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Koronaepidemia-aikaan tapahtumien järjestäminen Seinäjoella 
 

Tapahtumia järjestettäessä on huomioitava koronaepidemian taso eli aluekohtainen tilanne, suositukset ja 
rajoitukset. Koronaepidemia-aikana pisaratartunnan leviämisen riski väkijoukossa on suuri. 
Perusperiaatteena on, että tartuntariski kasvaa, jos ei ole mahdollista säilyttää jatkuvasti riittäviä 
turvaetäisyyksiä (henkilöiden väli 1-2m). Tapahtuma-alueen lisäksi täytyy huomioida lähialueiden tilanne, 
mikäli tapahtumaa markkinoidaan laajasti maakuntarajojen ulkopuolelle. 

 Epidemian perustasovaiheessa alueilla suositellaan, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja 
harrastuksissa huomioidaan ajantasaiset ohjeet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä hygieniasuosituksista ja turvaväleistä (=käsienpesu/desitys, maskien 
käyttöohje, turvavälit). Julkisten tilojen käytössä on varmistuttava siitä että osallistujien on 
mahdollista välttää jatkuvasti lähikontaktin 1 -2m etäisyyden alittaminen. 

 Epidemian kiihtymisvaiheessa julkisten tilojen käytössä tulee huolehtia siitä, että osallistujien on 
mahdollista välttää jatkuvan lähikontaktin (1-2 m) alittuminen. Tilojen käyttäjämäärät voitaisiin 
rajata puoleen (50 %) normaalista osallistuja määrästä.  

 Epidemian leviämisvaiheessa julkisissa tiloissa järjestettävät tapahtumat voidaan tarvittaessa 
sulkea/tauottaa kokonaan. 

 

Käytännön ohjeet koronavirustartuntojen torjumiseen yleisötapahtumissa  
1. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemia-aikana välttämään lähikontakteja, eikä 

yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan 
osallistumista voida myöskään suositella. 
 

2. Koronaoireisena (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet tai päänsärky) 
ei saa osallistua yleisötapahtumaan, julkiseen tilaan tai yleiseen kokoontumiseen ei saa osallistua 
koronaoireisena. Oireisen osallistumisrajoitus koskee asiakkaita, tilaisuuden isännöijiä, järjestäjiä, 
työntekijöitä, muita vapaaehtoisia ja sidosryhmiä. 
 

3. Koronan leviämisen estämistoimia ylläpidetään tapahtuman aikana turvaväleillä, siivouksella ja 
käsi- ja yskimishygienialla. Tartuntariski kasvaa, jos ei ole mahdollista säilyttää jatkuvasti riittäviä 
turvaetäisyyksiä (henkilöiden väli 1-2m). Kasvomaskin vahva käyttösuositus koskee kaikkia 
tapahtumaan osallistuvia.  
Tilanteet, joissa saattaa syntyä jonoutumista nostavat tartunnanleviämisen riskiä. Tapahtuman 
järjestäjäketjuun osallistuvia velvoitetaan vastaamaan siitä, että tiloissa kyetään noudattamaan 
turvavälejä.  
Turvavälejä valvotaan paikanpäällä ohjaamalla väkijoukkoja. Yleisöä voidaan jakaa 
eriyttämisjärjestelyillä tapahtumahenkilökunnan toimesta. Eriyttämistä voidaan tehdä esim. tilaa 
jakavilla elementeillä erilaisin tilajärjestelyin sekä erilaisilla opasteilla ja merkeillä. Tilassa kerrallaan 
oleskelevan väkijoukon enimmäismäärä turvavälit huomioiden tulee selvittää tapahtumatilan 
todellisen koon ja puitteiden mukaisesti, ennen tapahtuman järjestämistä.  
Siivous tiheys tulee mitoittaa tilaan mahtuvan väkimäärän ja tapahtuman keston mukaisesti. 
Siivousaineiden tulee olla ammattilaiskäyttöön soveltuvia sekä ihmiseritteisiin tehoavia. 
Kauppiasosastoilla asiakkaiden tuotteiden koskettelu, haistelu ja maistelutilanteet 
(=kosketustartuntatilanteet) tulisi minimoida.  
Käsi- ja yskimishygieniaan kuuluvat käsien pesumahdollisuuden tai käsien 
desinfiointimahdollisuuden järjestäminen. Käsidesin riittävyyttä ja väärinkäytön mahdollisuutta on 
seurattava. Yskimishygieniassa aivastetaan tai yskitään ensisijaisesti paperiseen nenäliinaan tai sen 
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puuttuessa olkavarteen päin. Yskimishygienialla estetään yskän- ja aivastuspisaroiden leviäminen 
väkijoukkoon. 
 

4. Osallistujatietojen kerääminen tartuntaketjujen selvittämistä varten. Jos tilaisuudessa todetaan 
koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista. Kunnan tartuntataudeista 
vastaavien henkilöiden täytyy jäljittää altistuneet ja asettaa heidät tartuntatautilain mukaiseen 
karanteeniin 10 vrk:si. Tartunnanjäljityksen onnistumiseksi ilman tarpeetonta viivettä, tulisi 
ensisijaisesti tapahtumajärjestäjän kerätä tapahtumaan osallistuvien osallistujatiedot 
koronaepidemian aikana järjestetyissä tapahtumissa. Jos se ei ole mahdollista täytyy asian 
tiedottamisesta ja tiedottamistavasta tapahtumaan osallistuneille sopia kunnan tartuntataudeista 
vastaavien henkilöiden kanssa.  

 
Tartuntatautilain 9§ mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautien 
vastustamistyö osana kansanterveystyötä. Tätä varten kunnassa on oltava tartuntataudeista 
vastaava lääkäri, jonka on otettava selvää epäilyn tai hoidetun tartuntataudin laadusta ja sen 
levinneisyydestä sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiintaudin leviämisen ehkäisemiseksi. 
Tapahtumien järjestäjät voivat olla hyvissä ajoin ennen tapahtumaa yhteydessä Seinäjoen 
kaupungin tartuntataudeista vastaavaan lääkäriin tai hoitajaan, jotka tarkistavat 
tapahtumasuunnitelmia koronan suhteen sekä tarpeen mukaan ohjaavat ja neuvovat järjestäjiä tai 
tilavuokraajia. 

Mikäli tapahtumasta seuraa tartuntoja/runsaasti altistumisia, Seinäjoen kaupungin 
tartuntataudeista vastaava lääkäri voi joutua esittämään sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
tartuntatautilain 58§ mukaisia toimenpiteitä esim. tilojen sulkemista tai yleisötilaisuuksien 
kieltämistä.  

 

Tapahtumaohjeistuksesta lisätietoja antaa hygieniahoitaja Sari Albrecht 
sari.albrecht@seinajoki.fi 
p. 044 425 5519 

 

Koronajohtoryhmä 
Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jaana Nummenranta 
Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtava lääkäri Tiina Perä 
hygieniahoitaja Sari Albrecht 

 

 

 
 

 


