
1. Koetilaisuudet ja muut tilaisuudet Traficomin lukuun ulkopuolisissa tiloissa / ulkopuolisen järjestäjän 
toimesta 

Mikäli koetilaisuus tai vastaava järjestetään Traficomin lukuun, mutta ulkopuolisen järjestäjän 
(esimerkiksi Radioamatöörien tms.) toimesta, tilaisuudessa tulee noudattaa toimivaltaisten 
viranomaisten (esim. AVI:n, STM:n / THL:n) ja tilojen omistajan sekä soveltuvin osin Traficomin ohjeita 
(ks. alla) ja määräyksiä tartuntojen leviämisen estämiseksi.  

Lisäksi tilaisuuden järjestäjän tulee tehdä kirjallinen suunnitelma/kuvaus epidemian leviämisen 
estämiseksi. Suunnitelma/kuvaus toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen 
Traficomin tutkinnosta tai tilaisuudesta vastaavan tiimin tietoon asianmukaisuuden arviointia varten. 
Tässä suunnitelmassa sekä sen tehokkuuden arvioinnissa voi tarvittaessa soveltaa tämän ohjeen 
kohdan 2 tietoja.  

Suunnitelman ei tarvitse olla monisivuinen, mutta sen tulisi kuvata pääasialliset toimenpiteet, joilla 
epidemian leviämistä koetilaisuudessa pyritään estämään.  

 

 

2. Koetilaisuudet 

Koetilaisuuksien osalta noudatetaan seuraavaa ohjeistusta: 

- Suosituksena on 10 - 20 henkilön rajoitus tilaisuuden luonteen ja käytettävän tilan suhteen. 
Vaikka vastuullisten viranomaisten (AVI) määräyksen mukaisesti alle 50 hengen julkisia 
tilaisuuksia voi järjestää, tulee järjestämisessä huomioida myös epidemian rajoittamiseen 
tähtäävien turvaetäisyyksien käyttö (1,5 - 2 m etäisyys toisiin tilassa oleskeleviin).  

- tarvittaessa järjestetään esimerkiksi useampi ja pienempi koetilaisuus. Mikäli tilaisuus on 
mahdollisuus järjestää sähköisesti / etänä, tulee tätä käyttää ensisijaisena vaihtoehtona. 

- koronanviruksen riskiryhmään kuuluvien ei tulisi osallistua yhteisiin koetilaisuuksiin. Tämä tulee 
huomioida jo tilaisuuteen lähtevissä kutsuissa. Tietoja ei kuitenkaan tietosuojasyistä saa kerätä 
osallistujilta. Riskiryhmäläisiä ovat THL:n www-sivujen mukaan tällä hetkellä yli 70-vuotiaat 
henkilöt tai henkilöt, joilla on perussairauksia, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai 
sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Näitä perussairauksia ovat esimerkiksi: 

 vaikea-asteinen sydänsairaus 
 huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus 
 diabetes, johon liittyy elinvaurioita 
 krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta 
 vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva 

syöpätauti 
 vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen 

kortisonihoito)  
 

- jos riskiryhmään kuuluvalle on tarve järjestää koetilaisuus, tulee selvittää, onko tämä mahdollista 
järjestää yksittäistilaisuutena vain kyseiselle henkilölle. Tallaisessa tilaisuudessa kaikkien tulee 
käyttää ainakin hengityssuojaimia. 

 
- vieraat tulee johdattaa koetiloihin lyhintä mahdollista, sallittua reittiä pitkin. 

- tilaisuuteen saapuminen ja sieltä poistuminen tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä eri reittejä 
pitkin, jos se on toteutettavissa turvallisuutta vaarantamatta. Tällä pyritään minimoimaan 
kohtaamisesta aiheutuvia riskejä. 



- tilaisuuden yhteydessä ei järjestetä mitään tarjoilua. Koetilojen yhteydessä olevat 
kahviautomaatit ja vastaavat pyritään sulkemaan tilaisuuden ajaksi, jotta vältetään mahdollinen 
tartuntojen leviäminen. Sulkemisen voi tehdä esimerkiksi automaatin päälle asennettavalla 
lapulla "Ei käytössä". 

- tilaisuudessa tulee huolehtia turva-etäisyyksistä (1,5-2 m). Turvaetäisyyksiä voidaan toteuttaa 
esimerkiksi jättämällä joka toinen rivi täyttämättä sekä tyhjiä tuoleja henkilöiden väliin. 
Kokoustiloissa kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan isompia tiloja, jolloin väljyyttä on 
riittävästi. 

- käsihygieniasta huolehtiminen on tärkeää, minkä vuoksi tulee varmistaa, että tilassa on käsidesiä.  
Myös hygieniaan kannustavia ohjeita voidaan laittaa isompiin tapahtumiin: "Käytä käsidesiä", 
"Emme kättele", "Muista turvaetäisyys". 

- tilaisuuteen ei saa osallistua, jos on sairas, hengitystieoireita tai sairastanut koronaviruksen ja 
oireiden päättymisestä on alle 2 viikkoa. Jos sairastuu 2 viikon aikana, siitä tulee ilmoittaa 
tilaisuuden isännälle. Asia tulee varmistaa kultakin osallistujalta vielä vieraan ilmoittautuessa tai 
saapuessa tilaan kysymällä "Oletteko ollut terveenä viimeisen kahden viikon aikana? Onko teillä 
nyt tai onko teillä ollut hengitystieoireita viimeisten kahden viikon aikana?". Jos osallistuja 
ilmoittaa olleensa sairas tai että hänellä on ollut hengitystieoireita, tulee osallistuminen evätä ja 
ohjata henkilö pois toimitiloista.  

- jos koetilaisuutta valvova henkilö on tunnistaa kuuluvansa riskiryhmään tai hänellä on samassa 
taloudessa riskiryhmään kuuluva henkilö, hänen on ennen koetilaisuuden järjestämistä arvioitava 
mahdollisuutensa osallistua tilaisuuteen. Tarvittaessa riskiä voi arvioida yhdessä terveyshuollon 
kanssa.  

- koetilaisuutta valvova ja järjestävä henkilöstö voi halutessaan käyttää suojamaskeja / 
suojakäsineitä.  

- kokeeseen osallistuja voi halutessaan käyttää omia suojavälineitä harkintansa mukaan. Tästä 
tulee informoida osallistujia kutsun yhteydessä. Lisäksi koetilaisuuteen tulee varata Traficomin 
lukuun koetta järjestävän toimesta kasvosuojaimia kokeeseen osallistuville. Kasvosuojaimia 
jaetaan kokeeseen osallistuville ainoastaan tarvittaessa/erillisestä pyynnöstä (esimerkiksi 
henkilön oma suojain on jäänyt kotiin ja haluaa käyttää suojainta).  

- erillistä vieraslistaa ei kierrätetä tilaisuudessa, vaan mahdollisesti tarvittavat yhteys- ja 
henkilötiedot kerätään henkilökohtaisilla lapuilla, jotka jaetaan erikseen jokaiselle koetilaisuuteen 
osallistuvalle ja kerätään pois kokeen järjestävän henkilöstön toimesta. 

- tarvittavat kynät, paperit, lomakkeet ja muut välineet jaetaan kokeen järjestävän henkilöstön 
toimesta. Vähäarvoiset tavarat (kynät, kumit,  yms.), joita ei tarvita enää tilaisuuden jälkeen, 
annetaan osallistujille mukaan tai hävitetään. Tartuntavaaran takia niitä ei käytetä uudelleen.  

- koetilat ja vieraiden käyttämät sosiaalitilat siivotaan mahdollisuuksien mukaan kohdennetusti 
(=desinfioidaan) tilaisuutta ennen ja sen jälkeen.  

 


