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Niina Palm, tuottaja



Koulutuksen tavoitteet

● Käydään läpi yleisiä tapahtuman 

järjestäjän vastuita, oikeuksia ja 

velvollisuuksia

● Yleisimmät ongelma- ja vaaratilanteet



TILAISUUDEN LUONNE
YLEINEN 

KOKOUS

YLEISÖTILAISUU

S

YKSITYISTILAISU

US
● Mielenosoitus tms, 

johon myös muilla 

kuin kutsutuilla on 

oikeus osallistua 

(KokL 2§)

● Järjestäjänä 

täysivaltainen 

henkilö, yhteisö tai 

säätiö (KokL 12 §)

● Saa järjestää 

yleisellä paikalla 

ilman omistajan 

lupaa

● Ilmoitus poliisille 6 

h ennen alkamista

● Avoin huvitilaisuus, 

kilpailu jne. (KokL 

2§)

● Järjestäjänä 

täysivaltainen 

henkilö, yhteisö tai 

säätiö (KokL 12 §)

● Ilmoitus poliisille 5 

vrk ennen 

tilaisuuden 

alkamista

● Osallistuminen 

edellyttää kutsua 

tai määrätyn 

yhteisön jäsenyyttä

● JOS 

○ Yli 200 

osallistujaa

○ Peritään 

pääsymaksu

○ Vaikuttaa 

ympäristöön

● → sovelletaan 

määräyksiä 

yleisötilaisuudest

a
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ENNEN 
TAPAHTUMAA



● TUTUSTU ALUEESEEN ETUKÄTEEN!

● TAPAHTUMAA SUUNNITELLESSA

○ Poistumistiet ja esteet niiden edessä (pöydät, lavarakennelmat, seinät, 

autot jne) 

○ Ovet, ikkunat ja kattoaukot, joista ei kulkua → näiden sulkeminen

○ Pelastustiet (eli miten ambulanssi/paloauto pääsee paikalle jne)

○ Esteettömyys

○ Mahdolliset vaarapaikat

○ Ympäristö (asutus, vesialueet, kalliot jne.)

○ "Piilossa olevat" paikat ja nurkkaukset

○ Ensiapu

○ Järjestyksenvalvonta (usein 1 JV / 100 osallistujaa → konsultoi 

poliisia)



● ILMOITA TILAISUUDESTA tarvittaessa 

viranomaisille (poliisi, pelastuslaitos) ja lähialueen 

asukkaille

○ Yleisötilaisuusilmoitus poliisille (5 vrk ennen tapahtumaa)

■ Yli 200 osallistujaa

■ Tapahtuma on yleisellä paikalla

■ Tilaisuuteen asetetaan järjestyksenvalvojia

■ Tapahtuma kestää myöhäisiltaan tai yöhön kestävistä tapahtumista (klo 21.00 

jälkeen) ja se saattaa aiheutua häiriötä lähiympäristöön

■ Tilaisuus herättää voimakkaita tunteita ja vastustusta ➔ on vaarana, että tilaisuutta 

häiritään

○ Pelastussuunnitelma pelastuslaitokselle, poliisille, tapahtumapaikalle 

(14 vrk ennen)

○ Meluilmoitus ympäristöviranomaiselle (30 vrk ennen)

○ Anniskelulupa aluehallintovirastosta (1-2 kk ennen)

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14807_Yleisotilaisuus_SU_v3.pdf?ee5e3257ca4fd288
http://www.lup.fi/fi-FI/Ohjeet_ja_lomakkeet/Pelastussuunnitelmat
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistovalvonta/Meluntorjunta
http://www.avi.fi/web/avi/anniskeluluvat#.WmsUQlXXZaQ


TAPAHTUMA-
PÄIVÄNÄ



● VARMISTA, ETTÄ

○ Tarvittavat opasteet ovat paikoillaan

○ Palosammutuskalusto on paikoillaan

○ Poistumistiet ovat esteettömät

○ "Suljetut ovet" ovat suljettuja tai vartioituja

○ Viestintälaitteiston toimivuus

○ Liukkauden torjuminen (hiekoitus, lattian 

kuivaaminen)

○ Ensiavun järjestäminen

○ Löytötavarat



● TURVALLISUUSSUUNNITELMAN 

LÄPIKÄYNTI 

○ Käy suunnitelma läpi järjestäjien ja henkilökunnan 

kanssa

○ Selkeät vastuut eri tilanteissa → kuka vastaa 

esimerkiksi pelastuslaitoksen ohjeistamisesta, kuka 

evakuoinnista

● "VIERAAN LÄPIJUOKSU"

○ Hyvä keino varmistaa, että kaikki toimii

○ Käydään porukalla vieraan kulkema reitti läpi



TAPAHTUMAN
AIKANA



● Huolehdi omasta ja järjestäjäporukkasi 

toimintakyvystä

● Tarkkaile ympäristöä ja ihmisiä tarpeen 

mukaan

● Älä katso rikkeitä läpi sormien

● Vieraiden ohjeistaminen (esim. "Älä jätä 

juomaa vartioimatta")



● SISÄÄNPÄÄSY

○ Lipun ja mahdollisesti henkilöllisyystodistuksen 

tarkastaminen

■ Henkilöllisyystodistusta ei tarvitse esittää, mutta se voi olla 

sisäänpääsyn ehtona

○ TURVATARKASTUS

■ Poliisi, vartija tai järjestyksenvalvoja voi tietyin edellytyksin 

suorittaa turvallisuustarkastuksen

■ Yksityishenkilö, järjestäjä tms. ei siis voi suorittaa ovella 

turvatarkastusta



● UHKAAVA TILANNE

○ Aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö

○ Päihteet

■ Alkoholi

■ Huumausaineet

■ Lääkkeet

■ Tupakka

■ Muut aineet (bensiini, lakka, kaasut jne)

○ Tulipalo tai muu evakuointia edellyttävä tilanne

○ Sairaskohtaus tai onnettomuus



● Aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö
○ Ilmenee sekä sanallisena että sanattomana, nonverbaalisena 

viestintänä

■ Usein ensin sanattomasti; nonverbaalinen viestintä on 

inhimillisessä kanssakäymisessä hyvin merkittävää

■ Kiroilu, toisen osapuolen nimittely ja tappouhkaukset

■ Henkilö voi muuttua hiljaiseksi ja kyräileväksi

■ Pistävä ja tiukka katse, kädet puristuvat nyrkkiin, hyökkäävä 

asento

■ Äänensävy voi muuttua kireäksi ja ääni koveta ennen hyökkäystä

○ Mitä tehdä?

■ Älä mene tilanteeseen yksin!

■ Puhu rauhallisesti ja ymmärtäväisesti, älä tuomitse/saarnaa/kiellä

■ Jätä jotain väliin (pöytä jne)

■ Pidä kädet näkyvissä

■ Turvaudu järjestyksenvalvojan tai poliisin apuun



● TULIPALO

○ Evakuointi ohjeiden mukaan 

kokoontumispaikalle

○ Älä epäröi soittaa 112!

○ Lisävahinkojen estäminen

● SAIRASKOHTAUS TAI 

ONNETTOMUUS

○ Älä epäröi soittaa 112! Toimi 

saamiesi ohjeiden mukaan



Tapahtuman 
keskeyttäminen, jos 

yleisön turvallisuutta ei 
voida taata.



TAPAHTUMAN
JÄLKEEN



● Arviointi ja mahdollisten ongelmatilanteiden 

läpikäynti

● Parannusehdotukset



KYSYMYKSIÄ?


