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Toimintasuunnitelma koskee Emma Gaalan työntekijöitä, alihankkijoita, ehdokkaita, artisteja sekä median 
edustajia. Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisohjeita. 
Toimenpiteillä pyrimme ehkäisemään koronaviruksen leviämistä sekä turvaamaan työntekijöiden, 
alihankkijoiden, ehdokkaiden, artistien ja median edustajien terveyden. 

Voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset Helsingin sairaanhoitopiirin alueella löytyvät osoitteesta 
hus.fi ja avi.fi. 
 
AVI:n arvio Emma Gaalasta 

Emma Gaala on arvioitu erikseen AVI:n toimesta ennen tilaisuuden järjestämistä, ja se on arvioinut Emma 
Gaalan olevan ennemmin yksityistilaisuus kuin yleisötilaisuus, jolloin aluehallintoviraston määräys 
korkeintaan kuuden hengen kokoontumisrajoituksista ei täten koske Emma Gaalaa. 

Tilaisuuteen on kutsuttu ainoastaan kaikkein välttämättömimmät henkilöt, jolloin tilaisuuden 
kutsuvierasmääritelmä korostuu.  

Sitoumus turvaohjeiden noudattamisesta 

Kaikki Emma Gaalaan osallistuvat työntekijät, alihankkijat, ehdokkaat, artistit sekä median edustajat ovat 
sitoutuneet noudattamaan seuraavia ohjeita: 

1) Tulet käymään koronatestissä (testeissä) ennen Messukeskukseen saapumista tapahtumajärjestäjän 
ohjeiden mukaisesti. 

2) Noudatat Emma Gaalassa työskentelyaikanasi tapahtumajärjestäjän erillisen ohjeistuksen mukaisia 
turvallisuusohjeita ja käytänteitä (sekä käytät) ohjeistuksessa määriteltyjä suojavarusteita esim. 
suojamaskeja. 

3) Et tule paikalle Messukeskukseen, mikäli sinulla on hengitystie- tai muita tartuntataudin oireita: yskää, 
nuhaa, kurkku- tai lihaskipua, kuumetta, haju- tai makuaistin muutoksia tai vatsaoireita, vaan tässä 
tilanteessa otat välittömästi yhteyttä tapahtumajärjestäjään ja menet tarvittaessa uusintatestiin.  

4) Vältät mahdollisuuksien mukaan Emma Gaalassa työskentelyaikanasi muita kuin aivan välttämättömiä 
kontakteja muiden kuin Emma Gaalassa työskentelevien henkilöiden kanssa. 

5) Tapahtumajärjestäjällä on oikeus estää sinulta pääsy Messukeskukseen tai poistaa sinut sieltä, mikäli et 
ole noudattanut tämän sitoumuksen velvoitteita. 

Opastaminen viruksen leviämisen estämiseksi. 

Emma Gaalassa on näkyvillä selkeät ohjeistukset siitä, kuinka toimia turvallisesti Emma Gaalassa 
työskennellessä.  



Näihin ohjeistuksiin kuuluvat:  
                      
- Turvavälien ylläpitäminen 
- Fyysisen kontaktin välttäminen 
- Vahva kasvomaskisuositus kaikissa siirtymissä      

Ympäri tapahtuma-aluetta on sijoitettuna kasvomaskeja, sekä käsien desinfiointipisteitä. Käytössämme on 
useita esteettömiä käsienpesupisteitä, joissa on mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin. 
Käsienpesusta muistutetaan kyltein, samoin kuin käsien desinfiointi mahdollisuudesta. 

Ehdokkaita, artisteja, median edustajia, työntekijöitä ja alihankkijoita muistutetaan riittävän etäisyyden 
ylläpitämisestä sekä kättelyn ja halauksen välttelystä. 

Negatiivinen koronatestitulos  

Kaikilta Emma Gaalaan osallistuvilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos, joka saa olla enimmillään 48 
tuntia vanha. Saapuessaan ensimmäistä kertaa Messukeskukseen, on jokaisen tulijan esitettävä 
negativiinen testitulos saadakseen tarvittavat kulkuluvat. Sisäänpääsy gaalaan, sen rakennukseen sekä 
purkuun edellyttää negatiivisen koronatestituloksen tai vasta-ainetestituloksen, joka osoittaa, että henkilöllä 
on riittävä määrä vasta-aineita koronavirusta vastaan. 
 
Koronatapausten hoitaminen ja eristäminen  

Mikäli tuotannon aikana ilmenee koronatapauksia, työntekijät, alihankkijat, artistit ja ehdokkaat ovat 
velvoitettuja ilmoittamaan sairastumisesta välittömästi omalle esihenkilölleen ja/tai tapahtuman tuotannolle 
jonka jälkeen tuotannon vastaavat tuottajat ottavat tapaukset selvitykseen.  

Mikäli tartunnan saanut on saapunut töihin, eristetään hänet ja ne henkilöt, joiden kanssa hän on ollut 
kontaktissa välittömästi jatkotoimenpiteitä varten.  

Tuotanto on valmistautunut luovuttamaan nimilistatiedot kaikista henkilöistä, jotka ovat mahdollisesti olleet 
kontaktissa tartunnan saaneen henkilön kanssa.  

Mikäli tapaus tulee ilmi jälkikäteen, on tuotanto valmistautunut luovuttamaan tiedossaan olevat henkilöt 
tartuntautijäljitykselle, jotta kaikki mahdollisesti tartunnan saaneet henkilöt saadaan tavoitettua.  

Vahva maskisuositus 

Kaikki Emma Gaalaan osallistuvat ovat sitoutuneet noudattamaan vahvaa maskisuositusta, eli käyttämään 
maskia aina siirtymissä ja tilanteissa joissa he eivät pysty pitämään turvaväliä tai välttämään fyysistä 
kontaktia. Pois lukien tilanteet, joissa he ovat samassa tilassa alle 15 minuutin ajan (palkintojen jako, 
haastattelut punaisella matolla). Tällöinkin fyysistä kontaktia vältetään mahdollisuuksien mukaan, jotta 
kontakti kestää mahdollisimman vähän aikaa. Henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi pysty pitämään 
maskia, ei tätä vaadita.  

Ruokailu tapahtuman rakennuksen ja purun aikaan 

Ruokailu rakennuksen ja purun aikaan tapahtuu ryhmittäin ja porrastetusti niin, että jokaisessa ruokailussa 
on mahdollisuus pitää turvavälejä. Ruokailutilassa on useita käsiendesinfiointipisteitä ja ennen tilaa 
mahdollisuus esteettömään käsienpesuun.  

Ruokailu ”green roomissa”, Ravintola Valossa tapahtuman aikaan 

Ravintola Valossa ehdokkaat istuvat kahdeksan hengen pöydissä, jotka on sijoitettu turvavälein toisistaan. 
Jokainen ryhmä on sijoitettu niin, että henkilöiden on mahdollista päästä omaan pöytäänsä, omille 
paikoilleen ilman että heidän on otettava kontaktia muihin pöytäryhmiin. Jokaisella osallistujalla on oma 
osoitettu paikkansa pöydässä. 

Pöydässä istuessaan ja ruokaillessaan, on oman ryhmän jäsenten mahdollista olla ilman maskia, mutta 
mikäli henkilö siirtyy muuhun tilaan, on hänen käytettävä maskia siirtymän ajan. 



Ravintola Valon puhtaudesta ja pöytien desinfioinnista huolehtii tiloja ylläpitävä Compass Group Oy. 
Ravintolalla on erikseen oma toimintasuunnitelma, jossa kuvataan ravintolan toimet puhtauden 
ylläpitämisestä ja tartuntojen estämisestä.  

Ravintola Valon tilaisuudessa noudatetaan kaikkia voimassaolevia alueellisia ja valtakunnallisia 
ravintolatoiminnan rajoituksia sekä velvoitteita.  

Punainen matto 

Ehdokkaat saapuvat porrastetusti omalla ajallaan punaiselle matolle kuvauksiin ja haastatteluihin. Media 
kuvaa ehdokkaita omissa ryhmissään, heille jaetuilta aidatuilta alueilta. Ehdokkaan ja median välissä on 2 
metrin väli ja jokaisen kuvausseinän välissä on 2 metrin väli.  

Median edustajat käyttävät maskeja kaikissa haastattelutilanteissa. 

Jokaisen haastateltavan edessä on pystypöytä, jossa mikrofonit ovat kiinteästi koko punaisen maton ajan. 
Näin ollen haastateltavien ei tarvitse missään vaiheessa koskea mikrofoniin. Mediaa ohjeistetaan tarpeen 
vaatiessa desinfioimaan mikrofoni, mikäli mikrofoniin ollaan oltu lähikontaktissa. Tästä ohjeistuksesta pois 
luetaan mediat, joilla ei ole omaa kuvausseinää. Nämä haastattelut tehdään ilman haastateltavalle 
annettavaa mikrofonia. 

Median edustajien työskentely turvallisesti on varmistettu turvaamalla työtila ainoastaan median edustajien 
käyttöön, sekä järjestämällä työpisteet tilaan niin, että turvavälit tilassa toteutuvat. Medialle on varattuna 
omat kuvausalueet punaiselta matolta, jossa he työskentelevät omissa ryhmissään. 

Turvavälit ja lähikontaktien välttäminen 

Tilojen käytössä on varmistettu, että Emma Gaalaan osallistuvien työntekijöiden, alihankkijoiden, 
ehdokkaiden, artistien ja median edustajien on mahdollista työskennellä ja osallistua gaalaan niin, että 
heidän on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tässä yhteydessä 
tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin 
ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.  

Turvavälien toteutuminen tuotannon rakennuksen ja purun aikana varmistetaan etukäteen ohjeistamalla 
turvaväleistä työntekijöitä, alihankkijoita sekä artisteja. Turvavälien toteutumisen varmistaminen on 
ensisijaisesti kunkin työtehtävän vastaavan henkilön vastuulla ja toissijaisesti kaikkien tuotantoon 
osallistuvien vastuulla.   

Turvavälit on otettu huomioon myös ruokailujen aikana, porrastamalla ruokailut ja varmistamalla, että ruokaa 
on mahdollista jonottaa ilman että turvavälit vaarantuvat.  

Turvavälien toteutuminen Emma Gaalan aikana varmistetaan etukäteen tehdyllä plaseerauksella, jotta 
henkilöt pääsevät suoraan omaan pöytäänsä, turvavälein rakennetuilla punaisen maton rakenteilla, studion 
rakenteilla sekä riittävällä opastavalla henkilökunnalla. Emma Gaalan tuotannosta vastaava henkilökunta 
tarkistaa turvavälien pysymisen ja tarvittaessa muistuttaa ja ohjeistaa uudelleen.          
 
Tämä koronaturvallisuussuunnitelma on: 

• Lähetetty kaikille Emma Gaalaan ja sen rakennukseen sekä purkuun osallistuville  
• Vapaasti nähtävillä niille, jotka sen pyynnöstä haluavat nähdä Emma Gaalan akkreditoinnissa sekä 

tuotantotoimistolla 
• Mahdollista lähettää pyynnöstä myös muille henkilöille tapahtumaorganisaation ulkopuolella 

 
 
 

  


