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Aluehallintoviraston määräykset ajalle 24.1.-20.2.2022
Yleisötilaisuuksien kieltäminen (58 §)
Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Karjalan
sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu
yli 50 henkilöä.
Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)
Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa
tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun
asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin
kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin
aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin
taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.
Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun
1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat:
1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;
2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään
samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle 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 riippumatta.
Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa
tarkoitettua 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
yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan
ryhmäharrastustoimintaan 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 käytettävät tilat sekä kulku niihin.
Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä
toimijoita:
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1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja
ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa
lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan 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.

Eksoten suositukset 20.2.2022 asti
Maskisuositus on Eksoten alueella voimassa ruuhkaisissa, julkisissa sisätiloissa,
joukkoliikenteessä, varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten työntekijöillä ja oppilailla
kolmannesta luokasta ylöspäin. Maskisuositus koskee myös täyden koronarokotesarjan saaneita.
Laaja etätyö- ja etäkokoussuositus.
Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä suosittelee aikuisten merkittävän ja kohtalaisen riskin
joukkueurheilun ja ryhmäharrastusten keskeytystä. Kaupungit ja kunnat muun muassa
keskeyttävät ryhmät, joissa ei lähikontaktia voi välttää.
Harrastusryhmät tulee pyrkiä pitämään saman kokoonpanoisina, pysyvinä ryhminä. Jokaisella
kerralla kirjataan ylös läsnä olleet. Vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ei ole
suositeltavaa. Ryhmien tulee välttää kontakteja myös muiden samaan aikaan toimivien
harrastusryhmien kanssa.
Yksityis- ja perhetilaisuuksia koskien suositellaan, että yli 20 hengen yksityistilaisuuksia tai
perhejuhlia ei järjestetä eikä näihin osallistuta.
Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen
valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. Yksityistilaisuuksissa on vahva suositus käyttää maskia.
Lisätietoa maskin käytöstä:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
Eksoten koronaohjeistus:
https://www.eksote.fi/Koronavirus/Sivut/default.aspx

