Blankett; Anmälan om offentlig tillställning
• kan printtas ut via polisens internetsida www.poliisi.fi eller fås från
polisstationerna
• ifylls av arrangören, vid mindre tillställningar är de 2 första sidorna och
bilagan viktigast
• Tillställs polisen personligen. Dra nytta av tidsreserveringen. Kan även
fyllas i och sändas elektroniskt.
• nödvändiga bilagor bifogas
• skall inlämnas senast 5 dagar före tillställningen, gärna 2-3 veckor på
förhand
•ta frimodigt kontakt
Normpaketet innehåller förutom tillställningens anmälningsblankett:
samtycke av platsens ägare eller innehavare till att platsen används för
tillställningen, säkerhetsplan, räddningsplan (godkänd), uppgifter om
ordningsvakter, plan för trafikarrangemang samt trafikreglerares
personuppgifter
Säkerhetsplan
Säkerhetsplanen innehåller mera ingående detaljer om säkerhetsarrangemangen och en riskbedömning av tillställningen. Säkerhetsplanen och
räddningsplanen kan fogas samman till ett dokument eller utgöra
separata dokument. En bra säkerhetsplan innehåller de uppgifter som
ombetts om i anmälans bilagablankett och dessa arrangemang vid
tillställningen. De olika delområdenas ansvarspersoner och deras
kontaktuppgifter skall antecknas i säkerhetsplanen.
Räddningslagen 16 §
För offentliga tillställningar och andra evenemang som kan vara förenade
med avsevärd risk för människors säkerhet eller brandsäkerheten på
grund av ett stort antal deltagare eller av någon annan särskild orsak ska
arrangören göra upp en räddningsplan.
I räddningsplanen för en offentlig tillställning ska farorna och riskerna i
anslutning till tillställningen utredas och bedömas.
Räddningsplanen för en offentlig tillställning ska ges in till den lokala
räddningsmyndigheten minst 14 dygn innan tillställningen börjar.
Förordningen om räddningsväsendet 3 §
En räddningsplan för offentliga tillställningar enligt 16 § i räddningslagen
ska göras upp för sådana offentliga tillställningar och evenemang där
1) minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt,
2) öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som
specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på
platsen,
3) arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala, eller
4) evenemangets natur medför särskilda risker för människor

ANVISNINGAR FÖR ARRANGÖRER AV PUBLICA EVENEMANG
Allmänt:
Med offentlig tillställning avses i allmänhet olika slags mässor, marknader,
fester, ceremonier, tävlingar, uppvisningar och reklamtillfällen, konserter och
övriga tillställningar, i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan
delta eller följa, mot avgift eller utan sådan. Tillställningar ordnas av såväl
enskilda personer som företag, föreningar och den offentliga sektorn. De
sammanför människor för något visst ändamål på en viss tid och plats.
Många arrangemang är enskilda tillställningar som inte i sig behöver något
tillstånd eller någon anmälan. Ifall dessa tillställningar likväl visar sig ha
inverkan på den allmänna ordning och säkerheten så är det fråga om en
offentlig tillställning.
Anmälan behöver dock inte lämnas om sådana offentliga tillställningar som
på grund av det låga antalet deltagare, tillställningens natur eller platsen där
tillställningen ordnas inte kräver åtgärder för att:
-ordning och säkerhet skall kunna upprätthållas eller
-för att olägenhet för utomstående och miljön skall kunna förhindras och
- inte heller kräver särskilda trafikarrangemang.
exempel (under 100 deltagare)
- Mindre tillfälle på begränsat område (tex. vårprogram på daghemmets
gårdsplan),
- Mindre tävling på avstängt område till vilken det inte väntas någon publik
- Religiösa tillfällen
- Ingen inträdesavgift, utskänkning, inget utomhusbruk av förstärkaranordning
- Tidpunkten för tillställningen vid annan tidpunkt än veckoslutskvällar (fre-lö)
och som inte på vardagskvällarna blir sena (efter kl 22)
- Konserter som arrangeras inom sedvanligt program i konsertsal eller teater
- Arrangemang som hör till skolans normala verksamhet
- Slutet skoldisco för skolans egna elever, till vilket inte utomstående äga
tillträde
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Anmälan till polisen skall göras åtminstone tex. om följande
tillställningar:
· Alla de i F om räddningsväsendet 3 § nämnda tillställningarna
- Öppna tillställningar där inträdesavgift uppbärs av deltagarna
· Tillställningar där utskänkning sker
· Då det på utsidan används ljudförstärkare
· Tillställningar där över 100 personer förväntas delta
· Ordnandet av tillställningen inverkar på övriga människors
möjligheter att röra sig fritt såsom:
- vägen avstängd, allmänt område omgärdat, till platsen
anländande fordon innebär trafik
- Trafikdirigeringsbehov på allmän väg eller gata (avser dock inte
dirigering på åker eller p-område på sida av väg eller gata)
Arrangemangen av en tillställning övervakas av många aktörer och
arrangören skall beroende av tillställningens art ansöka om olika
slags tillstånd av olika myndigheter.
Arrangören av offentlig tillställning skall både enligt lagen om
sammankomster och räddningslagen och - F om räddningsväsendet ombesörja att tillställningen ordnas på ett säkert sätt och
att lagen iakttas vid tillställningen.
Offentliga tillställningar får inte förorsaka fara för människor, miljön
eller egendom. Arrangören bär alltid ansvar för tillställningen och
dess följder, så även för uppgörande av de planer och utredningar
som tillställningen förutsätter.
Övervakning av ordningen
Arrangören skall uppge, beroende av publikmängden och
tillställningens natur, ett tillräckligt antal till ordningsvakter
godkända personer (L om ordningsvakter).
Huvudprincipen är 1 ordningsvakt/100 personer. Minimiantalet 2.
Ordningsvakter med kort bör vara 70 % av ordningsvakterna. Både
könen bör vara representerad.
Rätten att använda områden
L om sammankomster förutsätter, att arrangören av offentlig
tillställning införskaffar ägarens eller innehavarens samtycke för
användning av det område som används för tillställningen (skriftligt)
Utskänkning
Utskänkning av alkoholdrycker får utövas endast av den, åt vilken
regionförvaltningsverket beviljat utskänkningstillstånd.
Utskänkningstillstånd beviljas, på basen av skriftlig ansökan, av det
regionförvaltningsverk inom det område i vilket utskänkningsplatsens kommun befinner sig. Utskänkningstillstånd beviljas att
gälla tillsvidare eller för viss tid eller tillfälligt. För handläggning av
tillståndsansökan bör man reservera tid 1-2 månader.
Tilläggsuppgifter www.avi.

Tillfälliga trafikarrangemang
Till tillståndsansökan skall bifogas en skissritning över det tillfälliga
trafikarrangemanget. De tillfälliga tillstånden för regleringen av trafiken
och väganvisningsanläggningen är kortvariga och avgiftsbelagda.
Typiska sådana är tex. lov att täcka över parkeringsförbud och anvisa
till en viss dag för en tillställning.
Polisen har rätt, efter att väghållaren hörts, möjlighet att besluta om en
tillfällig stängning av väg vid tillfälle som beskrivs i vägtrafikförordningens 51 §, som tex idrottstävlingar, folkfester och utställningar.
Polisen fattar vid behov beslut om förordnande av tillfälliga
trafikreglerare för en viss uppgift eller för bestämd tid:
·Trafikreglerare skall ha uppnått vuxen ålder
-Trafikreglerare skall ha ett ikraftvarande minst B-klassens körkort
-Eventuella trafikbrott; grova eller upprepade trafikförseelse kan utgöra
ett hinder för godkännande av en tillfällig trafikreglerare
-I anmälan om den offentliga tillställningen bör dessutom finnas en
anteckning om den föreslagna trafikdirigerarens givna samtycke till
uppgiften (vägtrafiklagen 49 §)
Försäljning av livsmedel
De minsta aktörerna, såsom privatpersoner eller hobbie- och
idrottsföreningar, som tillverkar, säljer eller serverar livsmedel i ringa
mängd, är helt befriade från anmälningsplikten när den till
verksamheten hörande risken är ringa ur livsmedelssäkerhetens
synvinkel.
En typisk sådan verksamhet är när den tillfälliga mängden av de
livsmedel som hanteras är ringa som tex. försäljning av livsmedel vid
basarer eller en idrottsförenings korvgrillning / kaffebjudning vid lokala
derby.
Däremot skall vid en regelbunden uteförsäljning göras en anmälan till
kommunens övervakande livmedelsmyndigheter. Anmälan skall göras
senast 4 veckor innan verksamheten inleds.
Bruk av förstärkaranläggning
Miljömyndigheterna övervakar och reglerar bullernivån i kommunerna.
Myndigheterna beviljar tillstånd bl.a.för bruk av ljudförstärkare vid stora
publika evenemang som arrangeras utomhus.
Första hjälp
Tillställningens arrangör skall vid behov reservera en för tillställningen,
beroende på dess natur, en tillräcklig första hjälp beredskap.
Tillfälliga konstruktioner
Tillställningens arrangör klargör med kommuns byggnadsinspektion
behovet av tillstånd.

