
 

 

Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään 
Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla 
maanantaista 30.11. alkaen - pienemmistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää 
vain välttämättömät ja erityisin järjestelyin 

Etelä-Suomi 

Kaikkien yli 10 (kymmenen) hengen yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien 

kieltäminen Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien 

alueilla on välttämätöntä heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Aluehallinto-

virasto suosittelee painokkaasti välttämään myös kaikkien pienempien kokoon-

tumisten järjestämistä. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten 

kokousten järjestämisen sisätiloissa ja ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-

Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Päätökset tulevat voimaan maanantaina 30.11. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 18.12.2020 

saakka, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 14.12.2020 

saakka. 

Enintään 10 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman 

tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 

ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Enintään 10 hengen tilaisuuksista tulisi 

järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja 

sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi 

etäyhteydellä aina kun se on mahdollista. 

  

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6


Pääkaupunkiseudun uudet rajoitukset ja suositukset 
 
27.11.2020 klo 12.00 

Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 26.11.2020 uusista suosituksista ja 
rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi alueellaan. Linjauksilla reagoidaan epide-
mian leviämisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhkaan. Määräaikaisia 
suosituksia ja rajoituksia jatketaan tarvittaessa. 

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemiatilanne on edelleen kehittynyt huolestuttavasti. Koro-
nakoordinaatioryhmä on ennakkovalmistellut uusia rajoituksia, suosituksia ja toimenpiteitä, 
jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön.  Valmistelu on tehty epidemiologiseen tilannekuvaan 
perustuen ja kokonaisarviointia käyttäen. 

Tartuntoja ilmenee tällä hetkellä erityisesti kodeissa ja lähipiirin sosiaalisissa kontakteissa, 
yksityisissä juhlissa ja tilaisuuksissa, työpaikoilla sekä harrastuksissa. Koska alle puolet 
tartuntojen lähteistä voidaan tällä hetkellä jäljittää, on tarpeen rajoittaa sosiaalisia kontakteja 
laajemmin täsmätoimien lisäksi. 

Kolme viikkoa kestävän tiukennettujen rajoitusten ja suositusten ajan toivotaan pysäyttävän 
epidemian leviämisen alueella. Jos näin ei käy, rajoituksia ja suosituksia ollaan valmiita 
jatkamaan. 

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen ottaa käyttöön koordinaatioryhmän 
yksimielisesti linjaamat rajoitukset ja suositukset. 

Harrastustoiminta 

Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytetään 
sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. 

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastus-
toiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimin-
taa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.   

Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. 
Valvontaa sekä nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kentillä lisätään. Pukukopit ja huolto-
rakennukset pidetään suljettuina. 

Koululiikunta toteutetaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa. 

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssi-
sopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän 
mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apuraha-
urheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa. 

Koordinaatioryhmä suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia. 

Rajoitukset ovat voimassa 30.11. – 20.12.2020. 

Yleisötilaisuuksien järjestäminen 

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään 
määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien 
järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan 10 hengen 
tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiö-
kokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se 
on mahdollista. 

Rajaukset ovat voimassa 30.11. – 18.12.2020. Päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto. 



Pääkaupunkiseudun uudet rajoitukset ja suositukset 
 

Yksityistilaisuuksien järjestäminen 

Koordinaatioryhmä suosittelee, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyy-
deltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhe-
kokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistumi-
nen suositellaan rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon. 

Suositus on voimassa 30.11. – 20.12.2020. 

Julkiset tilat 

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat suljetaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien 
kaikkia sisäliikuntatiloja, kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen toiminta 
keskeytetään. Myös Korkeasaaren eläintarha sulkeutuu.  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen 
asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi 
välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. 
Kaupungit määrittelevät välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja 
terveysturvallisesti auki. 

Koordinaatioryhmä suosittelee yksityisiä toimijoita sulkemaan vastaavat liikunnan ja vapaa-
ajan tilat.  

Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, johon kuuluu: 

Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien 
luona.  
Välttämätön, nopea asiointi asiakastietokoneilla. 
Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu automaatilla. 
Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä. 
Asioinnissa on velvoite käyttää maskia. 

Rajoitukset ovat voimassa 30.11. – 20.12.2020. 

Toisen asteen opetus 

Toisen asteen koulutus (lukiot, ammatilliset oppilaitokset) siirtyy etäopetukseen. Välttämät-
tömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuk-
sessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville 
opiskelijoille. 

Etäopetukseen siirrytään uuden arviointijakson alkaessa 3.12.2020 ja etäopetus jatkuu 
31.12.2020 saakka. 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista 

päätöksentekoa 

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja 
terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa 
yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia. 

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon 
valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puit-
teissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. 

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista. 


