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Ohjeita museoiden avaamiseen, toimintaan ja tapahtumiin
koronakriisin aikana kesäkaudella
Museot voivat olla avoinna 1.6. alkaen ja kesän aikana on mahdollista järjestää
yleisötilaisuuksia, joissa osallistujamäärä on 50–500, mikäli niissä turvallisuus voidaan varmistaa
asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.
Alla on ohjeita ja käytännön vinkkejä museotoiminnan avaamiseen Päijät-Hämeen alueen
paikallismuseoissa. Ohjeet ovat pitkät, mutta eivät kaikilta osin koske kaikkia museoita. Toivon,
että jaksatte näihin kuitenkin perehtyä huolella. Ohjeiden lopusta löydät hyödyllisiä linkkejä
mm. eri tulostettaviin materiaaleihin, joita museoissa voi hyödyntää.
Ohjeet perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
laatimaan ohjeeseen, jota sovelletaan 1.6. alkaen julkisten tilojen käyttöön ja
yleisötapahtumien järjestämiseen. Näihin kannattaa tutustua ensin alla olevasta linkistä:
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/yleisotilaisuuksissa-noudatettavaohjeita-koronavirustartuntojen-ehkaisemisesta

TÄRKEÄÄ!
Ohjeita noudattamalla suojellaan sekä yleisöä, että museon henkilökuntaa ja vapaaehtoisia.
Omassa toiminnassaan ohjeita noudattamalla museot osallistuvat osaltaan koronaepidemian
hallintaan ja mahdollistavat ihmisille turvallisen pääsyn museoon jatkossakin. Asiakkaan ja
yksilön vastuulla on kuitenkin noudattaa museon antamia ohjeita siitä, miten museon tiloissa
toimitaan.
MUISTA!
- Riskiryhmään kuuluvien ei tarvitse uhrautua, eikä heitä voi velvoittaa museon avoinnapitoon –
museo voi olla myös suljettuna tai rajoitetummin auki!
- OKM:n ohjeita sovelletaan eri museokohteissa niihin jokaiseen soveltuvasti.
- Omaa museota koskevat ohjeet on hyvä laatia ennen museon avaamista kesäkaudelle, jotta
kaikki museontoimintaan osallistuvat ovat tietoisia näiden noudattamisesta.
- Vierailijoita koskevat ohjeet on hyvä laittaa esille jo museoon saavuttaessa (esim. useaan
paikkaan sisäänkäynnin yhteyteen/museon ulkopuolelle, A-ständi, ilmoitustaulu jne.) sekä
museon verkkosivuille.
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Keskeisimmät ohjeet ja vinkkejä näiden noudattamiseen museoissa:
Osallistu ja tule vain oireettomana
-

Tämä koskee niin museon ylläpitäjiä ja toimintaan osallistuvia kuin asiakkaitakin. Pyynnön
saapua oireettomana voi laittaa museon ulkopuolelle, sisäänkäynnin yhteyteen tai
verkkosivuille. Ohjeen noudattaminen on asiakkaan vastuulla.

Riskiryhmään kuuluvat
-

Riskiryhmään kuluvien suositellaan edelleen välttämään julkisissa tiloissa järjestettävää
toimintaa. Tästä syystä Suomessa museoissa ei järjestetä erillisiä riskiryhmäläisille
varattuja aukioloaikoja- tai tunteja jne. Museoissa käynti on kuitenkin jokaisen
riskiryhmäläisen omassa harkinnassa, joten asiakkaalta ei esimerkiksi iän perusteella voi
evätä pääsyä museoon.

Turvavälit ja lähikontaktien välttäminen
-

-

-

-

-

-

Ihmisten välillä (myös museon henkilökunnan/avoinnapitäjän/valvojan ja asiakkaiden välillä)
tulisi olla mahdollisuus 1-2 metrin turvaväliin, tätä varten on arvioitava kuinka monta
ihmistä alueelle, museoon tai yksittäiseen rakennukseen on mahdollista päästää kerralla.
Samalla on pyrittävä seuraamaan, ettei määrä ylity. (esim. tukkimiehen kirjanpidolla,
käsilaskurilla seurataan sisään tulevien ja poistuvien määrää.) Helpointa tämä on, jos
museoon/alueelle sisääntulo ohjataan esim. kyltein vain yhtä kautta.
Perhekuntia tai samassa seurueessa saapuvia ei tarvitse erottaa toisistaan, oleellista on
pitää seurueet erillään toisistaan.
Ihmisiä voi muistuttaa turvavälien säilyttämisestä näkyvästi kiinnitetyillä yleisohjeilla
(esim. Museoliiton tai THL:n julisteet), museon henkilökunnan/toimintaan osallistuvien tulee
herkästi muistuttaa ihmisille asiasta, jos ryhmiä syntyy.
Ahtaisiin tiloihin tai pieniin huoneisiin kerrallaan pääsyä voi rajoittaa esim. 1-2 henkilöön
tai samaan perhekuntaan kerrallaan, tämän voi ilmaista kylteillä tilan ulkopuolella.
Jonojen tai parveilun syntymistä tulisi välttää, tätä voi ehkäistä esim. sijoittamalla
luettavat ohjeet/opasteet useaan eri paikkaan, merkitsemällä jonopaikkoihin turvavälejä
lattiaan/maahan ja porrastamalla ihmisten sisäänpääsyä alueelle/museoon.
Museoon tai museoalueelle voi opastein osoittaa selkeän kiertosuunnan, jotta vastakkaiset
kohtaamiset vähenevät.
Yleisiä (kaikille avoimia) ryhmäopastuksia ei suositella järjestettäväksi, sillä etenkin
ahtaissa tiloissa turvavälien säilyttäminen on hankalaa. Perhekunnittaisia tai muun erillisen
seurueen opastuksia voidaan museon oman harkinnan mukaan tehdä, kunhan nämä pystytään
pitämään riittävän erillään museon mahdollisista muista asiakkaista.
Yleisötilaisuuksien istumapaikat tulee sijoittaa väljästi turvavälein. Istumapaikkoja voi
ohjata esimerkiksi pitkillä penkeillä lapuin, merkinnöin, istumatyynyillä, alustoilla jne.
Etäisyydessä tulee huomioida myös takana tai edessä istuvat, ei vain vierustoverit. Museoiden
tiloissa olevien ”levähdysistuinten” välejä voi harventaa ja istumapaikkoja osoittaa esim.
lapuin, tyynyin jne. riittävän etäälle toisistaan.
Museon henkilökunnalle tai talkoo/vapaaehtoisporukoille voi tarvittaessa suunnitella
”työvuorot” siten, että mahdollisuuksien mukaan aina samat henkilöt tekevät keskenään
työtä.
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Hygienia ja siivous
-

-

-

-

-

-

-

Käsihuuhdetta (käsidesiä) tulee olla helposti saatavilla! Nämä tulisi sijoittaa niin, että niitä
käytetään heti sisätilaan tai museoalueelle saavuttaessa. Tarvittaessa useampi piste, ettei
jonoja tai ruuhkaa synny.
Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta voi muistuttaa asiakkaita yleisin julistein (THL,
Museoliitto, Kotiseutuliito).
Yhteiskäyttö välineitä ei käytetä, ellei näitä pystytä puhdistamaan käyttäjien välillä.
Käytöstä tulee poistaa esim. yhteiskäyttöiset opasmateriaalit/vihkoset/paperit, jotka
palautetaan kierroksen jälkeen, kokeiltavat esineet, vaatteet, hatut ym. materiaalit,
lasten leikkinurkkaukset, yhteiskäytössä olevat kynät, kosketusnäytöt ja näyttöpäätteet.
Useassa museossa tai materiaalissa ei ole mahdollisuutta asiakkaiden välissä tapahtuvaan
puhdistukseen.
Korvaavana (jos mahdollista toteuttaa):
o Asiakkaalle tarjottava opasmateriaali, jonka voi ottaa mukaan tai opasmateriaalin
sijoittaminen esim. verkkosivulle ym. asiakkaiden omilla laitteilla luettavaksi. Sama
koskee lapsille suunnattua materiaalia esim. värityskuvia, tehtäviä jne. Laminoidun
opasmateriaalin voi puhdista puhdistusaineella asiakkaiden välillä.
o Vieraskirjan yhteyteen teline, josta mahdollista ottaa puhdas kynä ja toinen johon
laitaa käytetyt kynät, ”käytetyt” kynät puhdistetaan ennen uudelleen käyttöä.
Rohkaistaan käyttämään omia kyniä.
o Kosketusnäyttöihin tarjotaan kosketusnäyttökynä jokaiselle asiakkaalle, kynät
puhdistetaan asiakkaiden välillä. Rohkaistaan käyttämään/ottamaan mukaan oma
kosketusnäyttökynä.
Siivousta on tehostettava, pelkkä kevät- ja syys siivous eivät riitä. Siivouksessa käytetään
heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta, WC-tiloissa desinfioivaa ainetta. Jos museolla on
vain yksi WC, joka on yhteiskäytössä asiakkaiden ja museolla työskentelevien kesken,
kannattaa pohtia tämän poistamista yleisökäytöstä.
Kosketuspinnat kuten kaiteet, kahvat, käsinojat, tasot, pöydät, valokatkasijat, hanat
pyyhitään vähintään päivittäin (museon ollessa avoinna), pyyhintää tehostetaan, jos
kävijöitä on runsaasti esim. tapahtumien yhteydessä 2–4 tunnin välein. Myös vitriinien pinnat,
jos asiakkaat koskettelevat näitä. Vitriinien koskettelua voi ehkäistä ohjekylteillä.
MUSEOKOKOELMAAN KUULUVIA ESINEITÄ TAI HUONEKALUJA EI PUHDISTETA EMÄKSISELLÄ
AINEELLA MISSÄÄN TAPAUKSESSA! Kokoelmaesineisiin koskeminen tulisi olla kiellettyä
normaalistikin, joten Ethän koske tai ethän istu -kylttejä/ohjeita kannattaa lisätä
entisestään.
Käteisen rahan käyttöä vältetään. Rahan käsittelyn jälkeen puhdistaan kädet (pesu tai
käsidesi), voi myös käyttää kertakäyttöhanskoja (opeteltava oikeaoppinen riisuminen).
Alennuskortit ym. tarkastetaan ilman, että nämä otetaan omiin käsiin. Käteisen pääsymaksun
voi halutessaan myös kerätä lippaaseen tms., johon asiakas tämän itse pudottaa.
Mobiilimaksamisen käyttöönottoa kannattaa harkita.
Kasvo- ja hengityssuojaimien käyttö on vapaaehtoista, Sosiaali- ja terveysministeriön ohje
maskien käytöstä julkaistaan todennäköisesti kesäkuun aikana ja tähän kannattaa perehtyä.
Pisaratartunnoilta asiakaspalvelijoita/lipunmyyjiä ym. museon henkilökuntaa voidaan
suojella esim. maksutilanteessa suojaplekseillä tai kasvovisiireillä. Turvaetäisyyden
ylläpitäminen ja hyvä käsihygienia ovat kuitenkin ensisijaisia keinoja paikallismuseoissa.
Tärkeää on muistaa, että kasvosuojaimen käyttö ei poista tarvetta turvaväleistä.
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Museon ei tarvitse tarjota asiakkaille suojaimia kuten kertakäyttöhanskoja, maskeja
normaalin vierailun yhteydessä (yhteiskäyttövälineet poistettu käytöstä), mahdollisuus
hyvään käsihygieniaan ja turvaväleihin riittää.

Tiedot yleisötilaisuuksiin osallistuneista mahdollisten tautitapausten jäljitystä varten
-

-

Tietojen kerääminen ei koske museossa normaalin aukiolon puitteissa vierailevia.
Tietojen kerääminen lainsallimilla tavoilla yleisötilaisuuksien yhteydessä on ongelmallista ja
tämän tulisi perustua vapaaehtoisuuteen. Oletettavasti tapahtumatoiminta on kesällä hyvin
vähäistä.
Vapaaehtoisvoimin ylläpidettyjen museoiden kannattaa merkitä ylös esim. talkoisiin tai
avoinnapitoon osallistuneet henkilöt ja ajankohdat mahdollista tartuntajäljitystä varten.

Hyödyllisiä linkkejä:
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote ohjeistuksesta: https://minedu.fi/artikkeli//asset_publisher/1271139/yleisotilaisuuksissa-noudatettava-ohjeita-koronavirustartuntojenehkaisemisesta
Museoviraston selventäviä vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin ministeriön ohjeen
noudattamisesta: https://www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen/tietoakoronakriisista-museoille
Kotiseutuliiton ohjeita korona-ajalle: https://kotiseutuliitto.fi/jasenille/kotiseututyo-koronanaikaan/
Materiaaleja museoiden käyttöön:
Museoliiton ladattavat ja tulostettavat julisteet:
https://www.museoliitto.fi/tervetuloa_museoon
THL:n materiaalipankki, jossa mm. tulostettavia ohjejulisteita:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta

Kaikissa museotoimintaan liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Päijät-Hämeen alueelliseen
vastuumuseoon ja maakuntamuseotutkijaan.
Anna-Riikka Vaden
tutkija
Lahden museot/Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo
anna-riikka.vaden@lahti.fi
+358 50 398 5492
PL 113, 15111 Lahti

