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VIRANOMAISTAHOJEN OHJEISTUKSET
Olemme huomioineet järjestelyissä Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti Etelä-Suomen aluehallintoviraston
sekä Helsingin kaupungin määräämät kokoontumisrajoitukset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilojen
käyttöä koskevista rajoituksista. Lisäksi noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetusja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta tapahtumien hygienia- ja turvallisuuskäytänteistä.
Lisätietoja:
AVI, kokoontumisrajoitukset: https://avi.fi/korona/kokoontumisrajoitukset-paikkakunnittain (sivustolla
myös linkki THL ja OKM ohjeisiin koskien tapahtumia).
Helsingin kaupunki: https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-jarajoitukset
Valtioneuvoston ohjeistukset: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
Ravintoloita koskevat ohjeistukset: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-jasuositukset/ravintolarajoitukset.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamat kokoontumisrajoitukset ovat muuttuneet 4.9. alkaen ja ovat
nyt voimassa 30.9. saakka, kts. uutinen https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69917722. Lisäksi THL on
valmistellut riskipotentiaalin arviointitaulukon, jota on mahdollista käyttää tukena arvioitaessa eri
tilaisuuksiin liittyvää tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia, kts. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminenkoronavirus/arvio-tapahtumien-ja-kokoontumisten-koronavirukseen-liittyvasta-riskista.

OMA RISKINARVIOMME
Tapahtuman järjestäjänä olemme määritelleet yhdessä kokouspaikka Messukeskuksen toimijoiden kanssa
kokoukseen osallistuvien henkilöiden altistumisen todennäköisyyttä, luonnetta, määrää ja kestoa. Näiden
perusteella olemme arvioineet osallistujiin kohdistuvaa riskin suuruutta sekä suunnitelleet ja toteutamme
toimenpiteitä, joilla osallistujiin kohdistuvia riskejä voidaan pienentää. Yleisesti riskien arvioinnin
toimenpiteiden tavoitteena on pienentää riskit hyväksyttäviksi.

Taustaa arviolle, riskialttiimmat kohdat sekä riskin pienentämistoimenpiteet
Kokousosallistujia, luennoitsijoita ja näytteilleasettajien edustajia saapuu eri puolilta Suomea. Lisäksi
muutamia luennoitsijoita ja näytteilleasettajien edustajia saapuu Pohjoismaista. Kokouspaikalla on lisäksi
Messukeskuksen henkilökuntaa pääkaupunkiseudulta sekä seuran toimistotyöntekijät Oulusta. Kaikki
henkilöt ilmoittautuvat etukäteen, paikan päälle ei voi saapua ilman ennakkoilmoittautumista, joten mm.
käytettävissä on henkilöiden yhteystiedot mahdollisia toimenpiteitä varten.
Olemme arviossamme todenneet, että merkittäviä todennäköisyyksiä altistumiselle ei löydy.
Riskialtteimmaksi arvioimme osallistujien saapumisen eri alueilta, joissa koronan tartuntaluvut vaihtelevat
runsaastikin. Koska osallistujat ovat kuitenkin terveydenhuollon ammattilaisia, arvioimme
rokotekattavuuden (molemmat rokotteet) olevan niin suuri, ettei mahdollinen altistuminen aiheuta vakavia
sairastumisia, jatkotartuntoja tai karanteeneja. Ulkomailta saapuvia on vaadittu noudattamaan mm.
rajanvartiolaitoksen sekä muiden rajavalvontaa sääntelevien tahojen ohjeistuksia maahan saapumisesta,
testauksista ja karanteeneista. Osallistujat terveydenhuollon ammattilaisina ovat kykeneväisiä myös itse
käyttämään harkintaansa rokotesuojan antaman suojan mukaisesti esim. kollegakokoontumisissa paikan
päällä.
Toinen riskialttius liittyy näyttelyyn, jossa ei ole merkittyjä paikkoja per henkilö tai osoitettua kulkusuuntaa.
Osastot kuitenkin jakaantuvat kahteen eri tilaan ja kulkuväylät ja tilat itsessään ovat väljät. Osastojen eteen
ei ole rajoitettu tilaa kulunohjaimilla tms. Näyttelyssä suosittelemme maskin käyttöä, sillä turvallisen
etäisyyden pitäminen muutoin on haasteellista. Alla mainituilla toimilla voidaan tätäkin riskiä kuitenkin
merkittävästi pienentää.
Arviomme pohjautuu mm. seuraaviin toimenpiteisiin:
Messukeskus
• Sisäänkäynnit on varustettu kiintein käsidesiautomaatein ja lisäksi käsidesiä on vapaasti tarjolla
kaikissa tiloissa, mm. aula- ja wc-tiloissa, ravintoloissa ja kahviloissa, luentosalien ulko- ja
sisäpuolilla. Kokoussaleissa on lisäksi tarjolla puhdistusliinoja pöytätason pyyhkimiseksi.
• Tiloissa on selkeät turvavälimerkinnät kaikissa paikoissa, joihin jonojen muodostuminen on
mahdollista: sisäänkäynneillä, ravintolapisteissä ja wc-tiloissa. Hissien edessä on opastaulut, joissa
kerrotaan hisseihin kerralla menevä henkilömäärä. Hissin koon mukaan hissiä voi käyttää 1-2
henkilöä kerrallaan, seurueittain liikkuvia lukuun ottamatta.
• Messukeskuksen henkilökunta käyttää maskeja/visiirejä/toimipisteen edessä on pleksilasi
• Muille mahdollisille ryhmille Siipi -rakennuksessa on suunniteltu vaihtoehtoiset kulkureitit, jotta
kulkureitit eivät risteydy.
• Asiakkaita ohjataan sisään ja ulos erillisistä ovista kulkusuuntaopastein.
• Kokouksen majoittujat on pyydetty sijoittamaan samoihin kerroksiin hotellissa.
• Asiakkaita ohjataan asioimaan sähköisesti ja maksukortin käyttöä ja lähimaksua suositellaan
(maksupäätelaitteen kosketuspinnan vähentäminen).
• Käytettävissä on runsaasti turvavälimerkinnöin varustettuja wc-tiloja. Kaikissa wc-tiloissa on
kosketusvapaat hanat. Tilojen varustusta täydennetään ja tehostettu siivous tehdään useasti päivän
aikana (wc-istuimet, altaat, hanat).
• Hygieniakoulutuksen saaneet siivoojat tarkistavat tilat päivän aikana useasti. Mm. palvelutiskit,
vaatesäilytystiskit, porraskaiteet sekä hissien, pankkiautomaattien, maksupäätelaitteiden ja
pysäköintiautomaattien näppäimistöt ovat tehostetussa siivouksessa.
• Tehokas ilmastointi parantaa turvallisuutta. Raikas, sisään tuleva ilma suodatetaan tarkimman F7tason suodattimilla. Kiertoilmanvaihtoa ei käytetä, joten sisään tuleva ilma ja käytön jälkeen ulos
poistuva ilma eivät missään vaiheessa sekoitu keskenään.

•

•

Tarjoilut toteutetaan räätälöidysti hygieenisiä ratkaisuja käyttäen. Turvaetäisyydet merkitty
ruokailuun varattavissa tiloissa ja tarjoilupisteiden kulkusuunnissa. Ravintoloissa on mahdollisuus
käsien desinfiointiin. Pintoja puhdistetaan ja ottimia vaihdetaan tihennetysti.
Tiloissa on selkeät turvavälimerkinnät sekä käsienpesu-, yskimis- ja aivastamisohjeet.

Yleiset
• Yleinen ohjeistus on osallistua tapahtumaan vain, mikäli on oireeton ja joko saanut molemmat
rokotteet tai sairastanut koronan tilaisuutta edeltävien 6 kk aikana tai käytössä on tuore
negatiivinen koronatestitulos (otettu enintään 72 h ennen tilaisuutta).
• Suosittelemme niin osallistujille kuin näytteilleasettajille kirurgisten suu-nenäsuojien pitämistä
kokouksessa, mikäli turvavälejä ei jossain tilanteessa voisi varmistaa.
• Yleisesti tiloissa ja toiminnassa huolehditaan hygieniasta (tehostettu siivous, käsidesit,
puhdistusliinat), turvaväleistä (merkinnät ja muistutukset sekä kulunohjaus) ja hyvästä
ilmanvaihdosta (tehokas ilmanvaihto, ei kiertoilmaa).
• Seuran rekisteröintitiski on jaettu kahteen sijantiin ja niiden edessä on kulunohjaus ja tiskeillä
pleksilasit.
• Järjestäjällä on tieto siitä, miltä alueilta tai mistä maista kävijöitä on saapumassa.
• Kasvomaskeja on saatavilla seuran taholta.
• Osallistujia muistutetaan siitä, kokouksen yhteydessä saatetaan järjestää muita itse varsinaiseen
tilaisuuteen kuulumattomia yksityisiä tapahtumia. Vaikka SKS ei tilaisuuden järjestäjänä itse vastaa
yksityisistä tapahtumista, korostaisimme, että myös yksityisiin kokoontumisiin ja tapahtumiin liittyy
tartuntariskejä.
Näyttely
•
•

•
•

•

Näytteilleasettajien edustajia on kehotettu käyttämään tarvittaessa visiirejä sekä tilaamaan
osastoilleen tiskien eteen pleksilaseja.
Näytteilleasettajien edustajien määrä on rajoitettu ja heitä on pyydetty miehittämään osasto
yhdellä edustajalla ja muiden edustajien toivotaan käyvän keskusteluja osallistujien kanssa
hyödyntäen avarat näyttely- ja muut tapahtumatilat, ts. pyritään estämään sumautuminen.
Näyttelyosastojen tarjoilut ovat ensisijaisesti yksittäispakattuja tuotteita.
Näytteilleasettajat on velvoitettu huolehtimaan osastonsa tehokkaasta siivoamisesta
desinfiointiliinoin (desinfiointi osaston näyttelyesineet, pinnat ja näppäimistöt useasti päivän
aikana) sekä tarjoamaan osastoilta käsidesiä.
Osastosuunnitelmissa on pyydetty huomioimaan, ettei osastoon saa rakentaa kattoa (estää
ilmanvaihtoa).

Luentosalit
• Luentosaleihin otetaan osallistujia vain 50 % salin muutoin ilmoitetusta maksimimäärästä.
Istumapaikkoja on ko. määrää enemmän, jotta osallistujat voivat valita paikkansa tarvittaessa
väljästi ja esim. hakeutua saman yksikön kollegojen seuraan.
• Lisäksi saleissa on turvavälein pelkkiä istuimia omalla alueellaan henkilöille, jotka eivät voi maskia
käyttää.
• Saleissa on niin ovien ulko- kuin sisäpuolilla käsidesiä.
• Saleissa on saatavilla puhdistusliinoja pöytätason pyyhkimiseksi omalla istumapaikalla.
• Puhujapöntön ja puheenjohtajan pöydän mikrofoni, diavaihdin, hiiri ja muut mahdolliset laitteet ja
pinnat pyyhitään desinfiointiliinoilla kunkin esiintyjän/puheenjohtajan jälkeen.
• Käsidesiä on puhuja- ja puheenjohtajakorokkeella vapaasti tarjolla.

•

Järjestäjien tietokone, jota suositellaan käytettävän, on sijoitettu ja hallinnoidaan siten, ettei
luennoitsijan tarvitse sitä itse käyttää. Myös vaihtoehtoisesti oman tietokoneen käyttö on sallittua,
muttei teknisesti suositeltavaa.

Latauspiste
• Luennoitsijalla turvaetäisyydellä tuoli avustajaan nähden, vain yksi luennoitsija kerrallaan voi ladata
esityksen
• Lataus avustajan toimesta usb:lta ja luennoitsija voi katsoa esityksen erilliselä näyttöpäätteeltä
• Käytössä puhdistusliinat ja käsidesi

