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Viikkotiedote 19.11.2021 - Karkkilan koronatilanne on huonontunut 
 
 
Karkkilan koronatilanne on huonontunut aiemmasta. Viimeisen kahden viikon aikana Karkkilassa on todettu 21 uutta 
tartuntaa ja ilmaantuvuuslukumme on nyt 241/100.000 asukasta. Koko pandemian aikana Karkkilassa on ollut yh-
teensä 350 koronatartuntaa (tiedot 19.11.2021). 
 
Karkkilan kaupungin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui 19.11. ja linjasi Karkkilan koronarajoi-
tusten jatkosta 29.11. alkaen. (Aiemmin kerrotut rajoitukset päättyvät 28.11.)  
  
Uudet yleisötilaisuusmääräykset 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on antanut yleisötilaisuuksiin liittyvän uuden päätöksen 18.11.2021. Tämä 
päätös on velvoittava myös Karkkilassa. Alla on päätöksen keskeinen sisältö.  
 
” ESAVI/39238/2021  
 
Kohta 1:  
 
Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet siltä osin, kun niissä on käytössä katsomotiloja, 
joissa osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja ja istumapaikattomien määrä koko tilaisuudessa on yli 20 (kaksi-
kymmentä) henkilöä.  
 
Katsomotilalla tarkoitetaan tässä päätöksessä tilaa, josta osallistujat voivat seurata esitystä, ottelua tai muuta ta-
pahtumaa.  
 
Kohta 2:  
 
Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuuksiin kuuluvat yhteislaulutilaisuudet, joihin osallistuu 
yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.   
 
 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää sisätiloissa yli 20 (kahden-
kymmenen) henkilön yleisötilaisuuksiin kuuluvia yhteislaulutilaisuuksia edellyttäen, että tilaisuuden osallistuja-
määrä on enintään 50 (viisikymmentä) prosenttia muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enim-
mäisosallistujamäärästä.   
 
Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tässä päätöksessä tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodos-
taa.   
…  
Päätöksen rajaukset ja voimassaolo  
 
Aluehallintovirasto toteaa, että epidemian aikana on painotettu lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten viime-
sijaisuutta. Aluehallintovirasto toteaa, että tässä päätöksessä tarkoitetut tilaisuudet, joihin rajoitukset kohdistuvat, 
ovat pääosin aikuisväestölle suunnattuja. Niissä ei myöskään ole kyse sellaisista lasten arkeen kuuluvista toimin-
noista, kuten koulusta ja harrastuksista, joiden turvaaminen on ensisijaisen tärkeää. Aluehallintovirasto toteaa, 
ettei päätökseen ole perusteltua tehdä ikäryhmäkohtaisia rajauksia, vaan sen voidaan arvioida olevan kokonaisuu-
tena välttämätön ja yhdenvertainen. Aluehallintovirastolle annetuissa asiantuntija-arvioissa on arvioitu, että mää-
räyksen tulisi olla voimassa kuukauden ajan, sillä tällä aikavälillä voidaan arvioida rajoitustoimenpiteiden vaikutta-
vuutta. Tämä aluehallintoviraston antama määräys on voimassa 25.11.2021-24.12.2021.  
 
Koronapassin käyttöönottoa koskeva ohjaus  
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Tartuntatautilain 58 i §:n mukaisesti toiminnanjärjestäjän on mahdollista ottaa käyttöön EU:n digitaalinen korona-
todistus eli niin sanottu koronapassi tartuntatautilain 58 tai 58 d §:ssä tarkoitetuissa covid-19-taudin leviämisen 
estämiseksi tehdyissä päätöksissä asetettujen osallistujamäärää koskevien rajoitusten tai osallistujien sijoittumista 
koskevien velvoitteiden vaihtoehtona 58 i §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tiloissa. Toiminnanharjoittajan tulee täl-
löin edellyttää koronatodistuksen esittämistä 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallis-
tuvalta.”  
 
Koko päätös löytyy AVIn sivuilta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69925012 (linkki palveluntarjoajan sivuille ja avau-
tuu uuteen ikkunaan).  
Suosittelemme, että tutustutte AVIn edellä kerrottuun päätökseen.  

 
Karkkilan kaupungin rajoitukset 31.12. asti 
 
Toiminnan ja tapahtumien järjestäjä vastaa terveysturvallisesta toiminnasta tartuntatautilain mukaisesti sekä yllä 
mainitun AVIn määräyksen noudattamisesta. Tartuntatautilain 58 c § on voimassa 31.12.2021 asti. Tartuntatautilain 
löydät täältä: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210447 
 
Karkkilan kaupunki antaa vahvan hengityssuojainsuosituksen 31.12. asti. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan 
kaikille yli 12-vuotiaille sellaisessa toiminnassa, jossa ollaan kontaktissa toisten ihmisten kanssa sekä yleisötapahtu-
missa (myös ulkotiloissa). Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan, ellei sille ole terveydellistä estettä. Koulupäivien 
aikana hengityssuojainsuositus on voimassa 4.-luokkalaisista kaikkiin sitä vanhempiin oppilaisiin ja opiskelijoihin. 
Kaupunki suosittelee omille työntekijöilleen hengityssuojaimen käyttöä kaikissa tilanteissa, jossa ollaan lähikontak-
tissa. 
 
Karkkilan kaupungin sisäisen toiminnan henkilömäärärajoitukset päättyvät 28.11. Myös kaupungin kerhotoiminnasta 
annetut henkilörajoitukset päättyvät 28.11. Jatkossa toiminnassa tulee korostumaan tilaisuuden järjestäjän vastuu 
terveysturvallisuudesta.  
 
Kaupunki ottaa työnantajana uudestaan käyttöön etätyösuosituksen 29.11. alkaen.  
 
Kaupunki tiedottaa työnantajana erikseen henkilökuntaansa tarkemmin uusista suosituksista ensi viikolla.  
 
Koronarokotukset jatkuvat 
 
Koronarokotuksista ajankohtainen tieto löytyy Karviaisen sivuilta. Karviainen järjestää  Karkkilassa WALK IN -rokotus-
tilaisuuksia myös lähiviikkoina kaupungintalolla (Valtatie 26 D 2). Rokotusajat ja ohjeet löydät Karviaisen sivuilta: 
https://karviainen.fi/terveyspalvelut/korona/korona-rokotukset/varattavissa-olevien-aikojen-tilanne/ 
 
 
Karviaisen tiedottamismuutos altistuksista ja tartunnoista  
 
Karviainen on päättänyt Espoon, Helsingin ja Vantaan tavoin luopua päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten altistu-
misten tiedottamisesta (nettisivut/facebook). THL päivitti syyskuussa ohjeensa alle 12-vuotiaiden koronatestauk-
sesta sekä korona-altistumisten määrittelystä kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa. Testausohjeen sekä 
tartunnanjäljityksen muutosten vuoksi altistustilanteiden julkinen tiedottaminen ei ole enää tarkoituksenmukaista. 
Altistumisista ollaan jatkossakin suoraan yhteydessä altistuneisiin/huoltajiin ja heille annetaan tilannetta koskevat 
toimintaohjeet. 
 
 
Karkkilan kaupunki seuraa koronatilannetta aktiivisesti, ja tiedotamme viipymättä mahdollisista muutoksista. 
 
 
Toivotamme hyvää joulunavausviikonloppua kaikille!  
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