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Koronaepidemiatilanne on pahentunut nopeasti suuressa osassa 
Etelä-Suomea. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristää 
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia Kanta-
Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien 
alueilla joulukuussa. 
 

Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla kaikki yli 10 hengen 

yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty sisätiloissa ja rajatuissa 

ulkotiloissa. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella kielto koskee yli 50 hengen 

kokoontumisia. Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueita 

koskevat päätökset ovat voimassa 1.-20.12.2020 välisen ajan, Etelä-Karjalaa 

koskeva päätös koko joulukuun (1.-31.12.2020). 

Edellä mainittuja henkilömäärärajoja pienempiä tilaisuuksia voi järjestää, mutta 

tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä 

ja hygieniakäytännöistä. Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan 

välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset 

yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi 

etäyhteydellä aina kun se on mahdollista. Aluehallintovirasto suosittelee 

painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko 

järjestää. 

Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit ovat ilmoittaneet epidemian 

olevan alueellaan leviämisvaiheessa. Etelä-Karjalassa epidemia on 

viimeisimmän arvion perusteella edelleen perustasolla. Tiukemmat 

kokoontumisrajoitukset perustuvat epidemiologiseen tilannearvioon ja Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen uusimpaan lausuntoon suositeltavista toimista 

epidemian eri vaiheissa. 

Kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää 



Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten 

markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. 

Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin 

tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. 

Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet yksityistilaisuuksien järjestämisestä 

suosituksia, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan. 

On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa nyt erityistä varovaisuutta ja 

huomioi viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne 

saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole 

välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois. 

Lisää tietoa: 

 Päätökset ovat avi.fi-sivuston yleistiedoksiannot-sivulla 

 Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen 

antamat määräykset koskevat? 

 Kaikki avi.fi-sivuston kysymykset koronasta ja yleisötilaisuuksien 

järjestämisestä 

 Koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille (ma-pe klo 8-16): 0295 016 

666, koronainfo@avi.fi 

Lisätietoja medialle: 

aluehallintoylilääkäri Mikko Valkonen, p. 0295 016 524 

ylijohtaja Merja Ekqvist, p. 0295 016 051 (johdon assistentin Taina Kempin 

kautta) 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

etunimi.sukunimi@avi.fi 
    

Lisätietoa julkaisijasta Aluehallintovirasto     

Aluehallintovirasto  

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, 

peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, 

sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. 



Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä 

alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä. 
  

Jaa  
    

Jos sähköposti ei näy kunnolla, siirry lukemaan se STT Info -sivustolle  
 

Olet tilannut tämän tiedotteen STT Info -tiedotepalvelusta. Voit perua tilauksesi 

tiedotepalvelun verkkosivuilla. Peru tilauksesi  
   

 


