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Tämä suositus korvaa 31.5.2021 annetun ohjeen

Suositus koronavirustartuntojen ehkäisemisestä
yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten
yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä
Suosituksen tarkoitus
Tässä suosituksessa kuvataan yleisötilaisuuksia, yleisiä kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevien tartuntatautilain säännösten soveltamista ja annetaan suosituksia niiden
soveltamisesta käytännössä.
Suosituksen tarkoitus on tukea yleisötilaisuuksien, yleisten kokousten ja kokoontumisten turvallista järjestämistä sekä tilojen turvallista käyttöä koronaepidemian aikana.
Suositusta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.
Suositus ei ole oikeudellisesti velvoittava.
Tilaisuuksien ja toiminnan järjestämisessä ja mahdollisten riskien tunnistamisessa niiden vähentämiseksi voidaan hyödyntää myös opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän
laatimia periaatteita vastuullisen tapahtuman järjestämiseksi sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimaa riskienarviointitaulukkoa. Toimijat voivat laatia myös omia
tilanne-, toiminta- tai tapahtumakohtaisia suosituksiaan tartuntatautilain säännösten
puitteissa.
On hyvä huomioida, että kun rokotuskattavuus nousee väestössä riittävän korkeaksi,
rajoitustoimille ei enää ole perusteita.

Yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa
Huomioi mahdolliset kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien rajoituksista ja tilaisuuksien sekä tilojen käytön edellytyksistä.
Ole yhteydessä paikallisiin terveysviranomaisiin tilaisuuden terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat

tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa. Tässä yhteydessä olisi hyvä tarkastella myös tilaisuuteen osallistujien lähtöalueen epidemiologista tilannetta.
Työnantajan ominaisuudessa toimivan tilaisuuden järjestäjän velvollisuuksista työntekijöiden suojaamiseksi säädetään erikseen. Julkisissa tiloissa työskentelevien osalta
toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee
työnantajaa riskinarviossa.

Lähikontaktista aiheutuvan tartuntariskin vähentäminen
Lakisääteiset velvollisuudet ja niiden toteuttaminen
Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen hallinnasta vastaavan
toimijan on annettava asiakkaille ja osallistujille lähikontaktista aiheutuvien tartuntojen
riskin vähentämistä koskevat toimintaohjeet. Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu on
järjestettävä sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on
mahdollista ja tarvittaessa rajoittaa tilojen asiaskastäyttöastetta maksimaalisesti sallitusta riittävän väljyyden ylläpitämiseksi.
Riittävän etäisyyden säilyttäminen henkilöiden välillä on yksi keino estää tehokkaasti
tartuntoja. Kasvomaskin suosittamista asiakkaille erityisesti sisätiloissa voidaan pitää
toisena hyvänä keinona vähentää riskejä suuren etäisyyden ylläpitämisen vaihtoehtona, tai kun aikaa vietetään pidempään samassa tilassa. Tartunnan riski on herkästi
tavanomaista suurempi kun ääntä käytetään voimakkaasti esimerkiksi laulettaessa tai
huudettaessa sekä ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa
maskin käytön ja lähikontaktien välttämisen merkitys korostuu. Sisätiloissa tulisi lisäksi
varmistaa riittävä ilmanvaihto.
Etäisyyden ylläpitäminen ei edellytä tietyn metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa, mutta riittävien etäisyyksien ylläpitämistä helpottaa, jos jokaiselle osallistujalle on
esimerkiksi osoitettavissa ennakkoon suunniteltu paikka tai jos osallistujamäärää rajoitetaan osin, niin että tila ei ole äärimmilleen täysi. Etäisyyksien ylläpitoa voidaan varmistaa myös esimerkiksi opastavalla henkilökunnalla ja etäisyysopasteilla sekä ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin. Yleisöä
voidaan myös ohjata esimerkiksi teippausten tai köysitysten ja järjestyksenvalvojien
välityksellä liikkumaan niin, että ruuhkat vältetään. Myös aukioloa ja toiminnan rytmitystä voidaan järjestää väljyyden varmistamiseksi asiakkaiden ja seurueiden välillä.

Hallintopäätöksellä asetettavat velvollisuudet
Kunta tai aluehallintovirasto voi alueellaan päättää yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien kieltämisestä tartuntatautilain 58 §:n nojalla. Päätöksessä voidaan kuitenkin
sallia tilaisuuksien järjestäminen tietyillä edellytyksillä.
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Kasvomaski
THL antaa ohjausta mahdollisista kasvomaskisuosituksista. Tarkemmat suositukset
maskin käytöstä eri tilanteissa voivat vaihdella alueittain. (linkki THL:n sivuille)
On huomattava, että maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.
Yksityinen palveluntarjoaja tai tapahtumanjärjestäjä voi edellyttää, että asiakkaat käyttävät maskia tartuntariskin vähentämiseksi. Maskien käyttöä koskien tulee kuitenkin
huomioida yhdenvertaisuuteen liittyvät vaatimukset. Viestinnässä tulee huomioida,
että kaikki henkilöt eivät voi terveydellisistä syistä käyttää maskia.

Hygienia
Lakisääteiset velvollisuudet
Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen
sisä-tilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen hallinnasta
vastaavan toimijan on huolehdittava, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus
käsien puh-distamiseen.
Asiakkaille ja osallistujille on annettava käsien puhdistamista ja muita vastaavia
tartun-tojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet.

Käytännön esimerkit
Oikein toteutettu yskimis- ja niistämishygienia estävät tartuntoja. Asianmukaisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi osana lakisääteisiä toimintaohjeita.
Huolehdi, että tilaisuudessa on saatavilla riittävästi käsihuuhteita ja käsienpesupaikkoja. Huolehdi wc-tilojen toiminnasta ja varmista saippuan sekä käsipyyhkeiden riittävyys.

Siivous
Lakisääteiset velvollisuudet
Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen
sisä-tilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen hallinnasta
vastaavan toimijan on huolehdittava, että tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.
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Käytännön esimerkit
On mahdollista, että koronavirus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät kuitenkaan säily pitkiä aikoja pinnoilla.
Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen
siivousohjeita: Ohje siivoukseen.
Siivouksen yhteydessä pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja
pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista useammin, esimerkiksi 2–4 tunnin välein. Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden
tai muiden välineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todettu
koronavirustartunta
Jos tilaisuuteen osallistuneella todetaan koronavirustartunta, selvitetään, ovatko muut
osallistujat altistuneet. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin
tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Altistuneet jäljitetään ja asetetaan tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin.
Tartunnanjäljitystä helpottaa, jos tilaisuuden järjestäjällä tai tilassa järjestetystä toiminnasta vastaavalla on tiedot toimintaan osallistuneista henkilöistä. Tietosuojavaltuutettu
on antanut ohjeita siitä, mitä seikkoja on huomioitava kerättäessä asiakkaiden yhteystietoja koronavirusaltistumisten jäljittämistä varten. Tietosuojavaltuutettu: Usein kysyttyä koronaviruksesta ja tietosuojasta
Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten henkilömääriä rajoittamalla ja jakamalla
yleisö eri lohkoihin voidaan vähentää altistuneiden määrää, mikäli osallistujien joukossa todettaisiin myöhemmin koronavirustartunta.

Muu vastuullisuus
Aluehallintovirastojen päätökset kokoontumisrajoituksista eivät koske yksityistilaisuuksia. Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia, kuten valmistujaisjuhlat, häät, hautajaiset, ristiäiset, syntymäpäiväjuhlat
ja yksityiset illanvietot.
Näissäkin tilaisuuksissa on kuitenkin suositeltavaa noudattaa yleisiä ohjeita hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muista järjestelyistä, joilla estetään koronavirustartuntoja.
Myös kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat antaa alueellisia suosituksia yksityistilaisuuk-
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sien järjestämisestä, sisältäen suosituksen henkilömäärän rajaamisesta kontaktien vähentämiseksi. Yksityistilaisuuksissa on pandemian aikana kertyneen kokemuksen mukaan kohonnut tartuntariski kontaktien ollessa tyypillisesti pitkäkestoisia.
Jos yksityistilaisuus järjestetään ravintolassa, kahvilassa tai muussa ravitsemisliikkeessä, siinä pitää kuitenkin huomioida voimassa olevat ravintolatoiminnan rajoitukset
ja velvoitteet.
THL suosittelee koronavirusrokotteen ottamista, ellei rokotteelle ole vasta-aihetta. Täysin rokotetun (yleensä kaksi rokoteannosta) riski sairastua vakavaan koronavirusinfektioon on erittäin pieni. Myös täysin rokotettujen suositellaan kuitenkin epidemian aikana noudattamaan tässä ohjeessa tarkoitettuja tartunnantorjuntaohjeita yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa.

LINKKEJÄ
Alueellista tietoa
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset
Voimassa olevat ja voimaan tulevat rajoitukset (Aluehallintovirasto)
Alueiden koronatilanne ja rajoitukset sairaanhoitopiireittäin (Valtioneuvosto)
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