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3.6.2021
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Infotilaisuus Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
yleisötilaisuuksien järjestäjille
3.6.2021 klo 16.00-17.00 @teams

Kysymyksiä ja vastauksia Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle esitettyihin
ennakkokysymyksiin
Vastaukset koskevat lähtökohtaisesti Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston toimialuetta 3.6.2021 tilanteessa (perustaso,
yleisötilaisuuksiin ei tällä hetkellä kieltoa hallintopäätöksellä)
Useisiin kysymyksiin löytyy vastauksia aluehallintoviraston UKK-vastauksista.
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Kysymys:
”Riittävää etäisyyttä ei ole määritelty tartuntatautilaissa.
Voiko yleisötilaisuuden järjestäjä itse määritellä riittävän etäisyyden,
jota yleisötilaisuutensa osallistujat
noudattavat? Riittävän etäisyyden määrittelemättömyyteen viittaa
myös tuoreen (31.5.2021) OKM:n ja THL:n päivitetyn ohjeen teksti:
"Etäisyyden ylläpitäminen ei edellytä tietyn metrimääräisen
turvavälin jatkuvaa ylläpitoa.." Tartuntatautilain 58 c § mukaan
toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
toiminnassaan huolehdittava, että osallistujille annetaan riittävän
etäisyyden ylläpitämistä koskevat toimintaohjeet.

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 6, 13035 AVI | Käyntiosoite: Linnankatu 3, Oulu
puh. 0295 017 500
kirjaamo.pohjois@avi.fi
www.avi.fi
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Onko yleisötilaisuuden järjestäjä toiminut lain edellyttämällä tavalla,
mikäli ei ole konkreettisesti
määritellyt tilaisuudessaan käytössä olevaa riittävää etäisyyttä ja
antaa osallistujille esimerkiksi
seuraavan toimintaohjeen: "Pidä mahdollisuuksiesi mukaan riittävä
etäisyys muihin ihmisiin koko tilaisuuden ajan"?”

Vastaus:
Tartuntatautilain 58 c § 2 momentti: ”Tässä pykälässä tarkoitettujen
tilojen hallinnasta vastaavan 3 momentissa säädetyn toimijan tulee
lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin
väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen
on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle
toisistaan.”
Kysymyksessä kuvattu toimija ei ole välttämättä toiminut lain
edellyttämällä tavalla, koska kysymyksessä on kuvattu vain
tartuntatautilain 58 c § 1 momentin 2 kohdan noudattaminen
(toimintaohjeen antaminen osallistujille). Riittävä etäisyys ja väljyys
tulee määritellä jokaisen toimijan itse, ja toteuttaa se myös
käytännössä, eli pelkkä ohjeistaminen ei riitä.
Esimerkki: tuolit ja pöydät ovat hyvin lähellä toisiaan, vaikka
ne voisivat olla ongelmitta kauempanakin toisistaan kyseissä
tilassa.
Kysymys:
Onko Pyhäjärvellä 20.-24.7. pidettävien festivaalien aikaan pidettävä
2m turvavälit sisäkatsomoissa vai voimmeko varautua käyttämään
omaa harkintaa (esim 1m)? Lippuja on myynnissä nyt 50%. Onko
jotain ennustetta tulevan suhteen: supistammeko myynnin
30prosenttiin (2m turvavälit katsomossa, järkyttävä vaihtoehto)) vai
voisiko jopa ajatella, että lippuja voisi myydä 75% (esim. seurueet
saavat istua vierekkäin ilman turvavälejä)?
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Vastaus:
Tätä ei voida arvioida varmasti, eikä luvata tiettyä rajoitustasoa.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että saattaisimme olla PohjoisPohjanmaalla perustasolla heinäkuussa 2021, jolloin käytössä olisivat
yleisötilaisuuksissa tartuntatautilain 58 c § velvoitteet.
Ravintolarajoituksista heinäkuulle ei valitettavasti ole vielä tietoa.

Kysymys:
Voiko tapahtumanjärjestäjä suositella muualta tulevaa
yleisöä/taiteilijoita käymään omaehtoisessa koronatestissä ennen
Pyhäjärvelle saapumista?
Vastaus:
Suosituksia voi antaa mikä taho tahansa. Tässä tapauksessa herää
toki kysymys, että kuka kustantaa oireettoman henkilön
koronatestauksen. Ennen tapahtumia tehtävästä oireettomien
henkilöiden koronatestauksesta ei ole kansallisia suosituksia tällä
hetkellä.
Kysymys:
Voimmeko sanoa kurssilaisille, että maski on suositeltava
tanssitunneilla mutta se ei ole pakollinen? (tila on laaja ja ilmastoitu,
turvavälit mahdollista pitää, osallistujamääriä säännöstellään)
Vastaus:
Yleisötapahtuman järjestäjä voi edellyttää maskin käyttöä
osallistujilta osana tapahtumien omia turvallisuustoimenpiteitä.
Maskin käyttöä voidaan myös suositella (ilman pakollisuutta).
Kysymys:
Järjestämme oopperaesitykset pe 2.7.-3.7. Suomussalmen
kesäteatterissa. Tarvitsemme tiedon montako ihmistä saa ottaa
yleisöön?
Vastaus:
Tällä hetkellä avin päätös ei suoraan rajoita henkilömäärää. Jos
kyseessä ei ole ravitsemisliike, niin lakisääteistä henkilömäärärajaa ei
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suoraan voida sanoa. Järjestäjän on tehtävä tästä arvio itse
hyödyntäen THL ja OKM turvaohjetta ja kunnan tartuntatautilääkärin
apua.
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta?#item5iq4z9FeQ9OM-33730097

Kysymys:
Entä WC-tilat… montako wc-tilaa pitää olla käytössä?
Vastaus:
Tätä asiaa ei nyt rajoiteta aluehallintoviraston päätöksellä
tartuntatautilain mukaan.
Kysymys:
Askanmäen kesäteatterin katsomoon mahtuu 500 hlöä. Katsomo
jakaantuu myös kahteen lohkoon, joten mikä on yleisömäärä joka
voidaan ottaa sisään? Turvavälit merkitään istumapaikoille, käsidesit
saatavilla, kahvilatoiminta turvavälein yhdestä sisäänkäynnistä ja
toisesta ulos jotta kohtaamista vastakkain ei tapahdu. Maskeja
saatavilla yleisölle, jos heillä ei itsellään ole. Onko
kesäteatteritoimintaan erikoisohjeita? Mitä pitää huomioida väliajan
kioskimyynnissä?
Vastaus:
Kioskitoiminnassa ja ravitsemisliikkeen tiloissa tulee huomioida
ravintolarajoitukset.
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordionjgav1A30Hp8s
Kesäteatterinäytös on yleisötilaisuus.
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta?#itemFkUhWGKAqmTQ-33728396
Tällä hetkellä avin päätös ei suoraan rajoita henkilömäärää
yleisötilaisuudessa. Järjestäjän on tehtävä tästä arvio itse
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hyödyntäen THL ja OKM turvaohjetta ja kunnan tartuntatautilääkärin
apua.
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta?#item5iq4z9FeQ9OM-33730097

Kysymys:
Meillä on tarkoitus järjestää pyöräilytapahtuma Yöpyöräily
24.6.2021. Osallistujamäärä on arviolta 100-150 pyöräilijää. Ajo
tapahtuu 20 henkilön ryhmissä. Lähtötapahtumassa
pesäpallostadionilla joukko kuitenkin kokoontuu yhteen
ilmoittautumiseen ja lähtöön. Matkalla on 2 huoltopistettä, missä
ryhmät tulevat satunnaisin välein. Maaliin tultaessa ajoryhmät
tulevat myös satunnaisessa järjestyksessä ja ilman kummempia
seremonioita lähtevät kukin omille teilleen. Mitä erikois järjestelyitä
meidän tulee tehdä, että voimme turvallisesti tapahtuman järjestää.
Vastaus:
Järjestäjän on tehtävä tästä arvio itse hyödyntäen THL ja OKM
turvaohjetta ja kunnan tartuntatautilääkärin apua.
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta?#item5iq4z9FeQ9OM-33730097
Kysymys:
On huhuja joiden mukaan ennakkoilmoittautuminen olisi peruste sille
ettei ole kysymyksessä julkinen kokoontuminen?
Vastaus:
Tämä huhu ei oikein pidä paikkaansa. Lisää tietoa yleisötilaisuuksien
tulkinnasta kolmesta alla olevasta linkistä.
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-5iq4z9FeQ9OM56719252
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#itemFkUhWGKAqmTQ-72057819
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https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#itemFkUhWGKAqmTQ-33728396
Kysymys:
Tanssileiriin 18.-20.6. liittyen kysymys; -Leirin aikana käytössä 3 eri
tanssikurssisalia; teltta 150 m2,jonka tanssiparketti 100 m2, Kuhmon
Kelo 430 m2, Hyvinvointi Sampo n. 200 m2. Riittääkö näissä saleissa
2 metrin turvaväli vai onko tähän tulossa jokin muu suositus? Leirillä
henkilömäärä n. 80-130
Vastaus:
Yleisesti voidaan sanoa, että 2 metrin turvaväli on parempi kuin 1
metrin turvaväli, kun pyritään välttämään koronaviruksen
tarttumista.
Järjestäjän on tehtävä tapahtumastaan arvio itse hyödyntäen THL ja
OKM turvaohjetta ja kunnan tartuntatautilääkärin apua.
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta?#item5iq4z9FeQ9OM-33730097

Kysymys:
Ohjeistus lasten ja perhetapahtumien järjestämiseksi
Vastaus:
Kysymys on hyvin laaja. Asian suunnittelua kannattaa jatkaa
menemällä avi.fi UKK-vastauksiin, ja tekemällä haku esim. sanalla
”lasten” jolloin löytää paljon vastauksia.
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordionFkUhWGKAqmTQ
Järjestäjän on tehtävä tapahtumastaan arvio itse hyödyntäen THL ja
OKM turvaohjetta ja kunnan tartuntatautilääkärin apua.
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Kysymys:
Millaisia rajoituksia on festivaalin järjestäjällä 1.-4.7.2021?
- sisätiloissa järjestettävät tilaisuudet?
- ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet?
Vastaus:
Tämänhetkinen arvio on, että mikäli tautitilanne ei kehity yllättävästi
huonompaan suuntaan, niin festivaalin järjestäjällä tulisi huomioida
koronaviruksen osalta tartuntatautilain 58 c §:n velvoitteet ja lisäksi
myös ravintolatoiminnan / anniskelutoiminnan rajoitukset.
Rajoitustasoa ei voida valitettavasti arvioida varmasti, eikä luvata
tiettyä rajoitustasoa. Ravintolarajoituksista heinäkuulle ei
valitettavasti ole vielä tietoa.
Kysymys:
Saako järjestää kahviteltan ja makkaranpaiston
Vastaus:
Tätä ei ole erikseen kielletty, ja turvallisia tapahtumia saa järjestää.
Turvallisuustoimet tulee huomioida, ja tartuntatautilain 58 c §
noudattaa. Turvaohje on apuna suunnittelussa.
Järjestäjän on tehtävä tapahtumastaan arvio itse hyödyntäen THL ja
OKM turvaohjetta ja tarvittaessa kunnan tartuntatautilääkärin apua.
Kysymys:
Onko 2 metrin turvaväli voimassa syyskuussa sisätiloissa
yleisötapahtumissa.
Vastaus:
Tätä asiaa ei voida vielä tällä hetkellä arvioida.
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Kysymys:
Onko korostetulla Korona varavoiduudella mahdollisuus toteuttaa
esimerkikis urheilutapahtuma väliaikalähdöillä tavanomaisen
yhteislähdön sijaan?
Vastaus:
Järjestäjän on tehtävä tapahtumastaan arvio itse hyödyntäen THL ja
OKM turvaohjetta ja tarvittaessa kunnan tartuntatautilääkärin apua.
Kysymys:
Minkälaisia ohjeita ja rajoituksia on galleria-/kirpputoritoimintaan ja
popup-tapahtumiin?
Vastaus:
Tämäntyyliset tapahtumat yleensä täyttävät yleisötilaisuuden
käsitteen, mutta yleisötilaisuuksia ei tällä hetkellä (3.6.2021)
erikseen rajoiteta Pohjois-Pohjanmaalla tai Kainuussa avin
päätöksellä.
Järjestäjän on tehtävä tapahtumastaan arvio itse hyödyntäen THL ja
OKM turvaohjetta ja tarvittaessa kunnan tartuntatautilääkärin apua.
Kysymys:
Missä ja miten järjestetään järjestysmies koulutus ja kauanko saatu
todistus on voimassa
Vastaus:
Tämä kysymys käsittelee lähinää Poliisin toimintaa. Asiassa on syytä
lähestyä Poliisia.
https://www.suomi.fi/palvelut/jarjestyksenvalvojaksi-hyvaksyminenpoliisi/78cf6731-39b9-43f5-b174-3d20594c7df7
Kysymys:
Miten yleisön paikat on suunniteltava sisätiloissa ja/tai ulkotiloissa
numeroiduissa katsomoissa (esim. konserttisali, teatteri,
kesäteatteri) yleisötilaisuuksissa? Riittääkö yhden penkin turvaväli
yksittäisen katsojan tai seurueiden välillä?
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Vastaus:
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta?#item5iq4z9FeQ9OM-33730097
Järjestäjän on tehtävä tapahtumastaan arvio itse hyödyntäen THL ja
OKM turvaohjetta ja tarvittaessa kunnan tartuntatautilääkärin apua.
Turvaohjeesta saa apua metrimäärän pohdintaan, ja tässä kunta voi
myös antaa omia suosituksiaan.

Kysymys:
Miten voi turvallisesti järjestää ulko-ilmatapahtuman, jossa toimintaa
on useammassa pisteessä? Ilmeisesti tapahtumassa voi olla
nykyisten rajoitusten puitteissa yli 50 henkilöä.
Mitä tulee ottaa huomioon. Ulkotilaisuudet / sisätilaisuudet
väkimäärät, rajoitukset, ohjeet, järjestysmiehet, vartiointi,
velvollisuudet, seurantalaitteet, ikärajoitteet ja suositukset.
Vastaus koronaviruksen torjunnan osalta:
Yleisötilaisuuden henkilömäärää ei ole tällä hetkellä rajoitettu avin
hallintopäätöksellä (PSAVIn alueella 3.6.2021).
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta?#item5iq4z9FeQ9OM-33730097
Järjestäjän on tehtävä tapahtumastaan arvio itse hyödyntäen THL ja
OKM turvaohjetta ja tarvittaessa kunnan tartuntatautilääkärin apua.
Turvaohjeesta saa apua metrimäärän pohdintaan, ja tässä kunta voi
myös antaa omia suosituksiaan.
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Kysymys:
Mitkä ovat maskin ja käsidesin yleiset käyttöohjeet?
Vastaus:
THL: Käsienpesu- ja yskimisohjeet.
Pohjos-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:
Suu-nenäsuojuksen käyttöohje
Käsidesin käyttöohje
Käsidesiä tulee käyttää niin paljon, että kädet kastuvat kunnolla joka
puolelta käsidesiä käytettäessä. Käsidesiä voi hieroa käsiin toistuvasti
hyvin useita kertoja päivän aikana. Käsidesin nauttiminen suun
kautta on vaarallista, sitä ei tule tehdä.
Kysymys:
Onko sisä- ja ulkotapahtumilla sama rajoite osallistujamäärissä?
Vastaus:
Tällä hetkellä osallistujamäärää ei rajoiteta Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston hallintopäätöksellä sisällä tai ulkona.
Voimassa olevat avin rajoitukset löydät avin UKK-sivuilta
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta.
Kysymys:
Mitä terveysturvallisuusrajoituksia tai -sääntöjä tapahtumille jää
noudatettavaksi? Tarvitseeko Avi näistä suunnitelman etukäteen ja
miten hyvissä ajoin ennen tapahtumaa?
Vastaus:
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta?#item5iq4z9FeQ9OM-33730097
Järjestäjän on tehtävä tapahtumastaan arvio itse hyödyntäen THL ja
OKM turvaohjetta ja tarvittaessa kunnan tartuntatautilääkärin apua.
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Kysymys:
Jos ulkotilaa ei ole fyysisesti rajattu ja tilaisuus on pääsymaksuton ja
kaikille avoin tilaisuus (torilla) niin kuinka tapahtuman henkilömäärä
rajataan (turvaväli huomioiminen)? Normaalina aikana säästä
riippuen ihmisiä tilaisuuteen on osallistunut 100-400 henkeä parin
tunnin aikana. Turvavälit alueen koon puolesta tuolle määrälle on
mahdollista toteuttaa mutta valvominen haastavaa (osa on koko ajan
paikalla ja osa piipahtaa tapahtumassa tapaamassa tuttuja).
Vastaus:
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta?#item5iq4z9FeQ9OM-33730097
Järjestäjän on tehtävä tapahtumastaan arvio itse hyödyntäen THL ja
OKM turvaohjetta ja tarvittaessa kunnan tartuntatautilääkärin apua.
Kysymys:
Kenen on vastuu, mikäli yleisö ei noudata ulko- ja sisätilojen
yleisötapahtumissa annettuja suojaus- sekä etäisyysohjeistuksia ja
tartuntoja tapahtuu?
Vastaus:
Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma on järjestetty
turvallisesti ja että lainsäädäntöä noudatetaan mm. tartuntatautilain
osalta.
Kunta vastaa tartuntatautien vastustamistyöstä alueellaan.
Jokainen ihminen vastaa omasta käytöksestään ja toimistaan.
Mikäli esim. karanteeniin tai eristykseen asetettu ihminen rikkoo
karanteenia ja tartuttaa muita ihmisiä, saattaa rangaistavuus täyttyä.
Aluehallintovirasto ei tutki rikoksia eikä määrää rangaistuksia
rikoslain perusteella.
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Kysymys:
Millainen on vastuu kaikille avoimen ulkoilmatapahtuman osalta?
Riittääkö ohjeistus turvaväleistä ja maskisuositus vai onko järjestäjän
hoidettava tapahtumaan vartijoita vahtimaan turvavälejä?
Vastaus:
Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma on järjestetty
turvallisesti ja että lainsäädäntöä noudatetaan mm. tartuntatautilain
osalta.
Järjestäjän on tehtävä tapahtumastaan arvio itse hyödyntäen THL ja
OKM turvaohjetta ja tarvittaessa kunnan tartuntatautilääkärin apua.
Turvaohjeesta saa apua metrimäärän pohdintaan, ja tässä kunta voi
myös antaa omia suosituksiaan.
Vartijoiden tai järjestysmiesten järjestämisestä yleisötapahtumaan ei
ole säädetty tartuntatautilaissa. Sellaista velvoitetta ei siis ole
tartuntatautilain perusteella, mutta turvaväleistä osallistujia
muistuttelevia henkilöitä tapahtumissa voi toki olla.
Kysymys:
Enää ei voida hirveästi tapahtumien luonnetta muuttaa. Tapahtumat
käytännön järjestellyt ja päätökset tehdään koko edellisen vuoden
aikana. Tapahtuma striimataan sisätilassa ja yleisöä ei paikalle, ehkä
joitakin, jos mahdollista. Miten perustella vihaisille ihmisille asia,
jotka eivät tätä näkökulmaa pysty käsittämään. Voitteko te
tiedotteissanne, viestiä myös tästä niin viesti olisi yhdenmukainen.
Vastaus:
Äkkilliset muutokset ja koronaviruksen aiheuttamat yllätykset ovat
haastaneet meitä kaikkia. Avin hallintopäätöksellä toteutettu
rajoitustoimepide tulee lain mukaan lopettaa heti, kun sen
edellytykset eivät enää täyty. Ennakollinen viestintä on sen vuoksi
vaikeaa. Pyrimme ottamaan asiaa paremmin huomioon kuitenkin
viestinnässämme.
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Kysymys:
Mikä on suunnitelma rajanylityksiin heinäkuussa?
Vastaus:
Rajanylityksiin liittyvää uutta lainsäädäntöä pyritään saamaan
nopeasti voimaan. Asiaan vaikuttaa lain käsittely eduskunnassa.
Kysymys:
Milloin nuorisoa rokotetaan?
Vastaus:
THL tiedottanee asiasta kesäkuun 2021 aikana (alle 16-vuotiaat).
Muutoin rokotuksissa edetään ikäryhmittäin vanhemmista
ikäryhmistä nuorempiin.

Kysymys:
Paljonko maksimikapasiteetista saa ottaa käyttöön sisätiloissa ja
ulkotiloissa?
Vastaus:
(kaikki vastaukset koskevat tilannetta 3.6.2021): Sisätiloissa 50 %
(anniskelupainotteiset paikat) ja 75 % (ei-anniskelupainotteiset
paikat). Ulkotiloissa saa pitää 100 %.
Kysymys:
Luokitellaanko anniskeluteltta ja / tai anniskeluterassi sisätilaksi?
Henkilömäärärajoitukset sisätiloissa?
Vastaus:
Teltta on lähtökohtaisesti sisätila, terassi lähtökohtaisesti ulkotila.
Kysymys:
Voiko elokuun tilaisuuksiin tehdä Vip teltan kun noudatetaan ohjeita ?
Vastaus:
Voi
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Kysymys:
Ulkoilmatapahtumassa, onko anniskelun suhteen jotain
erikoisjärjestelyjä - turvavälit, jne.?
Vastaus:
THL:n ohjeiden sekä sairaanhoitopiirin suositusten ja rajoitusten
mukaan: https://oyskorona.fi/
Kysymys:
Koskeeko asiakaspaikkarajoitukset tapahtuman ulkona olevaa
anniskelualuetta?
Vastaus:
Ulkotilassa saa asiakkaita olla anniskeluluvassa (tai muussa lukemaa
mahdollisesti pienemmäksi rajoittavassa luvassa, esim.
paloturvallisuusasiaa koskevassa luvassa) tarkoitettu
enimmäismäärä.
Kysymys:
Vaaditaanko jokaiselle asiakkaalle istumapaikka ulkona olevalla
anniskelualueella?
Vastaus:
Kyllä
Kysymys:
Millaisia rajoituksia on ravintolassa järjestettävällä konserttiklubitilaisuudella 1.-3.7.?
Vastaus:
Tuosta aikavälistä ei voi vielä sanoa mitään varmaa.
Kysymys:
Heinäkuulle olisi suunnitteilla perinteisiä tapahtumia ja näihin liittyen,
onko ennakoitu mahdolliset ravintoloiden rajoitukset heinäkuun
osalta, asiakasmäärät sekä aukiolo- ja anniskeluajat
Vastaus:
Emme voi ennakoida, mitään ennakkotietoa kun ei ole.
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Kysymys:
Anniskeluajankohdat/rajoitukset
Vastaus:
Katso tämän hetken tilanne yllä.
Kysymys:
Voiko määräaikaista anniskelulupaa tai anniskelualueeksi
hyväksymistä (esim. musiikkitapahtuma) hakea tavallista
lyhyemmällä hakuajalla mahdollisten koronamuutosten vuoksi?
Vastaus:
Voi, mutta päätöksen ehtimisestä ei ole tällaisissa tapauksissa
takeita. Pyrimme käsittelemään hakemukset mahdollisimman
nopeasti, mutta kapasiteetti on rajallinen. Ohjeellinen hakuaika on
kuukautta ennen tapahtuman alkua.
Kysymys:
Jos tapahtuma peruuntuu kokonaan, niin tarvitseeko määräaikaista
lupamaksua maksaa?
Vastaus:
Määräaikaisista luvista ei peritä vuosittaista lupamaksua.
Hakemuksesta peritään käsittelymaksu, joka täytyy maksaa.
Kustannus on pienempi, jos hakemuksen peruuttaa ennen sen
ratkaisemista.
Kysymys:
Järjestämme leiritanssit perjantaina Hotelli Kalevalassa ja lauantaina
Kuhmon Kelolla. Perjantain tanssit ovat olleet väen suhteen aika
vähäiset, mutta lauantaille odotetaan 80-120 tanssijaa. Lauantain
tansseihin pääsee vain leiriläiset eli kyseessä on suljettu tilaisuus.
Mitä asioita meidän pitää huomioida tässä tilassa normaalien
käsidesien ja pintojen siivoamisten lisäksi? Näihin vastaus alla.
Vastaus:
Yksityistilaisuus on hiukan toinen asia, mutta jos tanssit järjestetään
ravitsemisliikkeessä (joita sekä Kalevala että Kelo ovat), tilaisuutta
koskee alla olevan linkin takaa löytyvät rajoitustoimenpiteet. Niiden
mukaan sisätiloissa ei saa tanssia.
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Kysymys:
Saako musiikkia esittää ravintolassa/terassilla?
Vastaus:
Saa.
Kysymys:
Saako tanssia?
Vastaus:
Terassilla saa, sisätiloissa ei.
Kysymys:
Mitkä ovat tanssitoiminnan rajoitukset?
Vastaus:
Näihin vastaus löytyy sekä edellisestä että STM:n
asetustiivistelmästä: https://stm.fi/ravintolarajoitukset
Kysymys:
Ravintolan sisätiloissa rajoitusten määrä?
Vastaus:
Näihin vastattu yllä. Edellinen linkki vastaa myös useimpiin
kysymyksiin aiheesta.
Kysymys:
Järjestämme leiritanssit perjantaina Hotelli Kalevalassa ja lauantaina
Kuhmon Kelolla. Perjantain tanssit ovat olleet väen suhteen aika
vähäiset, mutta lauantaille odotetaan 80-120 tanssijaa. Lauantain
tansseihin pääsee vain leiriläiset eli kyseessä on suljettu tilaisuus.
Mitä asioita meidän pitää huomioida tässä tilassa normaalien
käsidesien ja pintojen siivoamisten lisäksi?
Vastaus:
Kelo katsotaan ravitsemisliikkeeksi, jonka sisätiloja koskee
tanssikielto. Ulkotiloissa tanssiminen on sallittu. Tässä taustalla
valtioneuvoston asetus 166/2021 ja sen 3 § 4 momentti, joka
edellyttää asiakkaiden istumaan istumapaikoillaan.
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Kysymys:
Otetaanko ulkotapahtumissa poistetut turvavälit huomioon myös
festivaalien anniskelualueilla - myös silloin jos täysikäisille
suunnatussa tapahtumassa koko tapahtuma-alue on käytännössä
anniskelualuetta? Ravintoloiden terasseillahan ei ilmeisesti myöskään
turvavälejä tarvitse pitää.
Tämä suoraan valtioneuvoston sivuilta:
https://valtioneuvosto.fi/tietoakoronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
Vastaus:
Yleiset turvaväli- ja hygieniaohjeet voimassa.
Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärää ei rajoiteta.
Järjestelyissä huolehditaan hyvästä hygieniasta ja asiakkaiden
ohjeistuksesta. Osallistujat ja seurueet pidetään riittävän etäällä
toisistaan.
Julkisissa ja yksityisissä asiakas- ja toimitiloissa osallistujat pidetään
riittävän etäällä toisistaan.
Edellä esitetysti toimittava myös festivaalitapahtumissa. Sisätiloissa
toimittava yllä esitetysti. Lisäksi huomioitava seuraava: Jos
yleisötilaisuuden tapahtuma-alue on kokonaisuutena
anniskelualueella, jokaisella asiakkaalla täytyy olla istumapaikka
pöydän tai vastaavan tason ääressä. Tämän lisäksi 5.3.2021 alkaen
asiakkaiden ylimääräinen liikkuminen anniskelualueella tai ravintolan
tiloissa on kielletty. Vaatimus istumapaikasta pöydän tai vastaavan
tason ääressä koskee myös erilaisten tapahtumien yhteydessä olevaa
ravintolatoimintaa ja anniskelua katsomossa. Viereinen istuin ei
muodosta lain tarkoittamaa pöytää tai tasoa. Vaatimus
istumapaikasta ja liikkumisen
rajoittamisesta tulee ravintolatoiminnalle suunnatuista rajoitteista.
Jos tilaisuus ei ole anniskelualueella, jokaisella osallistujalla ei
tarvitse olla omaa istumapaikkaa. Yleisötilaisuuksia koskevat
määräykset eivät velvoita siihen, että osallistujilla pitäisi olla oma
istumapaikka.

