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Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje yleisötilaisuuksien rajoit-

tamissuosituksista 19.8.2021 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjauskirjeellään 19.8.2021 antanut suo-

situksen yleisötilaisuuksien terveysturvallisen järjestämisen mahdollista-

miseksi sekä kiihtymis- että leviämisvaiheessa. Suositus annetaan 

30.9.2021 saakka. Muut rajoitussuositukset pysyvät ennallaan. 

 

Ministeriön suositus yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin:  

 

Tartuntatautilain 58 §:n mukaisin päätöksin voidaan järjestää sisä- ja ul-

kotiloissa järjestettäviä edellä kuvattuja pieniriskisiä yleisötilaisuuksia ja 

yleisiä kokouksia seuraavin edellytyksin: 

 

1. Yleisiä hygieniaohjeita noudatetaan 

 

• Tartuntatautilain 58 c ja e §:issä säädetään suoraan yleisistä, kaikki 

epidemiavaiheet kattavista turvallisuusvelvoitteista asiakas- ja osal-

listujatiloihin sekä liikenneasemille ja henkilöliikenteeseen. 

• Tilaisuuden järjestäjä ohjeistaa noudattamaan THL:n kasvomaski-

suositusta. 

• 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 toimin-

taohjeet. 

 

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 ai-

kana. 

 

• Tilaisuuden järjestäjä antaa asiakkaille ja osallistujille riittävän 

etäisyyden ylläpitämistä koskevat toimintaohjeet. Asiakkaiden ja 

osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi, kuin se toimin-

nan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja asiakaspaikat 
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sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. Riittävällä väljyydellä tarkoi-

tetaan sitä, ettei osallistujien kesken synny riskiä fyysiseen kontak-

tiin. 

 

3. Käytössä on enintään 75 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväk-

syttävästä enimmäismäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seiso-

mapaikkojen määrästä. 

 

4. Tapahtuman aikana pääsääntöisesti istutaan tai seisotaan paikallaan ja 

osallistujat ohjeistetaan välttämään voimakasta äänenkäyttöä. Tapahtu-

massa vältetään ruuhkatilanteiden syntyminen esim. porrastamalla liikku-

mista käytävillä ja siten, ettei väliaikatarjoiluja järjestetä tai ne järjestetään 

hajautetusti tai porrastetusti. 

 

5. Järjestäjä huolehtii antamiensa ohjeiden noudattamisesta. 

 

 

Kirje kokonaisuudessaan on luettavissa STM:n verkkosivuilla:   

https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa  

 

Harjavallan kaupunki suosittelee tapahtumanjärjestäjiä tarvittaessa kon-

sultoimaan tartuntatautilääkäriä terveysturvallisuussuunnitelmansa 

osalta.  
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