TAPAHTUMATURVALLISUUSPÄIVÄ 4.5.2021

Koronaturvallinen fuksisyksy

Miten ennakoida tulevia ja seurata
voimassa olevia koronarajoituksia?
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JULKINEN KESKUSTELU

SOSIAALI- JA

ALUEHALLINTOVIRASTOT

Esim. Helsingin Sanomat ja Yle

TERVEYSMINISTERIÖ

Toimivalta ulottuu

kirjoittavat jatkuvasti

Ohjaa kuntien ja

yleisötilaisuuksien ja yleisten

ajantasaisia uutisia rajoituksista

Aluehallintovirastojen toimintaa.

kokousten rajoittamiseen ja

ja niihin liittyvistä päätöksistä.

kieltämiseen.

AVI:N NETTISIVUILTA
Aluehallintovirastojen määräykset
kokoontumisrajoituksista koskevat
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Miten seurata
Aluehallintoviraston
päätöksiä?

Näitä määräyksiä on helpoin seurata
AVI:n nettisivuilta täältä.
AVI:n sivulla myös vastataan usein
kysyttyihin kysymyksiin koronasta ja
vastataan yksittäisiin mm.
tapahtumanjärjestäjien esittämiin
kysymyksiin päivystävässä
Koronainfossa. Lue lisää täältä.

ETELÄ-SUOMEN
ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUE

Tällä hetkellä
voimassa olevat
rajoitukset pkseudulla

Voi järjestää korkeintaan 6 henkilön
tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja
OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.
Määräys koskee seuraavia alueita:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,
Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja PäijätHämeen sairaanhoitopiirien alueet ajalla
1.5.-16.5.2021.

Miten tämä kaikki koskettaa
opiskelijajärjestöjä?

Koronarajoituksia on syytä noudattaa aina, myös
opiskelijatapahtumissa.
Järjestöllä on vastuu omasta tapahtumatoiminnastaan ja sitä kautta
myös opiskelijoiden turvallisuudesta.
Julkisen keskustelun ja rajoitusten aktiivinen seuraaminen auttaa
teitä suunnittelemaan fuksisyksyä turvallisesti, mutta samalla pitäen
toiminnan mahdollisimman avoimena.
Kun olette hyvin perillä voimassa olevista määräyksistä, voitte tehdä
nopeastikin tarvittavia muutoksia tapahtumien järjestelyihin ilman,
että fyysinen toteutus vaarantuu.

Miten järjestää opiskelijatapahtumia
koronaturvallisesti?

Vastuullinen tapahtuma -työryhmän periaatteet
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on laatinut periaatteet
vastuullisten tapahtumien järjestämiseksi.
Periaatteet on laadittu koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen, jossa
normaalit tapahtuman järjestämiseen liittyvät määräykset ja ohjeet eivät
yksin riitä, vaan tapahtuman järjestämistä voidaan viranomaisen toimesta
rajata ja säädellä vielä tarkemmin.
Näiden periaatteiden tavoite on edistää turvallisen tapahtumakokemuksen
ohella tapahtumajärjestäjien ja viranomaisten yhteistyötä ja ennakoitavuutta,
sekä antaa tietoa eri tapahtumien järjestäjille turvallisuuden ja terveyden
edistämisessä huomioitavista asioista.

Turvallisen tapahtuman
järjestäminen
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1
Tapahtuman

Opiskelijatapahtumissa

turvallisuussuunnitelma
Virallisilta tapahtumilta (esim. uloilmakonsertit,
kaupunginosatapahtumat, festivaalit jne.) vaaditaan
turvallisuussuunnitelma (nk. pelastussuunnitelma).
Se toimitetaan järjestämispaikan poliisilaitokselle
vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa.
Tietojen perusteella poliisi arvioi, onko kyseessä
ilmoituksena käsiteltävä asia vai annetaanko
ilmoituksen johdosta yleisötilaisuutta koskevia
määräyksiä, jolloin asiassa tehdään päätös.

Opiskelijatapahtumien koon ja luonteen vuoksi
järjestöt eivät aina laadi virallista
turvallisuussuunnitelmaa. HYY kuitenkin suosittelee
turvallisuussuunnitelman tekemistä myös piirissään
toimiville järjestöille, erityisesti suurempien
tapahtumien osalta.
Turvallisuussuunnitelma tehdään yhteistyössä alan
ammattilaisten, eli pelastuslaitoksen kanssa, joten se
lisää osallistujien turvallisuutta.
Mikäli tarvitset apua tapahtuman
turvallisuussuunnitelman tekemisessä, voit olla
yhteydessä HYYn tuottajaan.
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Turvallisen tapahtuman
järjestäminen

Opiskelijatapahtumissa

HYY suosittelee tulevan syksyn fuksitapahtumien
järjestämistä ulkotiloissa.

Turvallisen tapahtuman järjestämisessä otetaan

Tapahtumien järjestämisalueiden suositellaan olevan

erityisesti huomioon seuraavat osa-alueet:

laajoja. Osallistujien saapumista tulisi porrastaa
tapahtumiin. Tapahtumiin voidaan osallistua myös

Tapahtumapaikka

pienissä ryhmissä, kuten fuksi-tuutoriryhmissä.

ulko- vai sisätila, yleisöalueiden koko, lohkot

Tapahtuman ohjelma suunnitellaan siten, että ryhmät

sekä erilaiset rakenteet, yleisövirtojen

pystytään pitämään turvavälien päässä toisistaan.

porrastaminen, väljempi sijoittelu, tehostettu
siivous, ilmanvaihto, kasvomaskien keräys
Opastaminen ja viestintä

Tapahtumien turvallisuusjärjestelyistä viestitään
kattavasti järjestön viestinnässä ja tapahtuman

monikanavainen viestintä ennen ja jälkeen

aikana. Kaikki tapahtumassa toimivat koulutetaan

tapahtuman sekä sen aikana, tapahtuman

turvallisuusjärjestelyihin.

henkilökunnan koulutus, selkeät
turvallisuusopasteet ja -opastaminen
Ruoka ja juoma

Turvallisuusviestintä otetaan osaksi
ennakkomarkkinointia, lipunmyyntiä, ilmoittautumista,

noudatetaan ravintolatoiminnasta annettuja

opasteita, kuulutuksia, juontajien ja esiintyjien

määräyksiä ja rajoituksia

spiikkejä jne.
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Opiskelijatapahtumissa
Lipun ostamiseen ja
tietojenkeräykseen
liittyvät periaatteet

Kaikkiin fuksitapahtumiin, niin maksullisiin kuin
maksuttomiinkin, kannattaa avata

Lippujen myynti tai ilmoittautuminen tehdään aina
ennakkoon, ei paikan päällä
Myös ilmaistapahtumissa on rekisteröity
ilmaislippu -> näin pystytään ennakoimaan
yleisömäärää ja mitoittamaan
turvallisuusjärjestelyt oikein
Ilmoittautumisten tai pääsylippujen avulla
voidaan ohjata yleisön sijoittumista tapahtumassa
esimerkiksi merkitsemällä lippuihin
katsomolohkot ja/tai istumapaikat

ennakkoilmoittautuminen, jotta tiedetään tarkasti
ketkä tapahtumiin osallistuvat.
Ilmoittautumisessa kannattaa kerätä osallistujien
koko nimet, sähköpostit ja puhelinnumerot.
Ryhmissä ilmoittautumista voidaan myös suosittaa.
Se ohjaa osallistujia myös liikkumaan ryhmänä
tapahtumassa.
EU:n tietosuoja-asetus antaa tiettyjä reunaehtoja
ilmoittautumistietojen keräämiselle. Lue seuraavasta
diasta, miten tietoja saa kerätä.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelylle on aina oltava jokin peruste.
Tällainen voi olla esimerkiksi rekisteröidyn suostumus, jolloin asiakkaalla on oltava aito
mahdollisuus

itse

päättää,

haluaako

hän

antaa

tietojaan

tapahtumajärjestäjälle

koronavirusaltistumisen jäljittämistä varten.
Viranomaisen suositus kerätä henkilötietoja ei riitä tietojen keräämisen perusteeksi.
Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteisesti annettu.
Asiakkaalle on kerrottava selkeästi, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään. Asiakkaalla on
myös oikeus kieltäytyä tietojensa antamisesta, eikä tietojen antamista voida pitää
edellytyksenä tapahtumaan osallistumiselle. Asiakas voi myös perua suostumuksensa
tietojen käsittelyyn ja tiedot pitää poistaa, jos asiakas sitä pyytää.
Lisätietoa tietosuojavaltuutetun sivuilta.
Ilmoittautumisen tai lipunoston yhteydessä kerrotaan, että tapahtuman kävijä-tiedot
säilytetään 14 vuorokautta tapahtuman jälkeen mahdollisten jälkikäteen ilmaantuvien
tartuntatapausten

vuoksi.

Viranomaisen

pyynnöstä

tiedot

voidaan

luovuttaa

terveysturvallisuudesta/tartuntatautien torjunnasta vastaavien viranomaisten käyttöön
altistuneiden jäljitystä varten. Kävijätiedot tuhotaan 14 vuorokautta tapahtuman jälkeen.
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Opiskelijatapahtumissa
Kasvomaskien käyttöön ja
turvallisuuden valvontaan
liittyvät periaatteet

HYY suosittelee järjestöjä viestimään opiskelijoille
kasvomaskien käytöstä tulevan syksyn

Kasvomaskien käytön edellyttäminen
tapahtumassa on mahdollista, mikäli viranomaiset
niiden käyttöä suosittelevat.
Mikäli tilaisuudessa on ruoka- ja juomatarjoiluja,
tulisi maskin käytöstä näiden yhteydessä
ohjeistaa erityisen hyvin. Osallistujilla tulisi myös
olla mahdollisuus maskin vaihtamiseen ruokailun
yhteydessä tai pidempään kestävissä
tapahtumissa.
Maskeja varten tulee aina järjestää ylimääräisiä
roskienkeräyspisteitä ja huolehtia näiden
riittävästä tyhjentämisestä sekä yleisestä
hygieniasta tyhjentämisen yhteydessä.

fuksitapahtumissa.
Opiskelijajärjestö ei voi kuitenkaan usein poistaa
osallistujia tapahtumistaan, mikäli he eivät käytä
maskia.
Kannattaakin viestinnässä pyrkiä motivoimaan
opiskelijoita maskinkäyttöön yleisen ja yhteisen
turvallisuuden edistämiseksi.
Maskeille kannattaa järjestää ylimääräisiä
keräyspisteitä, sillä kukaan ei varmasti halua siivota
tapahtuman jälkeen maahan jätettyjä maskeja.
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Esteettömyyteen liittyvät
periaatteet
Tapahtumaan osallistuvien vammaisten henkilöiden
avustajat on huomioitu kokonaisyleisömäärässä.

Opiskelijatapahtumissa

HYY suosittelee tapahtumien järjestämispaikan ja

Avustajien henkilöllisyys ei myöskään ole välttämättä

ohjelman suunnittelua sellaiseksi, että pääosaan

tiedossa vielä ilmoittautuessa.

tapahtuman ohjelmasta voi kuka tahansa osallistua.

Terveysturvallisuuteen liittyvien opasteiden
toteuttamisessa ja sijoittelussa tulisi huomioida myös
esteettömyys.
Käsidesien tulisi olla esteettömästi kaikkien saatavilla ja
opasteiden, aitojen ja muiden rakenteiden tulisi olla
visuaalisesti hahmotettavia myös näkövammaisille
henkilöille.
Kuulovammaisten henkilöiden voi olla mahdotonta

Osallistujien mahdolliset avustajat tulisi ottaa
huomioon tapahtuman suunnittelussa ja
ilmoittautumisessa.
Käsidesien, opasteiden ja mahdollisten
tapahtumarakenteiden suositellaan olevan

ymmärtää henkilökunnan puhetta, kun nämä käyttävät

visuaalisesti hahmotettavia ja saavutettavia kaikille

kasvomaskia. Tällaisissa tilanteissa kasvomaskin

osallistujille.

poistaminen hetkellisesti voi olla tarpeellista.
Kasvomaskin käyttämistä ei voi edellyttää henkilöiltä,
joiden ei ole mahdollista käyttää sitä terveydellisten
syiden vuoksi. Tämä ei kuitenkaan voi olla syy evätä
pääsyä tapahtumaan.
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Vastuulliseen
työskentelyyn liittyvät

Opiskelijatapahtumissa

Myös opiskelijatapahtumissa järjestäjän on syytä pitää
huoli, että kaikilla tapahtumassa toimivilla on tiedossa ja
saatavilla terveysturvallisuuteen liittyvät käytänteet.

periaatteet
Järjestäjän kannattaa kerätä kaikkien tapahtumassa
Vastuullisen työskentelyn käytäntöjen tulee olla
kaikkien tapahtumissa toimivien osapuolten tiedossa.
Tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia, että kaikkien
tapahtumassa paikalla olevien työntekijöiden
yhteystiedot ovat saatavilla myös 14 vuorokautta
tapahtuman jälkeen mahdollisten jäljittämistarpeiden
varalta ottaen huomioon voimassa oleva lainsäädäntö.
Tapahtumaan tullaan vain terveenä
Vältetään turhia kontakteja
Suojaudutaan lähityöskentelyssä
Noudatetaan tehostettua hygieniaa

toimivien yhteystiedot ja tehtävät jo ennen tapahtumaa.
Tapahtuman osallistujille ja tapahtumassa toimijoille
tulisi korostaa maskinkäytön tärkeyttä. Ohjelma
kannattaa järjestää niin, että siihen osallistuminen on
mahdollista turvavälein ja maskia käyttäen.
Hygieniasta on syytä pitää mahdollisimman hyvin huolta,
siten että tarjotaan kaikille tapahtumaan tulijoille käsien
desinfioinnin mahdollisuus. Ylimääräisiä maskeja on
myös hyvä varata järjestäjän puolesta.

Ilmoitetaan turvallisuuspoikkeamista matalalla
kynnyksellä

On myös hyvä suunnitella etukäteen, miten

Huolehditaan kattavasta koulutuksesta ja

turvallisuuspoikkeumista ilmoitetaan ja miten näissä

perehdytyksestä - myös alihankkijoille

tilanteissa toimitaan.
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Yleiset yleisöä koskevat
periaatteet
Opiskelijatapahtumissa
Oleskele vain omassa seurueessasi ja pidä
turvaväli kaikissa tilanteissa kaikkiin niihin ihmisiin,
joihin et ole päivittäin lähikontaktissa.
Kasvomaskin käyttäminen tapahtumissa on aina
suositeltavaa.
Huolehdi tehostetusta käsihygieniasta - pese
käsiä usein vedellä ja saippualla. Mikäli näitä ei ole
saatavilla, desinfioi käsiä. Vältä pintojen ja
kasvojesi koskettelua.
Lataa koronavilkku-sovellus puhelimeesi.
Jää kotiin, jos sinulla on minkäänlaisia sairauden
oireita tai tunnet itsesi muutoin sairaaksi.
Tarvittaessa hakeudu koronatestiin.

Yleiset yleisöä koskevat periaatteet pätevät
sellaisenaan myös opiskelijatapahtumissa. Tapahtuman
järjestäjä on kuitenkin tärkeässä roolissa näiden
periaatteiden jalkauttamisessa opiskelijoiden pariin.
Viestinnässä on tärkeää korostaa yhteistä vastuuta
kaikkien turvallisuudesta. Jokainen osallistuja ja
tapahtumassa toimija on vastuussa oman terveytensä
lisäksi myös muiden terveydestä.

Mitä tästä kannattaa erityisesti
ottaa mukaan syksyn
tapahtumien suunnitteluun?
Eli mikä tässä oli kaikista tärkeintä?

1. Suurempien tapahtumien kohdalla kannattaa harkita turvallisuussuunnitelman
tekemistä ja virallisten tapahtumalupien hakemista.
2. Syksyn fuksitapahtumat kannattaa suunnitella ulkotapahtumiksi.
3. Tapahtumiin osallistuminen, ohjelma ja ilmoittautuminen kannattaa suunnitella
ryhmämuotoiseksi, ryhmien ollessa pääosin fuksi-tuutoriryhmiä, mikäli mahdollista.
4. Osallistujien saapuminen kannattaa porrastaa, jolloin vältetään ruuhkat
tapahtumapaikalla.
5. Kaikkien tapahtumien ohjelma kannattaa suunnitella siten, että maskinkäyttö on aina
mahdollista ja suositeltua ja turvaväleistä osallistujaryhmien ja järjestäjien kesken on
mahdollista pitää huolta.
6. Tapahtumien turvallisuusjärjestelyistä viestitään kattavasti järjestön viestinnässä ja
tapahtuman aikana. Kaikki tapahtumassa toimivat koulutetaan
turvallisuusjärjestelyihin. Osallistujat motivoidaan noudattamaan annettuja ohjeita.
7. Kaikkiin fuksitapahtumiin kannattaa avata ennakkoilmoittautuminen, jotta tiedetään
tarkasti ketkä tapahtumiin osallistuvat.
8. Esteettömyyteen liittyvät periaatteet on hyvä ottaa huomioon mahdollisimman
kattavasti.

Kysymyksiä?

Keskustelua ja ideointia!
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Mitkä ovat parhaita omissa

Minkälaista toimintaa tai

Kehittäkää oma

järjestöissänne käytössä

minkä tyyppisiä tapahtumia

koronaturvallinen

olevia ja/tai syksyä varten

olisi turvallisinta järjestää

fuksitapahtuma!

suunniteltuja toimintatapoja

ensi syksynä? Miksi?

Minkälainen se olisi ja mitä

turvallisempien

Minkälaiset tapahtumat

asioita tapahtuman

tapahtumien toteutukseen?

toisaalta eivät ehkä toimi?

suunnittelussa tulisi ottaa
huomioon?

Jäikö jokin askarruttamaan tai tarvitset apua
turvallisemman tapahtuman suunnittelussa?
Laita viestiä!
Arttu Lehtinen
HYYn tapahtumatuottaja
arttu.lehtinen@hyy.fi
+358 50 537 2831

