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1 Tausta
Tämä terveysturvallisuusasiakirja on laadittu tapahtumajärjestäjien käyttöön, ja sen on laatinut Joensuun
kaupungin viestintä- ja tapahtumapalvelut. Ohjetta voi soveltaa kaikkiin yleisötapahtumiin. Ohjeesta on
rajattu pois tapahtumien anniskelualuejärjestelyt.

2 Voimassa olevat rajoitukset
Kuten on totuttu, niin rajoitukset ja ohjeet ovat viime vuoden aikana muuttuneet useampaan kertaan.
Tarkista aina voimassa olevat rajoitukset ja ohjeet.
•
•
•

Aluehallintovirasto https://avi.fi/etusivu
OKM:n ja THL:n ohje
Joensuun kaupungin ohjeet joensuuevents.fi

3 Viranomaiset ja niiden roolit terveysturvallisuuden valvonnassa ja
ohjaamisessa
Viranomainen

Rooli

Aluehallintovirasto
Poliisi

Ohjeet ja määräykset
Muun valvontatoimen ohella poliisi Kyllä, toimitetaan
kiinnittää huomiota myös
yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä
terveysturvallisuuden
poliisille
toteutumiseen
Arvioi terveysturvallisuuden
Ei
järjestelyjen vaikutukset esim.
poistumis- tai paloturvallisuuteen.
Ohjaa ja opastaa
Kyllä, toimitetaan
terveysturvallisuusjärjestelyissä ja tapahtumalupahakemuksen
suunnitelman tekemisessä
liitteenä tapahtumapalvelut@joensuu.fi

Pelastuslaitos

Joensuun kaupunki

Pohjois-Karjalan
ympäristöterveys

Muun valvontatoimen ohella
kiinnittää huomiota
terveysturvallisuuden
toteutumiseen

Vaatiiko
terveysturvallisuussuunnitelman
nähtäväksi ennen tapahtumaa

Kyllä, toimitetaan
yleisötilaisuusilmoituksen liitteenä
ympäristöterveyteen
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4 Tapahtumajärjestäjän velvollisuudet lyhyesti
•
•
•

•
•
•
•
•
•

mikäli tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilökuntaa, työnantajana tapahtumajärjestäjän on
muistettava velvollisuudet työntekijöiden suojaamisesta
järjestää asiakkaille ja osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen
antaa ohjeet asiakkaille ja osallistujille tapahtuman terveysturvallisuusohjeiden noudattamisesta
(esimerkiksi turvaetäisyydet, mahdollinen maskisuositus, käsien puhdistaminen, yskimisohjeet,
tartuntojen leviämisen ehkäisy, riskiryhmien osallistuminen, sairaana tapahtumaan osallistuminen,
koronavilkun lataaminen, ym.)
siivota tiloja ja puhdistaa pintoja tehostetusti
suunnitella ja järjestää tapahtuma-alue ja -tila siten, että asiakkaiden ja osallistujien lähikontaktit
voidaan välttää (turvavälit, riittävä väljyys).
avustaa alueen tartuntatautiviranomaista mahdollisten altistuneiden jäljittämisessä, mikäli
tapahtumassa todetaan koronavirustartunta
laatii terveysturvallisuussuunnitelma, jolla järjestäjä osoittaa terveysturvallisuuteen liittyvät
järjestelyt
tiedottaa tapahtuman asiakkaille, osallistujille ja henkilökunnalle, ettei tapahtumaan tulla sairaana
tai oireisena
THL:n maskisuosituksen mukaisesti tilaisuuden järjestäjän tulisi suositella kasvomaskien käyttöä

5 Terveysturvallisuusjärjestelyt tapahtumissa
Tapahtuman järjestämisessä keskeistä on asiakkaiden, työntekijöiden ja muun tapahtumahenkilökunnan
tiedottaminen ennakkoon ja paikan päällä. Lisäksi on huolehdittava käsienpesun mahdollisuudesta ja
muista hygienia-asioista.

5.2. Opasteet ja asiakkaiden ohjeistaminen
Yleiset terveysturvallisuusohjeet on hyvä tuoda esille asiakkaalle heti tapahtumaan
saavuttaessa. Ohjejulisteita on hyvä olla useissa eri paikoissa: sisääntuloporteilla, auloissa,
vessatiloissa, ilmoitustauluilla, palvelutiskeillä ja muissa mahdollisissa asiakastiloissa.
Lisäksi sisääntulon yhteydessä on hyvä merkitä näkyvästi esimerkiksi käsihuuhdepiste ja
roska-astiat sekä käsienpesupisteet.
Kasvomaskin käyttö lisää tutkimusten mukaan terveysturvallisuutta. Tapahtumajärjestäjä voi
edellyttää maskin käyttöä, mutta on huomioitava, etteivät kaikki voi terveydellisistä syistä
käyttää maskia.
•
•
•
•
•
•
•

Yleisen terveysturvallisuusopasteen sisältö voisi olla esimerkiksi:
Oleskele vain omassa seurueessasi ja pidä turvaväli kaikissa tilanteissa kaikkiin niihin
ihmisiin, joihin et ole päivittäin lähikontaktissa
Huolehdi käsienpesusta ja käsihygieniasta
Yski oikein
Käytä kasvomaskia (jos tätä järjestäjä suosittelee)
Älä osallistu sairaana tai oireilevana
Riskiryhmien erityisesti harkittava osallistumista
Lataa koronavilkku
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5.3. Turvavälit ja muut aluejärjestelyt
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Laadi osallistujille toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä
Ohjeista järjestyksenvalvojien toiminta huomioiden myös tilanteet, joissa osallistujat eivät
noudata ohjeita
Tehosta ilmanvaihtoa, mikäli tapahtuma järjestetään sisätiloissa
Peru tapahtuma, mikäli määräykset estävät tilaisuuden järjestämisen
Suunnittele tapahtuma-alue väljäksi, jotta asiakkailla on tosiasiallisesti mahdollisuus pitää
turvavälejä.
Mikäli tapahtuma-aluetta on mahdotonta suunnitella väljästi, harkitse tapahtumalle toista
järjestämispaikkaa tai rajoita asiakasmäärää. Keskeistä on, että asiakkaalle annettuja
turvallisuusohjeita voidaan noudattaa.
Mahdollista turvallinen jonottaminen. Ohjeet voi merkitä eri tavoin julisteilla, tarroilla,
teipeillä, lippusiimoilla tai muilla vastaavilla tavoilla.
Pääasia on, että asiakas tunnistaa turvavälien säilyttämisen. Turvallinen jonottaminen pitää
suunnitella niin, että jonosta ei ole haittaa esimerkiksi muille tilassa oleville palveluille tai
sisään- ja ulos kulkeville henkilöille.
Tarvittaessa henkilökunta voi muistuttaa ja ohjata asiakkaita turvavälien säilyttämisessä ja
asiakasmäärän rajaamisessa.
Porrasta sisääntulo ja poistuminen, jos on tiedossa ruuhkariskit

5.4. Siivous ja hygienia
THL:n siivousohje: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
•
•
•
•

Roskat kannattaa kerätä ja siistiä ympäristöstä riittävästi suojautuen.
Roskakorien täyttymistä kannattaa tarkkailla ja varmistaa riittävä tyhjennysväli.
Tapahtumissa voi olla käytössä asiakkaille tarkoitettuja erilaisia laitteita ja kosketuspintoja.
Puhdista kosketuspinnat säännöllisesti
Saniteettitiloissa ja tarvittaessa muissakin tiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä
desinfiointiainetta.

Tapahtumanjärjestäjän tulee mahdollistaa käsien puhdistaminen.
•
•

Suunnittele käsienpesupaikat ja käsidesipisteet kattavasti
Laadi ohjeet ja opasteet osallistujille ja työntekijöille

5.5. Työntekijäturvallisuus
•
•
•
•
•

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja
terveydestä työssä.
Terveysturvallisuusohjetta pitää jakaa työntekijöille, esiintyjille, alihankkijoille, tilapäisille
työntekijöille ja vapaehtoisille.
Tapahtuman henkilökunnalle on syytä järjestää oma käsienpesupiste. Jos se ei ole
mahdollista, niin on järjestettävä käsihuuhdetta.
Ohjeista työntekijöitä niin, etteivät koskettele omia kasvojaan (tämä edistää tautien
leviämistä)
Sairaana tai oireilevana ei saa tulla töihin.
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5.6. Mahdolliset tartunnat - toimenpiteet
Tilaisuuden järjestäjän tieto osallistujista on merkittävässä roolissa tartuntaketjujen jäljitystyössä.
• Ylläpidä listaa osallistujista. Huomioi tietosuoja.
• Kun tapahtumajärjestäjälle tulee tieto mahdollisesta tapahtumassa syntyneestä koronaaltistumisesta, tulee tapahtumajärjestäjän viipymättä olla yhteydessä tapahtumapaikkakun
nan tartuntatautilääkäriin tai terveydenhuollon henkilökuntaan, jotka ohjeistavat jatkotoim
enpiteistä.
• Mahdollisten altistuneiden jäljittämisestä ja karanteeniin asettamisesta vastaavat terveyde
nhuollon ammattilaiset.

Mitä, jos asiakas sairastuu tai oireilee?
•
•
•
•

Lähtökohtaisesti tapahtumien asiakkaan on syytä harkita tapahtumaan osallistumisen riskit.
Asiakkaalle olisi hyvä löytää sopiva tila, jonne hänet mahdollisesti sairastuttuaan voidaan
ohjata ja näin saadaan sairastunut erilleen muista asiakkaista.
Asiakkaan sairastuessa vakavasti on syytä arvioida asiakkaan kuntoa ja tarvittaessa soittaa
hätänumeroon 112.
Koronakontaktin jäljitys toteutetaan varmistuneissa tapauksissa terveydenhuollon
ammattihenkilöiden toimesta eikä vastuu asiasta saa jäädä sairastuneelle. Tärkeintä on,
että henkilö on yhteydessä päivystysapuun taikka terveysasemalle sairastuttuaan ja
epäillessään covid-19-infektiota.

