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Tiedote 4.3.2021 – Rajoituksia tiukennetaan Karkkilassa 
 
 
Karkkilan koronatilanne on edelleen pahentunut. Karkkilan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä jo 380 / 100.000 / 
2 viikkoa. Karkkilan koko pandemianaikainen tartuntojen määrä on nyt 104. Kahden viimeisen viikon aikana 
Karkkilassa on todettu 33 uutta tartuntaa.  
 
Karviaisen alueella tartunnanlähde on tiedossa nyt noin 70 %:ssa tapauksista. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat 
edelleen perheensisäisiä (ja muu lähipiiri) ja työperäisiä. Koronavirusvarianttitartunnat lisääntyvät tällä hetkellä 
voimakkaasti myös Karviaisen alueella. Karkkilan viimeaikaisista tartunnoista pääosa on nyt 10 – 19-vuotiaiden 
ikäryhmässä.  
 
Karkkilan kaupunki tekee muutoksia aikaisempiin rajoituspäätöksiin tänään 4.3.2021. Päätökset perustuvat 
valtionhallinnon tuoreisiin linjauksiin ja määräyksiin sekä paikallisen terveysviranomaisen suosituksiin ja 
Karkkilan tartuntatilanteeseen. Karkkilan kaupungin, perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin kunnan johto 
käsitteli uusia rajoituksia iltakokouksessaan 3.3. Karviainen on julkaissut omat suosituksensa 4.3. Ne löytyvät 
osoitteesta: https://karviainen.fi/ajankohtaista/pandemiatyoryhman-tiedote-4-3-2021/ 
 
Tämän tiedotteen lopussa on tarkemmin kerrottu aluehallintoviraston määräyksistä, jotka ovat velvoittavia 
myös Karkkilassa. Tiedotteen lopussa on myös perusopetuslain 20 a §, johon viittamme alla.  
 
Keskeiset muutokset Karkkilassa 8. – 28.3.2021 
 
- Karkkilan yläkoulu siirtyy etäopetukseen (välttämätön opetus turvataan, perusopetuslaki 20 a §). Päätös 

tehdään, kun aluehallintovirastolta on saatu asiaan tarvittava määräys. Koululaisten perheitä tiedotetaan 

tarkemmin Wilmassa.  

 

- Suosittelemme vahvasti, että Karkkilan peruskoulujen 5. – 6.-luokkalaiset käyttävät hengityssuojaimia, ellei 

sille ole terveydellistä estettä.  

 

- Karkkilan kaupungin järjestämä ja kaupungin tiloissa (sisä- ja ulkotilat) myös muiden tahojen toteuttama 

ryhmäharrastustoiminta 

1. Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien lasten ja nuorten ohjatut ryhmäharrastustoiminnat 
kielletään. 
 

2. Vuonna 2008 ja sitä nuorempien lasten ohjattu ryhmäharrastustoiminta sallitaan edelleen. Ryhmien 
maksimikoko on 10 harrastajaa + ohjaaja. Harrastustoiminta on toteutettava ilman lähikontakteja. 
Suosittelemme vahvasti hengityssuojaimen käyttöä, mikäli sille ei ole terveydellistä estettä. 
 

3. Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien yksilöohjaus on sallittua, mutta suosittelemme 
ensisijaisesti etäohjausta. Mikäli se ei ole mahdollista, voidaan yksilöopetusta jatkaa ilman 
lähikontakteja. Suosittelemme vahvasti hengityssuojaimen käyttöä, mikäli sille ei ole terveydellistä 
estettä. 
 

4. Kaikilta muilta osin kaupungin harrastustilat on suljettu. 

Muilta osin rajoitukset pysyvät ennallaan Karkkilassa.  
 
Karkkilalaiset yhdistykset, yritykset ja kaupunkilaiset ovat toimineet erittäin vastuullisesti pandemiarajoitusten 
noudattamisessa. Haluamme ikävästi tilanteesta huolimatta kiittää lämpimästi kaikkia karkkilalaisia ja toivottaa 
kaikille jaksamista!  

https://karviainen.fi/ajankohtaista/pandemiatyoryhman-tiedote-4-3-2021/


 
 
Tiedote    
 
 
4.3.2021   2 (4) 

       

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 3.3. 

”Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tiukennuksia alueensa koronarajoituksiin. Päätöksiä 

kokoontumisrajoituksista, tilojen terveysturvallisen käytön varmistamisesta ja tilojen sulkemisesta on tarkoitus 

julkaista huomenna eli 4.3.2021. Alla on listattu valmisteilla olevat päätökset ja niiden arvioidut julkaisu- ja 

voimassaoloajat. 

Tiloja suljetaan koko Uudenmaan alueella 8.-14.3. väliseksi ajaksi 

Tiloja määrätään suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntatautilain 

pykälän 58 g mukaisesti. Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin 

toimijoiden seuraavia tiloja: 

- joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai 

liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat 

- yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat 

pukuhuonetilat 

- tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan 

käytettävät tilat 

- huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat 

- sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat 

- kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät 

tilat sekä kulku niihin. 

Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai 

osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä 

korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina 

tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos 

terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää. 

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien 

lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai 

perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Tällä hetkellä vastaava päätös tilojen sulkemisesta on voimassa pääkaupunkiseudulla eli Espoon, Helsingin, 

Kauniaisten ja Vantaan alueella sekä Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan 

alueella. https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902433 

Koko HUS-aluetta koskeva päätös tilojen sulkemisesta on tarkoitus julkaista aluehallintoviraston verkkosivuilla 

4.3.2021, ja se olisi voimassa 8.-14.3.2021. 

Myös yläkoulujen tiloja määrätään suljettavaksi 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee päätöksiä, joilla oppilaitosten tilat suljetaan valtioneuvoston 

linjauksen mukaisesti 8.-28.3.2021 väliseksi ajaksi. Päätös koskee perusopetuksen yläkouluja. Tilat suljetaan 

tartuntatautilain pykälän 58 perusteella. Opetuksen järjestäjä eli käytännössä kunta tekee tarvittavat 

perusopetuslain mukaiset päätökset, joilla yläkoululaisten opetus siirretään etäopetukseen. Tilojen 

sulkemispäätös ei koske alakoululaisia. Myös esimerkiksi erityisen tuen oppilailla opetus jatkuu lähiopetuksena. 

2. asteen opetus voidaan järjestää etäopetuksena ilman aluehallintoviraston päätöstä oppilaitosten tilojen 

sulkemisesta. 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902433
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Oppilaitosten tilat määrätään suljettavaksi koko Etelä-Suomen alueella eli Etelä-Karjalan, Helsingin ja 

Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. 

Päätökset oppilaitosten tilojen sulkemisesta on tarkoitus julkaista aluehallintoviraston verkkosivuilla torstaina 

4.3.2021, ja ne olisivat voimassa 8.-28.3.2021. 

Toimijoiden on varmistettava, ettei lähikontakteja synny 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee epidemian leviämisvaiheessa oleville alueille eli Etelä-Karjalan, 

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille päätöstä, jonka mukaan toimijoiden täytyy 

varmistaa, että osallistujien tai asiakkaiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. 

Päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d ja koskee laajalti sekä julkista että yksityistä sektoria eli 

seuraavia toimijoita: 

- yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt 

- yksityiset elinkeinonharjoittajat 

- kunnat ja kuntayhtymät 

- uskonnolliset yhdyskunnat 

- julkisoikeudelliset laitokset. 

Päätös koskee näiden toimijoiden sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. 

Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen 

toimintaa, ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämää eikä ravintoloiden toimintaa. 

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. 

Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, 

tiloja ei voi käyttää. 

Tällä hetkellä vastaava päätös lähikontaktien välttämisen varmistamisesta on voimassa Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Lisätietoa tiedotteesta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69901946 

Kokoontumisrajoituksia tiukennetaan - koko Etelä-Suomeen voimaan enintään kuuden henkilön rajoitus 

Tällä hetkellä suurimmassa osassa Etelä-Suomen aluetta on voimassa aluehallintoviraston määräys, jonka 

mukaan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten enimmäisosallistujamäärä on kymmenen henkilöä - Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella raja on kuusi henkilöä. Aluehallintovirasto suosittelee kaikilla alueilla 

välttämään pieniäkin kokoontumisia aina kun se on mahdollista. Voimassa olevat kokoontumisrajoitukset on 

listattu aluehallintoviraston verkkosivuilla: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-

FkUhWGKAqmTQ-48342503 

Kokoontumisrajoituksia tiukennetaan Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen 

sairaanhoitopiirien alueilla enintään kuuteen henkilöön. Päätökset on tarkoitus julkaista torstaina 4.3.2021, ja 

ne olisivat voimassa 5.-31.3.2021. 

Rajoitusten tavoitteena lähikontaktien vähentäminen ja koronaviruksen leviämisen estäminen 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto korostaa, että tautitilanne on alueella erittäin vakava ja herkästi leviävät 

virusmuunnokset lisäävät entisestään riskiä tilanteen nopealle pahenemiselle. Viruksen leviämisen torjunta 

lähikontakteja rajoittamalla ja hygieniaohjeita noudattamalla on nyt keskeistä - ja jokaisen toimijan ja yksilön 

vastuulla. Kaikkia voimassa olevia viranomaisten rajoituksia, suosituksia ja ohjeita on jokaisen syytä osaltaan 

noudattaa. 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69901946


 
 
Tiedote    
 
 
4.3.2021   4 (4) 

       

Päätösten lopullinen julkaisuaikataulu saattaa vielä muuttua. Päätösten valmistelu ruuhkauttaa 

aluehallintoviraston asiantuntijoita ja johtoa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa lisää, kun päätökset 

julkaistaan verkkosivuilla, ja vastaa mahdollisiin median kysymyksiin sen jälkeen tiedotteissa annettujen 

yhteystietojen mukaisesti. Suosittelemme myös tutustumaan verkkosivujemme usein kysyttyä koronasta -osioon: 

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta.” 

 

Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta 20 a § 

 

”Poikkeukselliset opetusjärjestelyt 

Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 

turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä 

opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on 

välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana 

tässä laissa tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn mukaisesti. 

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi 

kerrallaan. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin 

lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitettua oppimisen tukea sekä 31 

§:ssä säädettyjä palveluja ja etuuksia sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista 

toteuttaa. Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus muuna kuin lähiopetuksena annettavassa opetuksessa antaa 

kaikille oppilaille maksuton ateria. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita, 

17 §:ssä tarkoitettuja erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn 

oppivelvollisuuden oppilaita eikä 5 §:ssä tarkoitettuja valmistavan opetuksen oppilaita. 

Jos oppilaan opetusta ei tartuntatautilain 57, 60 ja 63 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa voida järjestää 

lähiopetuksena, opetus voidaan järjestää tämän lain 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuin erityisin 

opetusjärjestelyin, jota koskeva päätös voidaan tehdä enintään edellä tarkoitetun tartuntatautilain nojalla 

annetun oppilasta koskevan päätöksen voimassaolon ajaksi.” 


