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YLEI SÖTI LAI SUUKSI EN RAJOI TUSSUOSI TUKSET

Hallituksen muistiossa Suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja –suositusten
hallitulle purkamiselle esitetään yleiset periaatteet ja edellytykset alueellisten rajoitusten purkamiselle.
Rajoitusten purkamisessa pyritään etenemään nopeammin ulkotilojen osalta sekä sellaisten tilojen
osalta, joissa tilaisuudet pystytään järjestämään terveysturvallisesti.
Tällä kirjeellä annetaan suositus yleisötilaisuuksien terveysturvallisen järjestämisen
mahdollistamiseksi sekä kiihtymis- että leviämisvaiheessa. Suositus annetaan 30.9.2021 saakka.
Muut rajoitussuositukset pysyvät ennallaan.
Nyt annettava sosiaali- ja terveysministeriön suositus yleisötilaisuuksia koskien perustuu erilaisten
tilaisuuksien toisistaan poikkeavaan covid-19-tartuntariskiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
asiantuntija-arvion mukaisesti tietynlaiset tilaisuudet ovat sellaisia, jotka parhaan käytettävissä olevan
asiantuntijatiedon perusteella todennäköisesti muodostavat pienen riskin koronavirustaudin
leviämiselle. Tämän tiedon mukaisesti ministeriön suosituksessa ei kohdenneta rajoitustoimenpiteitä
sellaiseen toimintaan, jonka ei arvioida muodostavan suurta riskiä taudin väestöleviämiselle.
Asiantuntija-arvion perusteella riskiä vähentää selvästi se, että tapahtumaan ei tulla oireisina ja että
varotoimet ja väljyys toteutuvat (maskit, hyvin ilmastoitu tila, ei runsasta äänenkäyttöä, fyysistä
kontaktia eikä pitkittynyttä aivan vierekkäin oleskelua). Osallistujilla tulisi olla etukäteen varatut,
väljästi sijoitetut paikat. Ennen ja jälkeen tilaisuuden sekä mahdollisen väliajan kuluessa tulee huolehtia
siitä, ettei paikasta toiseen siirryttäessä synny ruuhkia. Tällaiset tunnusmerkit täyttävä yleisötilaisuus
tai yleinen kokous voidaan luonnehtia pieniriskiseksi koronavirustartunnan ja sen väestöleviämisen
riskin osalta.
Alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu seurata alueensa epidemiologista
kehitystä ja tehdä sen mukaiset päätökset oikea-aikaisesti sekä riittävän ennakoivina ja laaja-alaisina.
Paikallisten ja alueellisten viranomaisten on arvioitava toimenpiteiden välttämättömyyttä ja
oikeasuhtaisuutta. Ministeriön suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Laissa erikseen säädettyjä
soveltamisedellytyksiä tulee aina noudattaa.
Tartuntatautien torjunta on valtakunnan lainsäädäntövallan alaa myös Ahvenanmaalla, mutta
itsehallintolain 30 §:n 9 kohdan nojalla maakunta huolehtii tartuntatautien torjuntaan liittyvistä
tehtävistä Ahvenanmaalla.
Ministeriön suositus yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin
Tartuntatautilain 58 §:n mukaisin päätöksin voidaan järjestää sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä edellä
kuvattuja pieniriskisiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia seuraavin edellytyksin:
1. Yleisiä hygieniaohjeita noudatetaan
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Tartuntatautilain 58 c ja e §:issä säädetään suoraan yleisistä, kaikki epidemiavaiheet
kattavista turvallisuusvelvoitteista asiakas- ja osallistujatiloihin sekä liikenneasemille ja
henkilöliikenteeseen.
Tilaisuuden järjestäjä ohjeistaa noudattamaan THL:n kasvomaskisuositusta.
Tilaisuuden järjestäjä huolehtii lakiin perustuen, että asiakkailla ja osallistujilla on
mahdollisuus käsien puhdistamiseen sekä siitä, että asiakkaille ja osallistujille annetaan
käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat
toimintaohjeet.

2. Asiakkaille on osoitettu ennalta määrätyt henkilökohtaiset istuma- tai seisomapaikat, joille
asiakkaat ohjataan. Henkilön ei tule vaihtaa paikkaa tai siirtyä muiden henkilöiden välittömään
läheisyyteen tapahtuman aikana.
• Tilaisuuden järjestäjä antaa asiakkaille ja osallistujille riittävän etäisyyden ylläpitämistä
koskevat toimintaohjeet. Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin
väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja asiakaspaikat
sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. Riittävällä väljyydellä tarkoitetaan sitä, ettei
osallistujien kesken synny riskiä fyysiseen kontaktiin.
3. Käytössä on enintään 75 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäismäärästä
tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä.
4. Tapahtuman aikana pääsääntöisesti istutaan tai seisotaan paikallaan ja osallistujat ohjeistetaan
välttämään voimakasta äänenkäyttöä. Tapahtumassa vältetään ruuhkatilanteiden syntyminen
esim. porrastamalla liikkumista käytävillä ja siten, ettei väliaikatarjoiluja järjestetä tai ne
järjestetään hajautetusti tai porrastetusti.
5. Järjestäjä huolehtii antamiensa ohjeiden noudattamisesta.
Edellä kuvatun kaltaisten pienen riskin yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osalta ei ole perusteltua
rajoittaa tapahtuman absoluuttista enimmäisosallistujamäärää muuten kuin mitä yllä olevat kohdat 1-4
edellyttävät. Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että tartuntatautilain 58 §:n mukaiset päätökset
eivät ole sidottuja 58 d §:ssä säädettyihin kriteereihin.
Tartuntatautilain 58 d §:n käyttöönoton edellytyksenä on säädetyn covid-19-ilmaantuvuuden lisäksi se,
että alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka
aiheuttavat merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella. Näiden kaikkien edellytysten
tulee täyttyä yhtä aikaa, jotta 58 d §:n mukainen päätös voidaan tehdä. Ministeriön näkemyksen
mukaan myös alueen rokotuskattavuudella voi olla merkitystä arviointiin, sillä alueen
rokotuskattavuuden ollessa suuri, pienenee vastaavasti riski tartuntojen leviämiseen alueella.
Ministeriön näkemyksen mukaan pienen riskin yleisötilaisuuksissa tai yleisissä kokouksissa ei olisi
välttämätöntä edellyttää 2 metrin turvaväliä silloin, kun tilaisuus voidaan edellä kuvatuin ehdoin
järjestää terveysturvallisesti. Aluehallintoviraston harkittavaksi jää, milloin tartuntatautilain 58 d §:n
mukaiset päätökset ovat tarpeen ja oikeassa suhteessa päätöksen tavoitteeseen nähden. Silloin, kun
aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain 58 d §:n mukaisen päätöksen koskien asiakas- ja
osallistujatiloja, joissa järjestetään yleisötilaisuus tai yleinen kokous, ei tartuntatautilain 58 §:n
mukaisilla päätöksillä ole mahdollisia asettaa 58 d §:ää lievempiä rajoituksia.
Niissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa, joissa koronavirustartunnan ja väestöleviämisen
riskin voidaan arvioida olevan suurempi, noudatetaan edelleen aikaisempaa ohjeistusta.

3(3)

Kansliapäällikön sijaisena
osastopäällikkö

Kari Hakari

johtaja

Eveliina Pöyhönen

Jakelu
Kunnat, sairaanhoitopiirit ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet
Ahvenanmaan maakunta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Aluehallintovirastot
Valvira
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysministeri Sarkkinen
Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru
Valtiosihteeri Mäkipää
Valtiosihteeri Ruuth
Opetusministeri Andersson
Tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen
Liikenne- ja viestintäministeri Harakka
Pääministerin erityisavustaja Laine
Kansliapäällikkö Lehikoinen
Valtioneuvoston kanslia
Valtiovarainministeriö/VKO
Oikeusministeriö
SM/poliisiosasto
Poliisihallitus
Liikenne- ja viestintävirasto

Asiakirjan sähköinen allekirjoitus
Elektronisk underskrift av dokument
Electronic signature of a document
Asia / Sak / Case:
VN/20585/2021
STM; Yleisötilaisuuksien rajoitussuositukset
Asiakirja / Dokument / Document:
VN/20585/2021-STM-1
Ohjauskirje Yleisötilaisuuksien rajoittamissuositukset
Allekirjoitukset / Underskrifter / Signatures:
Allekirjoittaja
Undertecknare
Signed by

Allekirjoituspäivämäärä
Datum för underskrift
Date of signature

Varmenteen myöntäjä
Certifikatutfärdare
Certificate issued by

Järvelä Laura 91243959H

2021-08-19T15:42:24

Pöyhönen Eveliina
912327608

2021-08-19T15:46:51

Hakari Kari 91185654P

2021-08-19T15:59:32

C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates - G3\
OK
C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Organisational
Certificates - G3\
OK
C=FI, O=Vaestorekisterikeskus
CA,
OU=Organisaatiovarmenteet,
CN=VRK CA for Qualified
Certificates - G2\
OK

Sähköinen varmennetieto / Elektronisk certifikatuppgift / Electronic certificate information:
46f979ed9cfa70c0369a9d4dbe13898de08f9410252dc477912db48f519246da

