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Ohje, voimassa 1.7 - 31.8.2020  

YLEISÖTILAISUUKSIEN JA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN KOUVOLASSA 1.7 – 31.8.2020 

Aluehallintovirastot ovat 16.6.2020 ja 1.7.2020 tehneet tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätökset 
yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä heinä- ja elokuussa 2020.  

HEINÄKUUSSA 2020 (1.-31.7.2020) 

Osallistujia alle 50 henkilöä 

Sisätiloissa ja ulkotiloissa voidaan järjestää alle 50 henkilön kokoontumisia, kokouksia 
ja tapahtumia. Järjestelyissä tulee ottaa huomioon THLn yleiset koronavirukseen liittyvät 
ohjeistukset: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus 

Osallistujia 50 – 500 henkilöä 

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia 
ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, mutta enintään 500 henkilöä, 
edellyttäen että yleisötilaisuus tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa 
ohjetta. 
 
Ohje on liitteenä ja se löytyy myös internetistä täältä:  

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kok
oontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145
-b4db-23db-c966-874570ee1b03 

Osallistujia yli 500 henkilöä 

Sisätiloissa järjestetyt yli 500 henkilön tapahtumat ja yleisötilaisuudet on kielletty. 
Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuus tai 
yleinen kokous edellyttäen, että:  

1. tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa 
olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke 

2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille 
enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin 
jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja 
saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta 

 3. yleisön turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta (liitteenä). 
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ELOKUUSSA 2020 (1.-31.8.2020) 

Osallistujia alle 500 henkilöä 

Sisätiloissa ja ulkotiloissa voidaan järjestää alle 500 henkilön kokoontumisia, kokouksia 
ja tapahtumia. Järjestelyissä tulee ottaa huomioon THLn yleiset koronavirukseen liittyvät 
ohjeistukset: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus 

Osallistujia yli 500 henkilöä 

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia 
ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 500 henkilöä edellyttäen, että yleisötilaisuus tai 
yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa ohjetta. 

Ohje on liitteenä ja se löytyy myös internetistä täältä:  

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kok
oontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145
-b4db-23db-c966-874570ee1b03 

Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina järjestäjän vastuulla.  

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin aiheesta löytyy aluehallintoviraston internetsivuilta:  
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset 
 
Koronatilanteen lisäksi tapahtumajärjestäjien tulee huomioida myös muut tapahtuman edellyttämät 
turvallisuusilmoitukset ja -suunnitelmat. Niistä löytyy ohjeita täältä:  
 
https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2019/01/Ohjeita_tapahtumajarjestajalle0815.pdf 
 
Jos tarvitset apua tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluun, ota yhteyttä 

Turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén, Kouvolan kaupunki 
johanna.franzen@kouvola.fi, puh. 020 615 9019 
 
 

LIITE    Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten 
yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä, THL / OKM, 14.5.2020 
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