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Ammattiosastokoulutus ja turvallisuus 1.1.2022 alkaen (COVID19) 

Aika 17.12.2021 
 

Paikka Helsingissä 
 
 

1  Ammattiosastokoulutus 2022 

Ammattiosastojen on mahdollista järjestää kursseja 2022. 
Alla on huomioon otettavia seikkoja koulutuksen järjestämisessä. Pyy-
dämme seuraamaan ja noudattamaan tarkasti alueellisia rajoituksia ja ter-
veysviranomaisten suosituksia, ohjeita ja määräyksiä.  
 
Koulutusjärjestelyt on syytä ottaa vakavasti, koska pandemian leviämisen 
estäminen on edelleen ajankohtaista. Niin kurssilaisten kuin liiton toimitsijoi-
den taholta tämä on myös työturvallisuuskysymys.  

 

2  Tilojen väljyys ja osallistujamäärä 

Tiloja varattaessa on huomioitava, että tilojen on oltava riittävän väljiä. Edel-
leen suositellaan 1.5 - 2 metrin suojaetäisyyttä liiton koulutustilaisuuksissa. 
 
Maksimiosallistujamäärän järjestettäville kursseille määrittelee ennen kaik-
kea tilat ja palveluntarjoajan mahdollisuus taata turvallinen ympäristö mah-
dollisen tartunnan leviämisen estämiseksi.  
 
Mikäli on tarvetta järjestää koulusta isolle väkimäärälle, liitto suosittelee kou-
lutusta toteutettavaksi Teamsin tai Howspacen välityksellä. 
 
Koulutusyksikkö toivoo, ettei ammattiosastot suunnittele laivakursseja ko-
rona aikana. 

 

3  Verkkokoulutus 

Verkkokoulutusta ei vuonna 2022 tueta taloudellisesti liiton toimesta, koska 
siitä ei ole synny kustannuksia. Liitto kannustaa silti ammattiosastoja pitä-
mään verkon yli koulutustilaisuuksia, varsinkin silloin kun välimatkat ovat 
pitkiä. Tai koronatilanne niin vaatii. Mikäli koulutus tapahtuu hybridinä, eli 
kouluttaja on etänä, tai osallistujista osa on etänä tilaisuudessa, tukea voi-
daan maksaa jos kuluja syntyy. Kurssitukihakemuksessa on syytä kertoa 
tarkkaan kurssin toteuttamiseen liittyvistä asioista. 
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4  Hygieniakysymykset 

Osallistujille on ilmoitettava näkyvästi, ettei henkilö, 
jolla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita tai edes flunssaoireita, saa 
tulla koulutustilaisuuteen tai tilaan, jossa koulutus järjestetään.  
 
Palvelun tarjoajan on noudatettava viranomaisten voimassa olevia mää-
räyksiä järjestäessään kurssitoimintaan liittyviä tarjoiluja ja tiloja. 

 
Tiloissa on oltava desinfiointiainetta tarjolla riittävän käsihygienian saavutta-
miseksi. Käsihygieniasta huolehtimiseen on kannustettava kurssilaisia. Des-
infiointiainetta on yleensä saatavilla palveluntarjoajan toimesta. Mikäli tilai-
suus järjestetään ammattiosaston tiloissa, tulee siivouksesta huolehtia en-
nen ja jälkeen koulutustilaisuuden. Ammattiosasto hankkii myös desinfiointi-
aineen käsihygienian ylläpitämiseksi.  
 
Varmuuden vuoksi kouluttavalta toimitsijalta löytyy desinfiointiainetta ja he 
jakavat myös kasvomaskeja.  
 
Liiton koulutustilaisuuksissa on siirrytty turvallisen ympäristön turvaamiseksi 
majoituksen osalta yhden hengen huoneisiin. Yön yli kursseilla ammatti-
osastokoulutukseen osallistujat majoitetaan mahdollisuuksien mukaan yh-
den hengen huoneisiin.  

 
Kimppakyydeissä on suositeltavaa käyttää kasvomaskeja. 
 

5  Seuranta 

Ammattiosaston koulutuksen järjestäjänä, on seurattava viranomaispäätök-
siä ja ajankohtaista valtiohallinnon tiedottamista koronavirus tilanteesta ja 
toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 
Kouluttava toimitsija tarkistaa aina ennen koulutustilaisuutta alueelliset rajoi-
tukset. Mikäli alueellisia rajoituksia ei pystytä noudattamaan, on kurssi syytä 
siirtää turvallisempaan ajan kohtaan tai pidettäväksi verkkoyhteyksin. 
 
Mikäli lähikoulutustilaisuuden jälkeen ilmenee jäsenistössä sairastumista 
koronavirukseen, on siitä ilmoitettava viipymättä myös liiton koulutusyksik-
köön. 

 
  

 
Jakelu: Ammattiosastojen koulutuksen järjestäjät  

 
Tiedoksi: Kouluttavat toimitsijat  
 


