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Tiedote 19.2.2021 14:00 Etelä-Suomi koronafi Koronavirus Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia kiristetään 22.2.-14.3. väliseksi ajaksi 

 - yli kuuden hengen kokoontumiset on kielletty, pienempiäkin tulisi välttää 

Heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

kiristää kokoontumisrajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 

alueella. Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on 

kielletty, ja pienempiäkin kokoontumisia tulisi välttää aina kun se on 

mahdollista. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koordinoima koronatilanneryhmä kokoontui 

torstaina 18.2. käsittelemään epidemiatilannetta ja sen vaatimia rajoitustoimia. HUS-

alueen koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi kuin minkään muun 

sairaanhoitopiirin alueella ja uusien tartuntojen viikoittainen määrä on noussut nope-

asti. Myös herkästi tarttuvien virusmuunnosten osuus kaikista tartunnoista on kasvanut 

nopeasti HUSin alueella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 18.2.2021 julkaiseman 

toimenpidesuosituksen mukaan alueella on välttämätöntä kiristää kokoontumis-

rajoitusta enintään kymmenestä henkilöstä enintään kuuteen henkilöön. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 19.2.2021 päätöksen yleisten kokousten ja 

yleisötilaisuuksien rajoitusten kiristämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 

alueella. Päätös on voimassa 22.2.-14.3.2021 ja korvaa aiemman päätöksen, jolla 

kiellettiin yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen. 

Päätöksen mukaan enintään kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia on 

mahdollista järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäi-

syyksistä ja hygieniakäytännöistä (Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisö-

tilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä, 

avautuu uudessa välilehdessä). Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan 

välttämättömimmät kokoontumiset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhtey-

dellä aina kun se on mahdollista. 

- Päätöksemme mahdollistaa enintään kuuden hengen yleiset kokoukset ja yleisötilai-

suudet tiukoin reunaehdoin, jotta välttämättömät kokoukset voidaan järjestää, toteaa 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen. - Vahva ja 

painokas viestimme on: älkää järjestäkö pieniäkään kokoontumisia, jollei se ole aivan 

välttämätöntä. 



 

 

 

Uudenmaan epidemiatilanne on erittäin huolestuttava 

 - kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten mark-

kinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Alue-

hallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät ulotu yksityisiin tilai-

suuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eivätkä normaaliin, jatkuva-

luonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten 

kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitus-

ten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja 

kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. alue-

hallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoi-

minnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudat-

taa omalta osaltaan. 

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja 

huomioi viranomaisten antamat määräykset, suositukset ja ohjeet, jotta epide-

miatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät 

ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois. 

 

Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa 

aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat? 

Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat yleisötilaisuuksia 

ja yleisiä kokouksia. 

Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttä-

miseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat 

osallistua tai jota he voivat seurata.  

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja 

muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joihin osallistutaan osallistujan omasta aloit-

teesta.  

Yleisötilaisuuden käsitteen piiriin ei kuulu jatkuvaluonteinen, normaali palvelutoiminta 

ja muu tiloissa yleisesti harjoitettava toiminta eikä työpaikkojen normaali toiminta. 

Jatkuvaluonteinen normaalitoiminta ei ole yleisötapahtuma. Aluehallintovirastojen 

antamat määräykset kokoontumisrajoituksista eivät koske tällaista toimintaa.  

Myöskään yksityistilaisuudet, kuten yksityisten henkilöiden järjestämät hääjuhlat ja 

illanvietot, eivät ole yleisötilaisuuksia. Viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuus-

ton, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät myöskään kuulu rajoitusten piiriin. 



 

 

 

Esimerkkejä yleisötilaisuuksista (määräykset koskevat näitä): 

• Konsertit 

• Teatteri- ja kesäteatterinäytökset (myös esimerkiksi huvipuiston tiloissa järjes-

tetyt näytökset) 

• Elokuvateatterinäytökset 

• Festivaalit    

• Markkinat 

• Yksittäiset huutokauppatilaisuudet 

• Yleisurheilutapahtumat ja muut urheiluottelut ja -turnaukset (esim. pesäpallo, 

jalkapallo ja jääkiekko), jos paikalla on yleisöä 

• Lähtökohtaisesti kaikille avoimet, maksullisetkin koulutustilaisuudet ja semi-

naarit, myös kaupallisten palveluntarjoajien järjestämät 

• Yhtiökokoukset ja rekisteröityjen yhdistysten kokoukset (lisätietoa kysymyk-

sessä "Koskevatko kokoontumisrajoitukset myös yhtiökokouksia ja yhdistysten 

kokouksia?") 

• Pop-up-kahvilat ja -myymälät ainakin silloin, kun ne eivät ole kauppakeskusten 

tiloissa 

• Päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen järjestämät juhlat, päättäjäistilaisuudet ja 

ylioppilasjuhlat, jos tilaisuuteen osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia, 

oppilaita ja opiskelijoita  

• Vanhojen tanssit, jos paikalla on yleisöä (esim. oppilaiden vanhempia) 

• Penkkariajelut 

• Pilkkikilpailut 

Edellä mainittuja ja vastaavia tilaisuuksia siis koskevat aluehallintovirastojen määrää-

mät kokoontumisrajoitukset. 

Esimerkkejä jatkuvasta normaalitoiminnasta, joka ei ole yleisötilaisuus 

(määräykset eivät koske näitä): 

• Huvipuistot ja sisähuvipuistot 

• Eläinpuistot  

• Liikunta- ja aktiviteettipuistot  

• Tivolit 

• Toritoiminta 

• Huutokauppatoiminta silloin kun yrityksen toimialana on huutokauppojen 

pitäminen 

• Leikkipuistot ja leikkipaikat    

• Maauimalat ja uimarannat    

• Kesäleirit 

• Esitykset, jotka ainoastaan striimataan yleisölle, eli yleisöä ei ole paikan päällä 

Näiden toimijoiden ja tilojen normaalia, jatkuvaluonteista toimintaa eivät siis koske 

aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset. 

Aluehallintovirasto korostaa, että jokaisen toimijan on tärkeää huomioida toiminnas-

saan yleiset ohjeet hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä estetään, 

vaikka toiminta tai tapahtuma ei kuuluisikaan aluehallintovirastojen määräämien 

kokoontumisrajoitusten piiriin. 


