisuuden hal-

lintajärjestelmään  
• käsittelee kerhon hyppylentämiseen liittyviä turvallisuus- ja poikkeamailmoituksia jä-

senistön luottamushenkilönä 
• kerää tietoa ja raportoi turvallisuusryhmälle hyppylentämiseen liittyvästä turvallisuu-

den tilasta sekä toiminnan riskeistä 
• suunnittelee ja hallinnoi turvallisuuskoulutuksia ja -viestintää hyppylentämisen osalta 
• järjestää kertauskoulutustilaisuuksia hyppylentäjille 
• kutsuu koolle lentäjäpalaverit. 

 

http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/toiminnalliset-ohjeet/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/toiminnalliset-ohjeet/
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Turvallisuusryhmä 

Oulu Skydive Center ry:n turvallisuusryhmä toimii turvallisuuspäällikön apuna turvallisen toi-
minnan kehittämisessä. Ryhmä kokoontuu ainakin kaksi kertaa vuodessa sekä lisäksi tar-
vittaessa. Puheenjohtajana toimii turvallisuuspäällikkö ja varapuheenjohtajana päälentäjä. 
Muita jäseniä OSC:n turvallisuusryhmässä ovat ainakin: 

• päälentäjä (varapuheenjohtaja) 
• koulutuspäällikkö 
• lisenssihyppääjä 
• oppilashyppääjä. 

Turvallisuusryhmän tehtäviä OSC:ssä ovat: 
• arvioida, miten organisaatiossa noudatetaan SMS:n käytäntöjä sekä tekee toimen-

pide-ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi hallitukselle 
• antaa turvallisuuspäällikölle ja päälentäjälle riittävät tiedot ja resurssit tehtävänsä 

suorittamiseksi 
• riskirekisterin (ks. Luku 4) päivittäminen 
• muutoksenhallintaan (ks. Luku 5) liittyvien riskiarvioiden tekeminen. 

 
 
Kerhon jäsen ja vieraileva hyppääjä 

Kerhon jäsen ja muuten toimintaan osallistuva vastaa oman toimintansa turvallisuudesta 
sekä viranomaismääräysten ja kerhon ohjeiden noudattamisesta. Henkilöllä on selonotto-
velvollisuus, joka on Suomen lainsäädännön eräs tärkeä perusolettama: kansalaisen tulee 
olla selvillä kaikista säädöksistä, jotka liittyvät hänen toimintaansa.  
 
Jäsenen ja vierailijan tulee tiedostaa ympäristönsä ja toimia huolellisesti, jotta turhia vaara-
tilanteita ei pääse syntymään. Kerhon jäsenen ja vierailijan tulee raportoida havaitsemansa 
turvallisuuspoikkeamat (ks. Luku 3). 
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3 Poikkeamien raportointi 
Organisaation raportoinnissa ja ilmoitusten käsittelyssä tulee noudattaa “just culture” -peri-
aatetta, jossa tahattomista, havaituista turvallisuuteen vaikuttaneista tapahtumista ja sei-
koista ilmoitetaan ilman rankaisua tai sen pelkoa. 
 
Hyppytoiminnan turvallisuusilmoitus -palvelu on tarkoitettu laskuvarjohyppääjille ja hyp-
pylentäjille suomalaiseen laskuvarjourheiluun liittyvien tapausten ilmoittamista varten. 
 
Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeessa todetaan 
vaaratilanteesta ilmoittamisesta seuraavaa (OSC on sitoutunut noudattamaan näitä). 
 
Jos laskuvarjohyppytoiminnan yhteydessä sattuu sellainen vaaratilanne, jossa hyppääjän tai 
ilmaliikenteen turvallisuus on vaarantunut tai olisi saattanut vaarantua, on tapahtuneesta vii-
pymättä tehtävä kirjallinen selonteko (Turvallisuusilmoitus) SIL:lle (sähköinen lomake: turvalli-
suusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi). Tapauksia, joista ilmoitus on aina tehtävä, ovat mm. seuraavat: 

• Kaikki tapaukset, jotka ovat turvallisuutta vaarantavia tai joista olisi voinut kehittyä vaarati-
lanne. 

• Kaikki tapaukset, joissa varjon toiminta on ollut epänormaali (vajaatoiminta). 
• Kaikki hypyt, joissa on käytetty varavarjoa. 
• Kaikki tapaukset, joissa on sattunut loukkaantumisia. 

Ilmoitus on laadittava mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Tämä ilmoitus ei kuitenkaan va-
pauta tekemästä ilmoitusta ilmailun onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista il-
mailuohjeen GEN T1-4 mukaisesti. Lisäksi tandemhypyillä sattuneista vaaratilanteista on tehtävä 
ilmoitus tandemlaskuvarjon valmistajalle ja tandemeksaminaattorille. 
 
Ilmoituksen tarkoituksena on saattaa SIL:n, organisaation ja alan harrastajien tietoon turvallisuutta 
vaarantaneet tapaukset. Tietojen saanti turvallisuutta vaarantaneista tapauksista auttaa osaltaan 
parannusten aikaansaamista varusteissa, menetelmissä ja koulutuksessa. 
 
 
Ilma-aluksen päällikkö on velvollinen raportoimaan havaitsemistaan teknisistä vioista, vaa-
ratilanteista ja uhkaavista tilanteista sekä onnettomuuksista 72 tunnin kuluessa tapahtu-
masta. Poikkeamat ilmoitetaan viranomaisen sähköisellä lomakkeella. Kun ilma-aluksen 
päällikkö raportoi suoraan hyppylennolla sattuneesta tilanteesta viranomaiselle, hänen tulee 
myös ilmoittaa tapahtuneesta SIL:n lomakkeella Turvallisuusilmoitus laskuvarjohyppytoi-
minnassa. Edellisestä tulee automaattisesti sähköposti-ilmoitus (ja tehty turvallisuusilmoitus 
on katsottavissa) kerhon puheenjohtajalle sekä kerhon itsensä määrittelemilleen henkilöille, 
joita ovat OSC:ssä turvallisuuspäällikkö, koulutuspäällikkö, kalustopäällikkö ja päälentäjä; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Just_culture
https://portal.laskuvarjotoimikunta.fi/turvallisuus/login/
http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/toiminnalliset-ohjeet/
http://turvallisuusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi/
http://turvallisuusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi/
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/lentoliikenteen-onnettomuuksista-vaaratilanteista-ja-poikkeamista-ilmoittaminen
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/lentoliikenteen-onnettomuuksista-vaaratilanteista-ja-poikkeamista-ilmoittaminen
http://turvallisuusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi/
http://turvallisuusilmoitus.laskuvarjotoimikunta.fi/
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lisäksi kaikki raportit ovat Ilmailuliiton määriteltyjen vastuuhenkilöiden katsottavissa (ks. li-
sätietoa turvallisuusilmoitusjärjestelmän Tietosuojaselosteesta). Jos on epäselvää, täy-
tyykö tapahtuneesta ilmoittaa, ilmoitus tulee tehdä. 
 
Pienemmät tapahtumat (esim. ilma-alusten maakäsittelyssä syntyneet vähäiset kolhut) tai 
tapahtumat, jotka eivät liity ilmailuun (esim. vaaratilanne autoja parkkeerattaessa tai vaik-
kapa sähkölaitteiden vika) ja joita ei määräysten tai ohjeiden mukaan tarvitse ilmoittaa vi-
ranomaiselle tai edes SIL:n Turvallisuusilmoituksella, tulee raportoida kerhon turvalli-
suuspäällikölle tai päälentäjälle (hyppylentotoimintaan liittyvät) vapaamuotoisella 
viestillä esimerkiksi sähköpostilla tp@osc.fi / paalentaja@osc.fi tai tekstiviestillä (katso 
kerho-organisaation yhteystiedoista kulloisenkin turvallisuuspäällikön ja päälentäjän yhteys-
tiedot). Raportti turvallisuuspäällikölle tai päälentäjälle voi sisältää myös huomioita ja kehi-
tysehdotuksia. Turvallisuuspäällikkö tai päälentäjä kuittaa ilmoituksen tekijälle saaneensa 
ilmoituksen. 
 
Organisaation jäsen (tai vierailija) on velvollinen ilmoittamaan kerholle onnettomuudesta tai 
vaaratilanteesta myös siinä tapauksessa, että hän havaitsee edellä mainitun tapahtuman, 
jossa osallisena on organisaation käytössä oleva ilma-alus, jonka päällikkö on estynyt teke-
mään ilmoitusta. Sama koskee myös hyppäämiseen ja kaikkeen kerhotoimintaan liittyviä 
ilmoituksia. 
 
 
Turvallisuuspäällikkö ja päälentäjä sekä turvallisuusryhmä käsittelee ilmoitukset luottamuk-
sellisesti; ilmoituksen tietoja jaetaan organisaation sisällä vain siinä määrin kuin on tarpeen 
poikkeaman käsittelemiseksi ja mikä on kerhossa yleisesti hyväksytty tapa. Turvallisuus-
päällikkö ja/tai päälentäjä välittää raportin ja laatimansa pika-analyysin kerhon turvallisuus-
ryhmän kokouksen käsittelyä varten. 
 
Organisaation turvallisuusviestinnässä (esim. sähköpostikoosteet ja koulutukset) voidaan 
käsitellä sattuneita poikkeamia, jos niistä on poistettu osallisten henkilötiedot sekä tiedot, 
joiden perusteella ilmoittajan anonymiteetti voisi vaarantua (esim. tapahtuman tarkka ajan-
kohta tai paikka). 
 
  

https://portal.laskuvarjotoimikunta.fi/turvallisuus/privacy/
mailto:tp@osc.fi
mailto:paalentaja@osc.fi
https://jasen.ouluskydivecenter.fi/jasenille/henkilosto/
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4 Vaaratekijöiden tunnistamisen ja riskien hallin-
nan prosessi 
Vaaratekijöitä voi hallita vain, jos ne tunnetaan. Turvallisuutta edistetään rohkaisemalla kaik-
kia kerhon jäseniä (ja vierailijoita) tunnistamaan vaaratekijöitä ja ilmoittamaan niistä. Ris-
kienhallinta on organisaation toimintaa vaarantavien uhkien tunnistamista ja analysointia, 
poistamista tai todennäköisyyden pienentämistä hyväksyttävälle tasolle. Prosessina se on 
iteratiivinen (toistuva), jotta varmistetaan löydettyjen ongelmien korjaaminen. 

 

 
 

Turvallisuuden hallinnan prosessi. 
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Tunnista vaaratekijät 
Organisaatiolla on olemassa riskirekisterit sekä lentotoimintaan että hyppytoimintaan liit-
tyen. Nämä löytyvät riskirekisteridokumentista ja joka löytyy yhdistyksen verkkosivuilta (ks. 
tarkemmin tämän dokumentin LIITTEESTÄ 1). Rekisteriä käytetään riskien tunnistamiseen 
ja kirjaamiseen sekä korjaavien toimintojen kohdentamiseen. Riskirekisteriä päivitetään tur-
vallisuusryhmän kokouksissa poikkeamaraporteista saatujen havaintojen sekä muun turval-
lisuusanalyysin (mm. ilmailuviranomaisen, Ilmailuliiton tai sen Laskuvarjotoimikunnan tur-
vallisuustiedotteet) perusteella. 
 
Vaaratekijä on mikä tahansa tilanne, olosuhde tai tapahtuma, josta saattaa aiheutua vahin-
koa ihmisille, ilma-aluksille, laitteille, kalustolle tai rakenteille. 
 
Riski on vaaratekijän seurausten potentiaali, joka yleensä määritellään todennäköisyytenä 
ja aiheuttamansa vahingon vakavuutena. 
 
Esimerkki: 
 
Ukkosmyrsky on vaaratekijä ilma-alusten toiminnalle. Eräs tämän vaaratekijän aiheutta-
mista riskeistä on salamanisku, joka saattaa vaurioittaa ilma-alusta. 
 
Lintujen parveilu lentokentällä tai sen läheisyydessä on vaaratekijä ilma-alusten toiminnalle. 
Eräs tämän vaaratekijän aiheuttamista riskeistä on linnun osuminen ilma-aluksen tuulilasiin, 
mikä saattaa aiheuttaa lentäjän toimintakyvyttömyyden. 
 
Kova tuuli on vaaratekijä hyppääjälle. Eräs tämän vaaratekijän aiheuttamista riskeistä on 
laskeutuminen tarkoitetun laskeutumisalueen ulkopuolelle, mikä saattaa aiheuttaa hyppää-
jän loukkaantumisen ja/tai kalustovaurioita. 
  

https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/SMS-Riskirekisteri-OSC
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Arvioi riskit 
Tunnistetut riskit luokitellaan kahden eri muuttujan avulla: riskin todennäköisyys (kuinka 
usein riski toteutuu) ja riskin vakavuus (mitkä ovat seuraukset riskin toteutuessa).  
 

Riskin todennäköisyys 

Taso Määritelmä Merkitys 

5 Usein toistuva Useita kertoja toimintakauden aikana (tapahtuu varmuudella) 

4 Satunnainen Muutamia kertoja toimintakauden aikana (tapahtuu todennä-
köisesti) 

3 Mahdollinen Kerran 1–3 toimintakauden aikana (tapahtuu joskus) 

2 Epätodennäköinen Harvemmin kuin kerran viidessä vuodessa (tapahtuu hyvin 
harvoin) 

1 Erittäin epätoden-
näköinen Ei tiedetä, että olisi tapahtunut (tuskin tapahtuu koskaan) 

 

Riskin vakavuus 

Taso Määritelmä 
Seuraukset (esimerkkejä) 

Henkilöt Laitteet Ympäristö 

5 Katastrofaali-
nen Kuolema Täystuho Tuho 

4 Suuri Vakava loukkaan-
tuminen 

Merkittävä vau-
rio 

Merkittävä va-
hinko 

3 Kohtalainen Loukkaantuminen Vaurio Vahinko 

2 Pieni Haitta Epänormaali ti-
lanne Haitta 

1 Mitätön Ei merkittävää 
seurausta 

Ei merkittävää 
seurausta 

Ei merkittävää 
seurausta 
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Kun riskin todennäköisyys ja vakavuus on arvioitu, määrittyy niiden perusteella riskin sie-
dettävyys (hyväksyttävyys) eli riskitaso edellisten riskin todennäköisyyden ja vakavuuden 
arvojen kertolaskun tuloksen perusteella. Edellisen perusteella voidaan tehdä seuraava 
matriisi kuvaamaan havainnollisesti riskin siedettävyyttä eli riskitasoa. Lisäksi kannattaa 
huomioida, että tässä lukuarvot 1–5 ovat vain havainnollistavia esimerkkejä samoin kuin 
niiden tulo; todellisuudessa muutos esimerkiksi riskinvakavuudessa vaikkapa kohtalaisesta 
suureen ei ole 1, vaan todellisuudessa jokin suurempi ja ei lineaarinen arvo. 
 

Riskin siedettävyys eli riskitaso 
 
   Punainen → Sietämätön (25–14) 
   Keltainen → Siedettävä (harkinnanvarainen) (13–5) 
   Vihreä → Hyväksyttävä (4–1) 

Riskin todennä-
köisyys 

 

Riskin vakavuus 

Katastrof. Suuri Kohtalainen Pieni Mitätön 

Usein toistuva 25 20 15 10 5 

Satunnainen 20 16 12 8 4 

Mahdollinen 15 12 9 6 3 

Epätodennäköi-
nen 10 8 6 4 2 

Erittäin epätoden-
näköinen 5 4 3 2 1 

Päätä (ja suorita) toimenpiteet 
Riskin arvioinnin jälkeen päätetään toimenpiteet riskin poistamiseksi tai sen vähentämiseksi 
niin alhaiseksi kuin käytännössä on mahdollista ja organisaation kannalta hyväksyttävää. 
Toimenpiteiden tarvittava laatu ja määrä riippuu riskin siedettävyydestä. 
 
Sietämätön: Jos riski on sietämätön, kyseinen toiminta tai toimenpide on keskeytettävä vä-
littömästi. Riskin vähentämistoimenpiteitä tulee suorittaa riskin vakavuuden alentamiseksi 
tai riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi; usein on helpompaa pienentää 
riskin toteutumisen todennäköisyyttä kuin seurausten vakavuutta. 
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Siedettävä (harkinnanvarainen): Riski on vakavuutensa tai todennäköisyytensä puolesta 
huolestuttava ja organisaation tulee harkita toimenpiteitä riskin vähentämiseksi hyväksyttä-
välle tasolle. Jos riskin arvioidaan edelleen olevan tässä luokassa toimenpiteiden jälkeen, 
voi olla, että riskin edelleen vähentämiseen tarvittavien toimenpiteiden hinta on kohtuutto-
man korkea. Tällöin riski voidaan katsoa hyväksyttäväksi, jos turvallisuusryhmä hyväksyy 
riskin ja raportoi sen olemassaolosta hallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen. 
 
Hyväksyttävä: Riski on hyväksyttävä, jos sen toteutuminen on joko hyvin epätodennäköistä 
tai seurauksiltaan niin lievä, ettei se ole huolenaihe. Tästä huolimatta toimenpiteitä riskin 
vähentämiseksi edelleen tulee harkita. 
 
Kaikki toteutetut toimenpiteet kirjataan riskirekisteriin sekä raportoidaan hallitukselle. Riski-
rekisterin riskin viitenumero liitetään raportin käsittelymateriaaliin, mikäli ko. tekijä on vaikut-
tanut tapahtuman/poikkeaman syntyyn. 

Arvioi vaikuttavuutta 
Kun riskin poistamiseen tai vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet on suoritettu, voidaan ris-
kitasoa arvioida uudelleen. Riskirekisteriin kirjataan uusi arvio riskistä toimenpiteiden suorit-
tamisen jälkeen. Arvio kirjataan siten, että alkuperäinen riskitaso sekä suoritetut toimenpi-
teet jäävät näkyvin riskirekisteriin. 
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5 Muutoksenhallinta 
Muutoksenhallinnan tavoitteena on varmistaa, että organisaation sisäiset muutokset tai ul-
koisen toimintaympäristön muutokset eivät aiheuta organisaatiolle uusia riskejä tai vaikuta 
haitallisesti jo olemassa olevien riskien toteutumiseen. Turvallisuusryhmä käsittelee tie-
toonsa tulleet muutokset kokouksissaan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää ainakin seuraa-
viin toimintaympäristön muutoksiin: 

• ilmatilamuutokset 
• muutokset lennonjohdon toiminnassa tai palvelutasossa 
• uuden ilmailulajin tai toimijan tulo lentopaikalle (esim. vintturihinaus, taitolento) 
• uusi tai muuttunut lentotoiminnan muoto (esim. talvitoiminta, palolento, puljalento) 
• uuden hyppylajin mukaan tulo kerhon toimintaan (esim. siipipukuhyppääminen tai 

CFS) 
• kalustomuutokset niin lentokoneessa kuin hyppykalustossa 
• lentopaikan infrastruktuurin muutokset (esim. uusi tankkauspiste, laskeutumisalueen 

tai sen lähiympäristön muutokset) 
• merkittävät henkilöstömuutokset 
• lento-, hyppylento- tai koulutusmenetelmien muutokset (esim. tehoasetuksien muu-

tos)  
• hyppykoulutusmenetelmien muutokset. 

 
Mikäli muutoksenhallinnassa havaitaan uusia riskejä tai muutoksia nykyisiin riskiarvioihin, 
suoritetaan riskienhallintaprosessin (ks. Luku 4) mukaiset toimenpiteet. 
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6 Turvallisuustiedottaminen 

Koulutus ja tiedotus 
Turvallisuuden hallintajärjestelmän dokumentaatio liitteineen on nähtävillä kerhon verkkosi-
vuilla. Jos turvallisuuden hallintajärjestelmään tehdään muutoksia, niin aina täytyy 
myös tarkistaa Hyppytoiminnan ohje ja Hyppylento-ohje liitteineen (ks. LIITE 3) sekä 
päivittää niitä tarvittaessa vastaavasti.  
 
Turvallisuuspäällikkö ja turvallisuusryhmä tiedottaa säännöllisesti sekä järjestää vuosit-
tain jäsenistölle koulutusta ainakin seuraavista aiheista: 

● turvallisuuspoikkeamien ja -ilmoituksien ilmoittaminen 
● turvallisuushavainnot, tehdyt toimenpiteet ja tulevat muutokset 
● hätätilannesuunnitelma 
● Hyppytoiminnan ohjeen läpikäynti 
● vaaratekijöiden tunnistaminen ja havaitut riskit. 

Lisäksi päälentäjä ja turvallisuusryhmä tiedottaa säännöllisesti sekä järjestää vuosittain 
hyppylentäjille koulutusta hyppylentotoimintaan liittyvistä aiheista. 

Mikäli organisaatiossa on tehty kiireellistä puuttumista edellyttävä turvallisuushavainto, tur-
vallisuuspäällikkö julkaisee asiasta tiedotteen, joka jaetaan sähköisesti koko jäsenistölle. 
Lisäksi kerhotiedotteissa on tarvittaessa mukana ”Turvallisuuspäällikkö tiedotta -palsta”. 
Hyppylentämiseen liittyvät vastaavat asiat hoitaa päälentäjä. Koko jäsenistöllä (ja vieraili-
joilla) on velvollisuus informoida turvallisuuspäällikköä (ja/tai päälentäjää hyppylentämiseen 
liittyvistä) havaitsemistaan turvallisuuspoikkeamista. 

Hätätilannesuunnitelma 
Hätätilannesuunnitelma on tarkistuslista, joka ohjaa organisaation jäsenten (ja vierailijoiden) 
ensitoimia hätätilanteessa. Suunnitelmaa tulee seurata onnettomuustilanteessa tai muussa 
tilanteessa, jossa henkilöiden turvallisuus on vaarassa tai merkittävä omaisuusvahinko uh-
kaa (tai on tapahtunut). Kopio hätätilannesuunnitelmassa on nähtävillä kerhorakennuksen 
ilmoitustaululla, punaisessa kansiossa sekä verkkosivuilla. 
 
Hätätilannesuunnitelma on esitetty tämän dokumentin LIITTEESTÄ 2. 
  

https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/SMS-OSC.pdf
https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/SMS-OSC.pdf
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LIITE 1 Riskirekisteri 
Oulu Skydive Centerin riskirekisteri löytyy täältä. 
 
Riskirekisteri on jaettu toiminnoittain:  

• Lentotoiminta. 
• Hyppytoiminta. 

LIITE 2 Hätätilannesuunnitelma 
Linkit toimintaohjeisiin, joiden mukaan toimitaan ilmailuun liittyvän hätätilanteen tai on-
nettomuuden sattuessa. 

• Kriisiviestintä (OSC). 
o Täältä löydät mm. tarvittavat kerhon ja Ilmailuliiton puhelinnumerot. 

• Toiminta onnettomuuksissa (OSC). 
 
Kerhon tiloissa tai niiden ulkopuolella tapahtuvan muun onnettomuuden tai hätätilanteen 
(kuten sairauskohtaus, tulipalo yms.) havaitsevan henkilön tulee noudattaa seuraavia yleisiä 
turvallisuusohjeita: 

1. Keskeytä toiminta ja hälytä viranomaiset (yleinen hätänumero 112). 
2. Huolehdi loukkaantuneista/uhreista.  
3. Estä lisäonnettomuudet, jos mahdollista. 
4. Varmista ensiapu, kunnes viranomaiset saapuvat paikalle. 
5. Ilmoita tapahtuneesta hallitukselle ja turvallisuuspäällikkö. 
6. Älä anna tietoja onnettomuudesta tiedotusvälineille. 

Lisätietoa mm. Ilmailuliiton kriisiviestinnän ohjeet. 

LIITE 3 Hyppy- ja lentotoiminnan ohjeistus 
Linkit toimintaohjeisiin, joiden mukaan toimitaan hyppytoiminnassa ja hyppylentotoimin-
nassa. 

• Hyppylento-ohje (OSC). 
o Tarkistuslistat. (löytyvät lentokoneista) 

• Hyppytoiminnan ohje (OSC). 
o NCO-tarkistuslistat OH-CVE.(löytyy myös lentokoneesta) 
o NCO-tarkistuslistat OH-EKO. (löytyy myös lentokoneesta) 

 

https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/SMS-Riskirekisteri-OSC
https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/Kriisiviestint%C3%A4ohje.pdf
https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/Toiminta_vakavissa_onnettomuuksissa
https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailuliitto/kriisiviestinta/
https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/Hyppylento-ohje
https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/HTO.pdf
https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/NCO-tarkistuslistat.pdf
https://jasen.ouluskydivecenter.fi/file/NCO-tarkistuslistat_EKO.pdf
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LIITE 4 Versiohistoria 
 
Versio 1.0 11.5.2020 

• Ensimmäinen OSC:n hallituksen hyväksymä ja julkaistu versio. 
 
Versio 1.1 26.5.2020 

• Siirretty luvussa 2 Laskuvarjohyppääjien toiminnallisista ohjeista lainattu, turvallisuusryhmää 
koskeva maininta tekstissä kohtaan, jossa sitä muutenkin käsitellään. 

• Vaihdettu liitteessä 2 olevien tarkistuslistojen (kaksi linkillistä ja yksi linkitön) paikkaa keske-
nään, koska versiossa 1.0 ne olivat väärin päin.  

• Lisätty liitteeseen 2 huomautukset, että edellä mainitut tarkistuslistat löytyvät lentokoneista. 
 
Versio 2.0 3.8.2020 [ei julkaistu] 

• Muokattu SMS vastaamaan Laskuvarjotoimikunnan malliohjetta 3.8.2020. 
o Turvallisuusorganisaation henkilöiden tehtävät kirjoitettu mm. yksinkertaisemmin. 
o Poikkeamista ilmoittamista ja turvallisuustiedottamista selkeytetty. 
o Siirretty Liitteessä 2 Hätätilannesuunnitelma olleet perustoimintaohjeet selkeyden 

vuoksi omaan liitteeseen. 
• Perusajatukset ja vastuut ovat pysyneet samana. 

 
Versio 3.0 1.3.2021 

• Vaihdettu allekirjoitusosuus merkinnäksi ”Hyväksytty OSC:n hallituksen kokouksessa 
xx.xx.xxxx”. 

• Korjattu materiaalissa olleet verkkosivu-uudistuksen myötä muuttuneet linkit jäsensivujen 
Materiaalipankkiin. 

• Riskin vakavuudessa termi ”Merkittävä” vaihdettu termiksi ”Kohtalainen”. 
• Lisätty riskitasoa kuvaavaa tulkintaoheistusta. 
• Vaihdettu kriisiviestinnän ja toiminta onnettomuustilanteessa ohjeiden nimet vastaamaan 

LT:n uusia esimerkkiohjeita. 
• Poistettu linkki Poliisin sivuille, koska se ei enää toiminut. 


	Sisällysluettelo
	Johdanto
	1 Turvallisuuspolitiikka ja -tavoitteet
	2 Turvallisuusorganisaatio
	3 Poikkeamien raportointi
	4 Vaaratekijöiden tunnistamisen ja riskien hallinnan prosessi
	Tunnista vaaratekijät
	Arvioi riskit
	Päätä (ja suorita) toimenpiteet
	Arvioi vaikuttavuutta

	5 Muutoksenhallinta
	6 Turvallisuustiedottaminen
	Koulutus ja tiedotus
	Hätätilannesuunnitelma

	LIITE 1 Riskirekisteri
	LIITE 2 Hätätilannesuunnitelma
	LIITE 3 Hyppy- ja lentotoiminnan ohjeistus
	LIITE 4 Versiohistoria


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


