
YLEISÖTILAISUUDET JAYLEISÖTILAISUUDET JA 
YLEISET KOKOUKSET

- Kokoontumislaki



KOKOONTUMISLAKI

• Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn 
kokoontumisvapauden turvaaminenkokoontumisvapauden turvaaminen

• Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin 
kokouksiinkokouksiin

• Ei sovelleta julkisyhteisön järjestämiin virallisiin 
tilaisuuksiin eikä uskonnollisten yhdyskuntientilaisuuksiin eikä uskonnollisten yhdyskuntien 
tunnusomaiseen toimintaan, jotka järjestetään 
uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa 
tiloissa



KOKOONTUMISLAKI

• Tilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti
• Osallistujien ja sivullisten turvallisuutta ei saa vaarantaa• Osallistujien ja sivullisten turvallisuutta ei saa vaarantaa 

eikä oikeuksia loukata
• Tilaisuudesta ei saa aiheutua huomattavaa haittaaTilaisuudesta ei saa aiheutua huomattavaa haittaa 

ympäristölle
• Tilaisuutta järjestettäessä ei ketään saa ilman 

hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan henkilöön 
liittyvän syyn vuoksi

• Julkisen vallan tulee edistää kokoontumisvapauden• Julkisen vallan tulee edistää kokoontumisvapauden 
käyttämistä turvaamalla oikeus kokoontua ilman 
ulkopuolisia häiriöitä



KOKOONTUMISLAKI

• Järjestäjä vastaa järjestyksen ja turvallisuuden 
säilymisestä ja lain noudattamisesta tilaisuudessasäilymisestä ja lain noudattamisesta tilaisuudessa

• Järjestäjä voi asettaa tapahtumaan tai sen välittömään 
läheisyyteen järjestyksenvalvojia; ei sen laajemmalle yy j j y j j
alueelle

• Poliisi turvaa kokoontumisvapauden käyttämisen ja 
l ttä jä j täjä d tt k k t i l ki jvalvoo, että järjestäjä noudattaa kokoontumislakia ja 

ryhtyy tarvittaviin toimiin järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksiy p

• Poliisilla ja pelastusviranomaisella on virkatehtävässä aina 
vapaa pääsy yleisötilaisuuteen



YLEINEN KOKOUS

• Jokaisella oikeus osallistua
• Ulkona yleisellä paikalla pidettävästä kokouksesta ilmoitus• Ulkona yleisellä paikalla pidettävästä kokouksesta ilmoitus 

poliisille tehtävä viim. 6 tuntia ennen
• Suullisesti tai kirjallisestiSuullisesti tai kirjallisesti
• Sisältö

– Järjestäjäj j
– Kokouksen tarkoitus
– Kokouspaikka tai kulkueen reitti
– Alkamis- ja päätymisaika



YLEINEN KOKOUS

• Ilmoituksen sisältö
– Järjestäjän asettamat järjestyksenvalvojat ja liikenteenJärjestäjän asettamat järjestyksenvalvojat ja liikenteen 

ohjaajat
– Kokouksessa käytettävät rakennelmat ja välineet
– Yhteyshenkilö

• Järjestämispaikat 
Ulkona yleinen tori aukio katualue tai muu– Ulkona yleinen tori, aukio, katualue tai muu 
tarkoitukseen soveltuva paikka

– Omistaja voi rajoittaa paikan käyttämistä, jos 
kokouksen järjestämisestä on odotettavissa 
kohtuutonta haittaa ympäristölle, omistajalle tai 
haltijallej



YLEINEN KOKOUS

• Poliisi voi siirtää kokouksen toiseen paikkaan
– Jos vaarantaa turvallisuutta
– Aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai 

vahinkoa omaisuudelle
– Häiritsee kohtuuttomasti liikennettä tai 

sivullisia tai valtiovierailua tms.
– Neuvoteltava yhteyshenkilön kanssa



YLEINEN KOKOUS

• Poliisi voi määrätä kulkueen reittiä muutettavaksi 
niin ettei k lk een tarkoit s aarannniin, ettei kulkueen tarkoitus vaarannu

• Saa käyttää julisteita, tunnuksia, 
ää h i ti i j it t i iäänenvahvistimia ja muita tavanomaisia 
kokousvälineitä ja tilapäisiä rakennelmia
Jä j täjä h l htii tt i äli i tä ih d• Järjestäjä huolehtii, ettei välineistä aiheudu 
vaaraa tai kohtuutonta haittaa



YLEISEN KOKOUKSEN KESKEYTTÄMINEN

• Päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus 
keske ttää tai määrätä päätt mään jollei ätkeskeyttää tai määrätä päättymään, jolleivät 
muut toimenpiteet ole osoittautuneet riittäviksi 
tilanteessa jossa kokouksen jatkamisestatilanteessa, jossa kokouksen jatkamisesta 
aiheutuu välitöntä vaaraa turvallisuudelle, 
omaisuudelle tai ympäristölleomaisuudelle tai ympäristölle

• Voidaan keskeyttää tai päättää myös silloin, jos 
kokousta järjestettäessä muuten toimitaankokousta järjestettäessä muuten toimitaan 
olennaisesti lainvastaisesti



YLEISÖTILAISUUS

• Järjestäjänä täysivaltainen henkilö, yhteisö tai 
säätiö Vajaa altainen saa järjestääsäätiö. Vajaavaltainen saa järjestää 
yleisötilaisuuden täysivaltaisen kanssa
Jä j tä i ik i t j t i h ltij• Järjestämispaikan omistajan tai haltijan 
suostumus
Il it t htä ä ähi tää 5 k• Ilmoitus tehtävä vähintään 5 vrk ennen



YLEISÖTILAISUUS

• Yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä 
ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia joita ei oleja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole 
pidettävä yleisinä kokouksina.

• Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai 
määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen 
tämän lain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei 
tilaisuutta osanottajien lukumäärän tilaisuudentilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden 
laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida 
pitää luonteeltaan yksityisenä.



YLEISÖTILAISUUS

• Urheilu- ym. kilpailut
• Messut näyttelyt• Messut, näyttelyt
• Teatteri-, elokuva-, sirkus- ym. esitykset
• KonsertitKonsertit
• Markkinat
• Kulkueet (ei mielenosoitus)Kulkueet (ei mielenosoitus)
• Muut joita ei voida pitää yleisinä kokouksina



ILMOITUSTA EI TARVITA:

Sellaisesta yleisötilaisuudesta joka 
• osanottajien määrän• osanottajien määrän,
• tilaisuuden luonteen
• tai järjestämispaikan• tai järjestämispaikan

… vuoksi ei edellytä toimenpiteitä… vuoksi ei edellytä toimenpiteitä
• järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi
• sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksij y p
• taikka erityisiä liikennejärjestelyjä.



YLEISÖTILAISUUS

• Ilmoituksen sisältö yleisen kokouksen 
edell ttämien tietojen lisäksi mmedellyttämien tietojen lisäksi mm.
– Alueen omistajan suostumus
– Selvitys mahdollisesta anniskelusta
– Ohjelma, aikataulu, arvio yleisömäärästä
– Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
– Selvitys vastuuvakuutuksestay
– Selvitys liikennejärjestelyistä



YLEISÖTILAISUUDEN KIELTÄMINEN

• Poliisi voi kieltää yleisötilaisuuden, jos muut 
toimenpiteet ei ät ole riittä iä ja on ilmeistätoimenpiteet eivät ole riittäviä ja on ilmeistä:
– Järjestäminen on lainvastaista tai 

jä j tä i ä ik t l i ti k kL t ijärjestämisessä rikotaan olennaisesti kokL tai
– Järjestystä ei voida ylläpitää tai
– Järjestäminen aiheuttaa vaaraa terveydelle tai 

vahinkoa omaisuudelle tai
– Järjestäminen aiheuttaa huomattavaa haittaa 

sivullisille tai omaisuudelle



YLEISÖTILAISUUDEN KESKEYTTÄMINEN

• Poliisilla ja järjestyksenvalvojalla on oikeus estää 
tai keske ttää tilais s samoilla edell t ksillätai keskeyttää tilaisuus samoilla edellytyksillä, 
joilla se voidaan kieltää, ellei muut toimenpiteet 
ole olleet riittäviäole olleet riittäviä

• Myös yleisötilaisuuden yksittäinen 
ohjelmanumero voidaan estää tai keskeyttääohjelmanumero voidaan estää tai keskeyttää 
samoilla perusteilla



POLIISIN ANTAMAT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

• Poliisi voi antaa yleisen kokouksen tai 
leisötilais den järjestämisestä ennakolta taiyleisötilaisuuden järjestämisestä ennakolta tai 

tilaisuuden aikana ohjeita ja määräyksiä
YJT llä itä i k i– YJT ylläpitämiseksi

– Terveyden, omaisuuden tai ympäristön 
hi itt i tä i k i t i ä i töllvahingoittumisen estämiseksi tai ympäristölle 

aiheutuvan haitan rajoittamiseksi
Si lli t ik k i t i k i– Sivullisten oikeuksien turvaamiseksi

– Liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi



MÄÄRÄYSTEN HARKINTA

• Lähtökohtana ilmoitukset tiedot
• Osallistujamäärä ohjelma kohderyhmä järjestämispaikka• Osallistujamäärä, ohjelma, kohderyhmä, järjestämispaikka
• Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

– Sisältää myös jv-suunnitelman– Sisältää myös jv-suunnitelman
• Liikennejärjestelyt

– LiikenteenohjaajatLiikenteenohjaajat
– Katujen sulkeminen 
– Pelastustiet

• Vastuuvakuutus



YKSITYISTILAISUUDEN ALKOHOLITARJOILU

• Milloin muussa yleisessä huoneistossa, kuin 
ra itsem sliikkeessä järjestetään s ljettravitsemusliikkeessä järjestetään suljettu 
tilaisuus, on alkoholijuoman nauttiminen sallittu, 
jos tilaisuuden järjestäjä on tehnyt asiastajos tilaisuuden järjestäjä on tehnyt asiasta 
ilmoituksen poliisille.


