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Toimielin täyttää seuraavan standardin vaatimukset: 

The above body conforms of the requirements of the following standard: 
 

SFS-EN ISO/IEC 17024:2012 
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AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN 

ACCREDITED CERTIFICATION BODY 
 

 
 

 

 

  

SAFE TO PLAY OY, S2P SERTIFIOINTI 
 
SAFE TO PLAY OY, S2P CERTIFICATION 

 
 

Tunnus  
Code 

Sertifiointielin 
Certification body 

Osoite 
Address 

www 
www 

S061 Safe to Play Oy, 
S2P sertifiointi 

Rinnetie 20 
96910 ROVANIEMI 

www.s2p.fi 

 Safe to Play Oy, 
S2P certification 

Rinnetie 20 
FI-96910 ROVANIEMI 
FINLAND 

 

 

Henkilösertifiointi 
Certification of persons 

Leikki- ja lähiliikunta-alueiden turvallisuudesta huolehtivien henkilösertifiointi  
Certification of persons who handle safety of playgrounds and recreational sports areas 
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PÄTEVYYSALUE  
SCOPE OF ACCREDITATION 

Sertifiointiohjelma Sertifiointisektorit, vaatimusasiakirja 
Certification scheme Certified sectors, certification criteria 

Leikki- ja lähiliikunta-alueiden turvallisuudesta huolehtivien henkilösertifiointi vaatimusasiakirjojen 
CEN/TR 17207 ja ISO 24665 mukaisesti kattaen standardit EN 1176, EN 1177, EN 15312, EN 14974, 
EN 16630, EN 16899, EN 12572 ja EN 16579; tekniset raportit TR 16396, TR 16467 ja TR 16879 sekä 
RAPEX direktiivistä (EU) 2019/417 johdetun erityisesti leikki- ja lähiliikunta-alueiden riskeihin 
sovelletun riskinarviointimenetelmän sekä muun tiedon S2P tietokirjaston mukaisesti. 

Certification of persons who handle safety of playgrounds and recreational sports areas in accordance 
with CEN/TR 17207 and ISO 24665 covering the standards EN 1176, EN 1177, EN 15312, EN 14974, 
EN 16630, EN 16899, EN 12572 and EN 16579; technical reports TR 16396, TR 16467 and TR 16879 
and the risk assessment method derived from RAPEX Directive (EU) 2019/417 specifically for risks in 
play and recreational sports areas and other knowledge according to S2P knowledgebase. 

S2P Operate Sertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu (a) välineiden 
asennus, alueiden huolto sekä toimintatarkastusten teko.  

Certification of persons who handle (a) installing equipment, 
maintaining areas, and carrying out operational inspections. 

S2P Design Sertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu (a) välineiden 
asennus, alueiden huolto, toimintatarkastusten teko, (b) alueiden 
suunnittelu, asennustiimien veto ja asennuksen valvonta. 

Certification of persons who handle (a) installing equipment, 
maintaining areas, carrying out operational inspections, (b) 
designing layouts, leading installation teams, and carrying out mid-
installation surveys. 

S2P Manage Sertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu välineiden asennus, 
alueiden huolto, toimintatarkastusten teko, (c) henkilöstön 
johtaminen sekä riskien ja turvallisuuden hallinta. 

Certification of persons who handle (a) installing equipment, 
maintaining areas, carrying out operational inspections, (c) leading 
personnel, and managing safety and risks. 

S2P Project Sertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu (a) välineiden 
asennus, alueiden huolto, toimintatarkastusten teko, (b) alueiden 
suunnittelu, asennustiimien veto, asennuksen valvonta, (c) 
henkilöstön johtaminen, riskien ja turvallisuuden hallinta, (d) 
rakennusprojektien vetäminen sekä välineiden myynti ja hankinta. 

Certification of persons who handle (a) installing equipment, 
maintaining areas, carrying out operational inspections, (b) 
designing layouts, leading installation teams, carrying out mid-
installation surveys, (c) leading personnel, managing safety and 
risks, (d) managing construction projects, and selling and 
purchasing equipment. 
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PÄTEVYYSALUE  
SCOPE OF ACCREDITATION 

Sertifiointiohjelma Sertifiointisektorit, vaatimusasiakirja 
Certification scheme Certified sectors, certification criteria 

S2P Inspect* Sertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu (a) välineiden 
asennus, alueiden huolto, toimintatarkastusten teko, (b) alueiden 
suunnittelu, asennustiimien veto, asennuksen valvonta, (c) 
henkilöstön johtaminen, riskien ja turvallisuuden hallinta, (d) 
rakennusprojektien vetäminen, välineiden myynti ja hankinta sekä 
(e) vuosi- ja käyttöönottotarkastusten riskiperusteinen teko. 

Certification of persons who handle (a) installing equipment, 
maintaining areas, carrying out operational inspections, (b) 
designing layouts, leading installation teams, carrying out mid-
installation surveys, (c) leading personnel, managing safety and 
risks, (d) managing construction projects, selling and purchasing 
equipment and (e) carrying out annual main and post-installation 
inspections using risk assessment. 

S2P Inspect** Sertifiointi henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu (a) välineiden 
asennus, alueiden huolto, toimintatarkastusten teko, (b) alueiden 
suunnittelu, asennustiimien veto, asennuksen valvonta, (c) 
henkilöstön johtaminen, riskien ja turvallisuuden hallinta, (d) 
rakennusprojektien vetäminen, välineiden myynti ja hankinta, (f) 
vaativien vuosi- ja käyttöönottotarkastusten riskiperusteinen teko 
sekä muut turvallisuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät. 

Certification of persons who handle (a) installing equipment, 
maintaining areas, carrying out operational inspections, (b) 
designing layouts, leading installation teams, carrying out mid-
installation surveys, (c) leading personnel, managing safety and 
risks, (d) managing construction projects, selling and purchasing 
equipment, and (f) carrying out demanding annual main and post-
installation inspections using risk assessment and handling other 
safety related expert assignments. 

Kun standardista ei ole mainittu vuosilukua, niin akkreditointi koskee standardin viimeisintä versiota. 
Tarkka lista standardeista on saatavilla sertifiointielimestä.  

When the approval year of the standard is not specified accreditation covers the latest version of the 
method. Detailed list of standards is available from the certification body. 

 
 
 
 
 
 


