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Tiekartta yleisötilaisuuksien järjestämiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 22.10.2020 työryhmän, jonka tehtävänä on
laatia esityksiä turvallisten tapahtumien järjestämiseksi.
Työryhmän valmistelemat periaatteet vastuullisten tapahtumien järjestämiseksi
koronaepidemian aikana valmistuivat 21.12.2020.
Tämä esitys yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevaksi tiekartaksi on jatkoa
joulukuussa valmistuneille periaatteille. Työryhmä on valmistellut tiekartan
valtioneuvoston käyttöön.
Tämä tiekartta koskee terveysturvallisuutta. Muut turvallisuusasiat hoidetaan
yhteistyössä eri viranomaisten kanssa samalla periaatteella kuin aiemminkin.
Aluehallintovirastot ja kunnat tekevät tartuntalain mukaiset päätökset.
Tässä esityksessä ei käsitellä yleisötilaisuuksien rajoituksista aiheutuvia
taloudellisia menetyksiä eikä niiden korvaamista.
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Tilanne maaliskuu 2021
COVID-19EPIDEMIATILANNE
Tilanne kuvaa nykytilaa, jossa
epidemian esiintyvyys kasvava.
Riskinä tilanteen nopea kasvu
ja tarve kiristää rajoitustoimia.
Tapausmäärät useammalla
alueella kasvussa tai korkealla
tasolla.

RAJOITUKSET

YLEISÖTILAISUUDET

Tapahtumien järjestämiselle tiukat rajoitukset, mahdollisesti
alueellisia ja paikallisia eroja, käytännössä mahdollisuudet
tapahtumien järjestämiseen minimaaliset.

Yleisötilaisuuksien erityispiirre
väestöä samanaikaisesti
laajemmin kokoavana
toimintana edellyttää, että niitä
rajoitetaan etupainotteisesti
sekä tarvittaessa
henkilömäärää rajaten.

Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen kolme kiristyvää
tasoa epidemian kiihtymisen ja virusmuunnosten leviämisen
estämiseksi:
1.

Kaikki voimassa olevat rajoitukset suositellaan pidettäväksi
vähintään nykyisellään.

2.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa alueet ottamaan
leviämisvaiheen toimenpiteet käyttöön koko maassa tai
määritellyllä alueella epidemiatilanteen paikallisesta vaihtelusta
riippumatta. Rajoituspäätökset tehtäisiin edelleen kunnissa tai
aluehallintovirastoissa.

3.

Poikkeusolot ja valmiuslainsäädännön soveltaminen,
varsinainen päätöksenteko muuttuisi valtakunnalliseksi.

Tilaisuuden järjestäjä noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä laatimia ohjeita
koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja
yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.
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Yleisötilaisuudet ovat kielletty
tai niiden järjestäminen on
alueittain rajoitettu tiettyihin
henkilömääriin edellyttäen, että
asiakkaiden ja toimintaan
osallistuvien sekä seurueiden
on tosiasiallisesti mahdollista
välttää lähikontakti toisiinsa.

Ensimmäinen askel rajoitusten purkamiseksi
COVID-19EPIDEMIATILANNE
Työryhmän ehdotus
epidemiatilanteen ja raja-arvojen
osalta:
Tapausmäärät useammalla
alueella laskevat hybridistrategian
toimintasuunnitelman päivityksen
mukaiseen perus- tai
kiihtymisvaiheeseen. Osa alueista
voi olla yhä leviämisvaiheessa.
Valtakunnallinen
tapausilmaantuvuus on alle 75/14
vrk/100 000 asukasta ja alue on
perus- tai kiihtymisvaiheessa.

RAJOITUKSET

YLEISÖTILAISUUDET

Päättävä taho on
aluehallintovirastot ja kunnat.

Koronavirusepidemian ehkäisemiseksi yleisötilaisuuksien
järjestäminen on mahdollista, mikäli

Tilaisuuden järjestäjä noudattaa
opetus- ja kulttuuriministeriön ja
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen yhdessä laatimia ohjeita
koronavirustartuntojen
ehkäisemisestä
yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokoontumisten yhteydessä sekä
julkisten tilojen käytössä.

1.

jokaiselle osallistujalle on osoittaa ennakkoon suunniteltu paikka;

2.

yleisötilaisuuksien yleisömäärä perusvaiheessa voidaan rajata
tartuntatautilain 58 §:n mukaisilla päätöksillä enintään 50
henkilöön. Yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia voidaan sisätiloissa
ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää siten, että
asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on
tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa – tähän
suosituksia ja ohjeita antaa vastuullisten tapahtumien periaatteet;

Tilaisuuden järjestäjä ottaa
huomioon opetus- ja
kulttuuriministeriön
työryhmätyönä valmistuneet
turvallisten tapahtumien
järjestämisen periaatteet.

3.

epidemian kiihtymisvaiheessa yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset voidaan velvoittaa tartuntatautilain 58 §:n mukaisilla
päätöksillä järjestämään siten, että asiakkaiden ja toimintaan
osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista
välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen TTL pykäliä. Päätökset
kohdistuvat sisätiloihin, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai
osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä alueellisesti ja
toiminnallisesti rajattuihin ulkotiloihin, joita käytetään
samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun
tarkoitukseen.
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Toinen askel rajoitusten purkamiseksi
RAJOITUKSET

YLEISÖTILAISUUDET

Alueellisesti ja paikallisesti epidemiatilanteen mukaan
mahdollisuudet tapahtumien järjestämiseen laajemmat.

Koronavirusepidemian ehkäisemiseksi yleisötilaisuuksien
järjestäminen on mahdollista, mikäli
1.

Siirtyminen tai paluu haastavasta
epidemiatilanteesta ns.
normaaleihin toimintasuunnitelman
mukaisiin toimenpiteistiin edellyttää
3 viikon epidemiatilanteen laskua
valtakunnallisesti siten, että;

Voimassa 30.6.2021 saakka valtakunnallisesti
tartuntatautilain 58 c §:n velvoitteet, minkä lisäksi
kiihtymisvaiheen alueilla on mahdollista rajoittaa
yleisötilaisuuksia (58 §) ja asettaa tilojen käytölle
edellytyksiä (58 d §), mikäli 58 c § mukaiset toimenpiteet
eivät ole riittäviä epidemian leviämisen ehkäisemiseksi.
Eli 25/100 000 as./ 14 vrk voidaan tehdä päätös, jonka
mukaisesti osallistujilla oltava mahdollisuus välttää alle
kahden metrin lähikontakti.

toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää
rajoittamalla, tartuntatautilain 58 c §:n 2 momentin
mukaisesti asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka
muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla
tavalla. Tilan hallinnasta vastaava voi luottaa
asiakkaiden omaan ilmoitukseen siitä, ketkä kuuluvat
samaan seurueeseen;

2.

•

Päättävä taho aluehallintovirastot ja kunnat.

tapahtumiin ja tapahtumakatsomoihin saavuttaessa
sekä sieltä poistuttaessa kiinnitettävä erityistä
huomiota etäisyyksien säilymiseen. (Myös väliajalla ja
ottelutauoilla sekä kaikissa muissa rakennuksen
tiloissa, kuten wc-, eteis- yms. tiloissa.);

3.

yleisötilaisuuden enimmäisyleisömäärä määräytyy
tilaisuutta varten varatun tilan suuruuden ja muiden
ominaisuuksien mukaan riippuen siitä, järjestetäänkö
tilaisuus sisä- tai ulkotiloissa, ja täyttyvätkö edellä
kohdissa 1 ja 2 mainitut ehdot. Jos tapahtuman
käytössä oleva tila mahdollistaa väljän oleskelun tilan
normaalin asiakaskapasiteetin mukaisesti, sitä ei ole
tarvetta rajoittaa.

COVID-19EPIDEMIATILANNE
Työryhmän ehdotus
epidemiatilanteen ja raja-arvojen
osalta:

•

leviämisvaiheessa olevien
alueiden osuus
kokonaisuudesta on vähäinen
valtakunnallinen
tapausilmaantuvuus on alle
50/14vrk/100 000 as.

Tilaisuuden järjestäjä noudattaa opetus- ja
kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
yhdessä laatimia ohjeita koronavirustartuntojen
ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten
kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen
käytössä.
Tilaisuuden järjestäjä ottaa huomioon opetus- ja
kulttuuriministeriön työryhmätyönä valmistuneet
turvallisten tapahtumien järjestämisen periaatteet.
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Rajoitukset poistuvat
COVID-19EPIDEMIATILANNE
Uusien tartuntojen ilmaantuvuus on
vähäistä.

RAJOITUKSET

YLEISÖTILAISUUDET

Päättävä taho aluehallintovirastot ja
kunnat.

Ei rajoituksia.
Sisätiloissa kasvomaskin käyttösuositus,
niin kauan kuin viranomaiset sitä
suosittavat.

Valtioneuvosto on linjannut riittävän
rokotekattavuuden tasosta.

7

Muut huomiot
Tartuntatautilain väliaikainen muutos on voimassa 30.6.2021 saakka.
Työryhmä esittää, että tartuntalain mahdollisessa jatkamisessa
otetaan huomioon
• yleisötilaisuuksien ja tilojen luonne mm. sisä- ja ulkotilat ja tilojen
suuruus
• lähikontaktin määritelmä
• kasvomaskien käyttösuositus, tehokas ilmanvaihto ja
pikatestauksen mahdollisuus
Opetus- ja kulttuuriministeriö päivittää yhteistyössä alan toimijoiden
kanssa periaatteet vastuullisten tapahtumien järjestämiseksi
vastaamaan tartuntatautilain muutoksia.
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