
Ohjeita tilaisuuksien järjestäjille Liedon kunnan omistamissa 
liikuntatiloissa 
 
 
Yleisötilaisuus on määritelty kokoontumislaissa (22.4.1999/530). Yleisötilaisuudella tarkoitetaan 
yleensä erilaisia messuja, markkinoita, juhlia, seremonioita, kilpailuja, näytöksiä, konsertteja ja 
muita tilaisuuksia, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla on pääsy maksua vastaan tai ilman. 
Tapahtumia järjestävät niin yksityiset henkilöt kuin yritykset, yhdistykset ja julkinenkin sektori.  
 
Monet tapahtumat ovat yksityistilaisuuksia, eivätkä ne tarvitse erikseen lupia ja ilmoituksia. Jos 
tällaisella tapahtumalla on kuitenkin nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä 
vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta. Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot ja 
tilaisuuden järjestäjän onkin tapahtumasta riippuen haettava useita lupia eri viranomaisilta.  
 
Yleisötilaisuuden järjestäjän on sekä kokoontumis- että pelastuslain ja -asetuksen mukaan 
huolehdittava siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Tilaisuudesta ei saa aiheutua 
vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Vastuu tilaisuudesta ja sen vaikutuksista on aina 
järjestäjällä, samoin kuin tapahtuman vaativien suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta. 
Tapahtuman järjestäjän onkin hyvä etukäteen tutustua kokoontumis- ja monen muun lain 
sisältöön ennen tilaisuuden järjestämistä. Vastuullinen järjestäjä on myös hyvissä ajoin yhteyksissä 
eri viranomaisiin. 
 
Aivan kaikista yleisötilaisuuksista ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta poliisille. Ilmoitusta ei 
tarvitse tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden 
luonteen tai järjestämispaikan vuoksi ei edellytä toimenpiteitä: 

• järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 
• sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi 
• erityisten liikennejärjestelyjen suhteen 

 
Ilmoitusta poliisille ei tarvitse tehdä esim. seuraavanlaisista pienimuotoisista 
tapahtumista (alle 100 osallistujaa): 

• Pienimuotoinen tapahtuma rajatulla alueella (esim. kevättapahtuma päiväkodin pihalla) 
• Suljetulla alueella järjestettävä pienimuotoinen kilpailu, johon ei ole odotettavissa yleisöä 
• Hengellinen tilaisuus 
• Tilaisuuksissa ei pääsymaksua, anniskelua, pomppulinnaa, vahvistinlaitteiden ulkokäyttöä 
• Tilaisuuden järjestämisajankohta muulloin kuin viikonloppuiltoina (pe-la) eivätkä arki-

iltoina kestä myöhään (klo 22 jälkeen) 
• Koulun normaaliin toimintaan liittyvä tapahtuma 
• Suljettu kouludisko koulun omille oppilaille, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä 

 

Ilmoitus poliisille pitää tehdä ainakin esim. seuraavanlaisista tapahtumista: 
• Kaikki pelastusasetus 3 § mukaiset tapahtumat 
• Kaikille avoimeen tilaisuuteen peritään osallistujilta pääsymaksu 
• Tapahtumassa on anniskelua 
• Ulkona käytetään vahvistinlaitteita 
• Tapahtumaan osallistuu odotusten mukaan yli 100 henkilöä 
• Yllä oleviin tapahtuman järjestäjän on ilmoitettava yleisömäärästä ja tapahtuman 

luonteesta riippuen tarpeellinen määrä järjestyksenvalvojiksi hyväksyttyjä henkilöitä (laki 
järjestyksenvalvojista) 

 



 
Alueiden käyttöoikeudet 
Kokoontumislaki edellyttää, että yleisötilaisuuden järjestäjä hankkii järjestämispaikan omistajan tai 
haltijan suostumuksen paikan käyttämiseen tilaisuutta varten.  
 
Vahingot ja vakuutukset 
Tapahtuman järjestäjän kannattaa varmistaa vakuutuksiensa kannattavuus. Järjestäjä sitoutuu 
siihen, että vuokratut tilat ja myös tilassa olevat liikuntavälineet ja – laitteet sekä muu irtaimisto 
ovat vuokrausajankohdan päätyttyä samassa kunnossa kuin sinne tultaessa.  Tapahtuman 
järjestäjä on velvollinen korvaamaan tilaisuuden yhteydessä tiloille ja irtaimistolle aiheutetut 
vahingot täysimääräisenä. Mikäli vahinkoa on sattunut, Liedon kunta lähettää laskun korjauksista 
tapahtuman vastuuhenkilölle. 
 
Anniskelu ja alkoholin käyttö 
Liedon kunnan liikuntatiloissa alkoholianniskelu ja alkoholin käyttö on kielletty. 
 
Tarjoilu 
Liikuntasaleissa ja liikunta tiloissa kaikenlainen tarjoilu on kielletty. Esim. kahvitarjoilua varten 
pitää varata sille sopiva tila. Ruokien ja juomien vieminen liikuntasaliin on kielletty. 
 
Elintarvikkeiden myynti 
Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöt tai harraste- ja urheiluseurat, jotka valmistavat, myyvät 
tai tarjoilevat elintarvikkeita vähäisiä määriä, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta 
silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä. Tällainen 
toiminta on tyypillisesti satunnaista ja käsiteltävien elintarvikkeiden määrät ovat pieniä kuten 
esim. elintarvikkeiden myynti myyjäisissä tai urheiluseuran makkaranpaisto / kahvin tarjoilu 
paikallisottelussa.  
 
Tilapäiset liikennejärjestelyt 
Vastuu tilapäisen liikennejärjestelyn toteuttamisesta ja ylläpidosta kuuluu luvan saajalle 
huolimatta siitä, kuka liikennejärjestelyn käytännössä toteuttaa. Lupahakemukseen on liitettävä 
tilapäisen liikennejärjestelyn suunnitelmapiirustus. Liikenteenohjaus- ja opastuslaitteita koskevat 
tilapäisluvat ovat lyhytaikaisia ja maksullisia. Tyypillisiä ovat esim. lupa huputtaa pysäköintikielto ja 
opastaa jollekin tapahtumapäivälle. 
 
Poliisi tekee tarvittaessa päätöksen tilapäisten liikenteenohjaajien määräämisestä tiettyä tehtävää 
varten tai määräajaksi: 

• Liikenteenohjaajan on oltava täysi-ikäinen 
• Liikenteenohjaajalla tulee olla voimassa oleva suomessa myönnetty vähintään B-luokan 

ajokortti 
• Mahdolliset liikennerikokset; törkeät tai toistuvat liikennerikokset saattavat olla 

liikenteenohjaajaksi hyväksymisen esteenä 
• Yleisötilaisuusilmoituksessa pitää lisäksi olla merkintä ehdotetun liikenteenohjaajan 

suostumuksesta 
• tehtäväänsä (tieliikennelaki 49 §) 
• Liikenteenohjaajan ei välttämättä tarvitse olla järjestyksenvalvoja 

 
Ensiapu 
Tilaisuuden järjestäjän on tarvittaessa varattava tilaisuuteen sen luonteesta riippuen riittävä 
ensiapuvalmius. Ensiapuhenkilöstön määrä on suhteutettava yleisön määrään, riskeihin sekä 
tapahtuma-alueen kokoon. 
 


