
Infektioyksikkö 17.6.2021 

Yleisötilaisuuden järjestäminen, ohje koronavirustartuntojen 

torjuntasuunnitelman tekemiseksi Satakunnassa 

Taustaa 

Ohje on tarkoitettu tapahtumajärjestäjien ja kuntien tartuntatautiviranomaisten tueksi 
yleisötapahtumien terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä varten. Ohjeessa on hyödynnetty 
Tampereen kaupungin vastaavaa ohjetta. 

Yleisötilaisuuksia varten tulee tehdä tartuntojen torjuntasuunnitelma. Suunnitelman tekemiseen 
saa tarvittaessa apua kunnan tartuntatautiviranomaiselta. Tapahtuman koosta ja luonteesta 
riippuen myös poliisin lupa tapahtumalle saatetaan tarvita.  

Tarkempaa tietoa rajoituksista ja esimerkiksi yleisötilaisuuksien määritelmistä löytyy esim. AVI:n 
verkkosivuilta: Usein kysyttyä koronaviruksesta ja Satakuntaa koskevista ajankohtaisista 
suosituksista ja rajoituksista voit lukea lisää Satasairaalan nettisivuilta.  

Suunnitelman vaativia yleisötilaisuuksia koskee siis edellä mainittu OKM:n ja THL:n ohje. 
Suunnitelmaa tehdessä on perehdyttävä tähän ohjeeseen.  

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että terveysturvallisuus on huomioitu määräysten 
mukaisesti ja että niitä sovelletaan vallitsevan tilanteen mukaisesti. 
Suunnitelman voi tehdä vastaamalla alla oleviin kysymyksiin tälle lomakkeelle.  Vaihtoehtoisesti 
suunnitelmasta voi tehdä oman, samat ydinasiat sisältävän vapaamuotoisen suunnitelman. 

Terveysturvallisuussuunnitelma 

Alla on tarvittavan suunnitelman pääasiat sisältävät ja suunnitelman tekoa opastavat 
kysymykset. Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että vaatimukset on huomioitu suunnitelmassa 
OKM:n ja THL:n ohjeen mukaisesti.  
Numeroidun kohdan alla on tekstilaatikko, johon voi vapaamuotoisesti kuvata, kuinka asia on 
huomioitu tilaisuuden osalta. 

Tilaisuuden nimi, aika, paikka, tilaisuuden järjestämisestä vastaava henkilö / taho 

Tilaisuus: 
Aika: 
Paikka: 
Vastuuhenkilö ja hänen yhteystietonsa: 
Onko tilaisuus toistuva (esimerkiksi pelikauden ottelut / toistuvat näytökset):  
Vaatiiko tapahtuma ilmoituksen poliisille?: 
(varmista poliisin sivuilta: https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet ) 

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-FkUhWGKAqmTQ
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19
https://valtioneuvosto.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf/3de77661-d411-1c6a-dc4b-5970c95ba969/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf?t=1622449057125
https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet


 

 

1. Tilaisuuden järjestelyissä ja suunnitelmaa luodessa on huomioitu OKM: ja THL:n 

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten 

kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä sekä hyödynnetty  

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatimia periaatteita vastuullisen 
tapahtuman järjestämiseksi. 

Kyllä / ei ? 

 
2. Tilaisuuteen osallistuvia on ennakkoon ohjeistettu olemaan osallistumatta, mikäli 

vähäisiäkään koronavirusinfektion oireita ilmenee, tai osallistuja on karanteenissa tai 

eristyksessä. Osallistujille on kerrottu, miten terveysturvallisuus on tilaisuudessa 

huomioitu. 

Miten toteutetaan? 

 
3. Maskien käyttöä suositellaan, mikäli lähikontakteja ei voida säilyttää koko 

tilaisuuden ajan. Käytettyjä maskeja varten varataan riittävästi roska-astioita. 

Miten toteutetaan? 

 
4. Käsidesiä on helposti saatavilla koko tilaisuuden ajan / käsienpesu on 

mahdollistettu.  

Miten toteutetaan? 

 
5. Yleisöä ohjataan niin, että ruuhkautuminen vältetään. On huomioitu etenkin 

riskipaikat, joihin yleisöä voi keräytyä, esimerkiksi myyntipisteet ja WC:t. Näitä 

riskipaikkoja valvotaan ja yleisöä opastetaan aktiivisesti järjestäjän toimesta. 

Miten toteutetaan, kuka valvoo? 

 
6. Tilaisuuden henkilömäärä: turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus 

yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata. 

Osallistujien henkilömäärä on rajoitettu käytettävän tilan mukaiseksi. 

Miten toteutetaan? 

 
7. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita. 

Miten toteutetaan? 

 
8. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi 

mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot 

osallistuneista henkilöistä. Tämän toteuttamisen mahdollisuus on huomioitu 

suunnitelmaa tehdessä. 

Miten toteutetaan? 

 

https://valtioneuvosto.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf/3de77661-d411-1c6a-dc4b-5970c95ba969/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf?t=1622449057125
https://valtioneuvosto.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf/3de77661-d411-1c6a-dc4b-5970c95ba969/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf?t=1622449057125
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/357f8713-8741-49d5-8946-fc19dcfa0a45/2faf671a-ce6c-49a1-8f45-4c479fd83280/MUISTIO_20201221120022.PDF
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/357f8713-8741-49d5-8946-fc19dcfa0a45/2faf671a-ce6c-49a1-8f45-4c479fd83280/MUISTIO_20201221120022.PDF


 

 

Lisäksi on hyvä arvioida 
9. Tilaisuutta suunnitellessa on pohdittu mahdollisuutta porrastaa osallistujien paikalla 

olemista. (Esimerkiksi kilpailuissa, joissa eri lähtöaikoja jne.) 

10. Tilaisuutta suunnitellessa on pohdittu mahdollisuutta eriyttää yleisöä eri ryhmiin / 

katsomonosiin tms. siten että ryhmät eivät sekoitu tilaisuuden aikana. Tämä voi olla 

tarpeen, mikäli alue on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Perustasolla eriyttämistä ei 

tarvita. 

Suunnitelman käyttäminen 

Suunnitelmaa ei tarvitse erikseen hyväksyttää kaupungin tartuntataudeista vastaavalla 
viranomaisella. Kuitenkin, jos tapahtumasta on tehtävä ilmoitus poliisille, pyydetään 
suunnitelmalle hyväksyntä myös tartuntataudeista vastaavalta viranomaiselta.  
Lisätietoa ja neuvoa suunnitelman laadintaan saa kunnan tartuntataudeista vastaavalta 
lääkäriltä ja hoitajilta. 
 
Poliisin ohjeita yleisötilaisuuden järjestämisestä  
https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet 

https://poliisi.fi/yleisotilaisuudet
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