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Tiedote 24.12.2021 – Etelä-Suomen AVIn uudet päätökset koronarajoituksista 28.12. alkaen 
 
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut 23.12.2021 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rin alueelle uudet päätökset (ESAVI/43939/2021 ja ESAVI/45135/2021) koskien Covid 19 -pandemian rajoi-
tuksia. Nämä päätökset ovat velvoittavia myös Karkkilassa. 
 
Alla on päätösten keskeinen sisältö. Linkki ESAVIn sivuille, josta päätökset löytyvät kokonaisuudessaan: 
https://avi.fi/yleistiedoksiannot-etela-suomi 
 
Näiden päätösten toimeenpanemiseksi Karkkilan kaupungin yleisötilaisuuksiin sekä harrastustoimintaan 
tarkoitetut sisätilat suljetaan 10.1.2022 asti.  
 
Karkkilan kaupungin em. tiloja voidaan edelleen käyttää oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen normaaliin 
toimintaan, ammattiurheilemiseen, vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjat-
tuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.  
 
Karkkilan kaupungin omia tai sen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei toteu-
teta 17.1.2022 asti. Tästä poikkeuksena ovat oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen normaali toiminta sekä 
ammattiurheileminen. 
 
1) PÄÄTÖS ESAVI/43939/2021 
 
Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §) 
Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. 
 
Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §) 
Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa tarkoitettuja toi-
mijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai  
osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla 
siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voi-
daan ehkäistä. 
 
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toi-
mintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 
 
Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa 
tarkoitettuja tiloja ovat:  
 
1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;  
 
2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle 
suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajan-
kohtana;  
 
3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.  
 
Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua lii-
kunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa:  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Favi.fi%2Fyleistiedoksiannot-etela-suomi%3Ffbclid%3DIwAR2NzBgHwnoX01RWlFB7ijyd-YXH8Qpu3GGfE2Xzm5glQHaRhQgmcGI6QnU&h=AT3h2pOObfDEDQZ3ACDjYez3VcueR9bwNjA2t0N4xgp2zjkBrsmxkxADXYFz8E_drivQUjVf9VH1IUpf4HHxMyyzSyMYmpJ4A9XbhawAI-JarDu5NRKF-YVpHydcMCVyBA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT36n0fbyz6D6L4GOjN0IPTezRy_-989fY7W5jQhCaCIoWXt_GTWjQJxTJGDGWha1PdYvPXqWCEc7kfDOI_tqU8C-oy9tyWfNprfj-oTilAFNeeTwAvL3Slm26sPb6fV_y_fBLQxwmeAVglTBeyl4ZpJ1DiCEAtiNe7GFbx3ogrDZA
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1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan 
käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat; 
 
2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä ole-
vat pukuhuonetilat; 
3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan 
käytettävät tilat;  
 
4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;  
 
5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;   
 
6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät 
tilat sekä kulku niihin.  
 
Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:  
 
1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 
§:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoitta-
jat;  
 
2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;  
 
3) kunnat ja kuntayhtymät;  
 
4) uskonnolliset yhdyskunnat;  
 
5) julkisoikeudelliset laitokset.  
 
Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elä-
män piiriin kuuluvaa toimintaa.  
 
Määräykset ovat voimassa ajalla 28.12.2021-17.1.2022. 
 
 
2) PÄÄTÖS ESAVI/45135/2021 
 
Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun 
asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osal-
listujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4  momentissa tarkoitettuun toimintaan. 
 
Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten oh-
jattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.  
 
Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 
tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty 
tämän päätöksen perusteluissa. 
 
Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 
 
Voimassaolo: Määräys ovat voimassa ajalla 28.12.2021-10.1.2022. 
 


