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Tiedote 31.1.2022 – AVI purkaa rajoituspäätöksiä 1.2. alkaen 
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on 31.1.2022 antanut päätöksen (ESAVI/3171/2022), jolla se kumoaa aiem-
man päätöksensä (ESAVI/2066/2022) koskien tiettyjen tilojen sulkemista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
(HUS) alueella. Kumoamispäätös on voimassa 1.2.2022 alkaen. ESAVIn päätös on velvoittava myös Karkkilassa.  

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on 31.1.2022 antanut päätöksen (ESAVI/3811/2022) koskien yleisö-
tilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä sekä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyk-
siä. Tämä päätös on voimassa 1.2. – 15.2.2022.  

Edellä kerrotut ESAVIn päätökset ovat velvoittavia myös Karkkilassa. Alla on päätösten keskeinen sisältö, ja tässä on 
linkit, josta löytyvät päätökset kokonaisuudessaan.  
 
https://avi.fi/documents/25266232/106238761/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3171_2022.pdf/b0633e33-
b622-40c5-f606-1a19a5323d58/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3171_2022.pdf?t=1643623155482 

https://avi.fi/documents/25266232/107921538/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3811_2022.pdf/0d5a7e3c-
551e-a578-f2c4-5b59d8a66462/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3811_2022.pdf?t=1643623052215 

 
Päätös ESAVI/3171/2022 (31.1.2022), voimassa 1.2.2022 alkaen 
 
”Aluehallintovirasto kumoaa 21.1.2022 antamansa tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen määräyksen 
(ESAVI/2066/2022) koskien tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai raja-
tun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen sulkua ajalta 
1.2.2022-7.2.2022.” 
 
 
Päätös ESAVI/3811/2022 (31.1.2022), voimassa 1.2. – 15.2.2022 

”Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §)   
 
Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.   
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan kuitenkin järjestää sisätiloissa yleisötilai-
suuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä ja joissa kaikille osallistujille 
on määritelty oma istumapaikka.   
 
Tässä päätöksessä määritellyllä istumapaikalla tarkoitetaan nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa.    
 
Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)  
 
Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa tarkoitet-
tuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistuja-
piirin 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 toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoi-
mia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat:   

https://avi.fi/documents/25266232/106238761/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3171_2022.pdf/b0633e33-b622-40c5-f606-1a19a5323d58/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3171_2022.pdf?t=1643623155482
https://avi.fi/documents/25266232/106238761/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3171_2022.pdf/b0633e33-b622-40c5-f606-1a19a5323d58/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3171_2022.pdf?t=1643623155482
https://avi.fi/documents/25266232/107921538/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3811_2022.pdf/0d5a7e3c-551e-a578-f2c4-5b59d8a66462/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3811_2022.pdf?t=1643623052215
https://avi.fi/documents/25266232/107921538/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3811_2022.pdf/0d5a7e3c-551e-a578-f2c4-5b59d8a66462/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sESAVI_3811_2022.pdf?t=1643623052215
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1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;    
2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osal-

listujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä 
vastaa tiettynä ajankohtana;   

3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riip-
pumatta.    

 
Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitet-
tua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistystoimintaa:   
 
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 yhtey-

dessä olevat pukuhuonetilat;   
3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoi-

mintaan 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 käy-

tettävät 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 anne-

tun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitse-
mistoiminnan harjoittajat;   

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-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.”    
 
 

Karkkilassa on edelleen voimassa seuraavat rajoitukset ja suositukset  

1) Tilojen ja harrastustoiminnan rajoitukset 1.2.2022 alkaen 

Kaikki Karkkilan kaupungin harrastustoimintaan tarkoitetut tilat ovat käytettävissä 1.2.2022 alkaen. Tilojen käytössä 
tulee huomioida tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset käytön edellytykset (nämä on kerrottu edellä ESAVIn päätök-
sessä). Tiloista ja toiminnoista vastaavat henkilöt tiedottavat käyttäjiä tarkemmin.  

Karkkilan kaupungin toteuttama ryhmämuotoinen harrastustoiminta on sallittua 1.2.2022 alkaen. Harrastustoimin-
nassa tulee huomioida tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset käytön edellytykset (nämä on kerrottu edellä ESAVIn pää-
töksessä). Ryhmien ohjauksesta vastaavat tahot tiedottavat asiakkaitaan tarkemmin. 

Karkkilan työväenopiston ryhmämuotoinen sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta on sallittu lähiohjauksena 
1.2.2022 alkaen. Työväenopiston toimintaa voidaan toteuttaa myös etäohjauksella 13.2. saakka (kaupungin työnan-
tajana antaman etätyösuosituksen mukaisesti). Työväenopisto tiedottaa ohjaajia ja asiakkaitaan tarkemmin. 

2) Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.2. – 15.2.2022  
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Karkkilan kaupungin omia tai sen sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia koskee edellä kerro-
tut ESAVIn henkilömäärärajoitukset. Lisäksi toiminnassa tulee huomioida tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset käytön 
edellytykset.  

Karkkilassa voidaan järjestää sisätiloissa ainoastaan sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu 
enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä ja joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka.   
 
Karkkilasalin suurin sallittu yleisömäärä on 50 henkilöä. Kansankulman suurin sallittu henkilömäärä on 10 henkilöä. 
Muiden tilojen osalta tiloista vastaavat henkilöt tiedottavat käyttäjiä tarkemmin.  
 

3) Hengityssuojainsuositus voimassa 13.2.2022 saakka 

Karkkilassa on voimassa vahva hengityssuojainsuositus 13.2.2022 saakka. Hengityssuojaimen käyttöä suositellaan 
koulupäivien aikana kaikille oppilaille ja opiskelijoille jo 1.-luokkalaisista alkaen. Hengityssuojaimen käyttöä suositel-
laan, mikäli käytölle ei ole terveydellistä estettä. Karviaisen tarkemmat suositukset löytyvät alta olevasta linkistä: 
https://karviainen.fi/…/korona/voimassa-olevat-rajoitukset/ 
 

4) Kaupungin etätyösuositus voimassa 13.2.2022 saakka 
 
Karkkilan kaupunki on antanut työnantajana etätyösuosituksen 13.2.2022 saakka. 
 
 
 
Toivotamme kaikille karkkilalaisille hyvää helmikuuta!  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkarviainen.fi%2Fterveyspalvelut%2Fkorona%2Fvoimassa-olevat-rajoitukset%2F%3Ffbclid%3DIwAR3eKfAPs7jSL7iMPlLhkqv-yyg9WlD9nCw0BbrO6s552MaBZLayChOttr4&h=AT3jWsN3Bf6LLRkAsX4Byo7WNVN4G6eNDWIS9PbQ-CW9VBeV2ANFI8zrnV0syhNTi75oWjBQuzOxslPqsHeNOrO-OMdxukGJj-POO7_0pgYCZRZv9ZzOD_Jk7wIJyoDIHg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01uskC4W90kzlTlN2aTptPsgPHH8Wpa-yhparNIhonYQS1sw8CUETFBhZlvSWRrTofTMiTdBSrP_lwXtzFQ1JKHtornMmMtLFrcw701AXjYRIIso5MMXpu6lzIxUehHYgSDTGuWW30RiOg19bh1k2NJI0dAeD9dUb5FJnrX_fakg

