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Keusoten alueen ilmaantuvuus, 
100 000 asukasta kohden / 14 vuorokautta

https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronaviruslukuina/ 4 . 3 . 2 0 2 1 2



Keusoten alueen koronasuosituksia ja rajoituksia päivitetty 
Julkisten tilojen käyttö 
• Keusote suosittaa kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan 

julkisten sisätilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti 
31.3.21 asti. 
• Pois lukien vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattu 

harrastustoiminta. 
• Keusote suosittaa jatkamaan ulkoharrastuspaikkojen 

edelleen auki pitämistä, pois lukien pukeutumistilat. 
• Ulkokentillä ei voi järjestää organisoitua harrastustoimintaa pl. 

vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat. 
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Keusoten alueen koronasuosituksia ja rajoituksia päivitetty 
Julkisten tilojen käyttö 
Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja: 
1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, 
joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai 
urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan 
käytettävät tilat sisällä
2) museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja 
yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat 
pukuhuonetilat
3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat
4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
5) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien 
vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen 
käytettävät tilat sekä kulku niihin 
6) kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin 
keinoin 
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Keusoten alueen koronasuosituksia ja rajoituksia päivitetty 
Yleisötilaisuudet -voimassa 22.2.-14.3.2021
• Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää HUS:n alueilla kaikki 

sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset 
kokoukset. 

• Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan 
kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, 
joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että 
turvallisuus niissä voidaan varmistaa.

• Tällä päätöksellä kumotaan 27.1.2021 annettu 
aluehallintoviraston-määräys Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 22.2.2021-
28.2.2021. 

4 . 3 . 2 0 2 1 5



Harrastustoiminta 

• Keusote suosittelee omaehtoista ulkoilua ja 
yksilöharrastamista. 

• Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei 
järjestetä. 

• Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä. 
• Rajoitukset ovat voimassa 31.3.2021. 

Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminta: 
• Organisoitu tai ohjattu harrastustoiminta (mukaan lukien 

taiteen perusopetus) keskeytetään sisä- ja ulkotiloissa. 
Harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä. 



Harrastustoiminta – 2008 ja nuoremmat

Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta: 
• Harrastustoimintaa kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja 

ulkotiloissa voidaan järjestää vain ohjattuun 
harrastustoimintaan. Kaikki lasten harrastus- ja 
toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja. 

• Lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös 
sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 
(lasten määrä 10). 

• Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu 
ennakkoilmoittautumiseen. 

• Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle 
käytölle. 

• Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai 
harrastukseen. 



Harrastustoiminta – 2008 ja nuoremmat 
• Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia. 

Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten 
aikana. 

• Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat 
säilyttää turvavälin. 

• Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät 
eivät ole keskenään kontaktissa. 
• Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa. 

• Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden 
valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. 

• Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain 
välttämättömään käyttöön (wc). 

• Harrastukseen saattajat eivät tule sisätiloihin. 
• Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä 

erityisjärjestelyjä. 
• Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina. 
• Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden 

noudattavan samoja rajoituksia. 



Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 
koskee seuraavia julkisten ja yksityisten 
toimijoiden tiloja: 
• joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien 

harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai 
liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut 
vastaavat sisäliikuntatilat 

• yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden 
allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat 
pukuhuonetilat 

• tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin 
sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan 
käytettävät tilat 

• huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat 
• sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat 
• kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien 

vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen 
käytettävät tilat sekä kulku niihin. 4 . 3 . 2 0 2 1 9



Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 
koskee seuraavia julkisten ja yksityisten 
toimijoiden tiloja: 
• Päätös ei koske sellaisia tiloja, joissa toiminta on järjestetty 

siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä 
kerrallaan. 

• Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa. 
• Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan 

käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten 
ohjattuun harrastustoimintaan. 

• Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-
elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 
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Kilpaurheilu
Kilpaurheilu 
• 5.2. alkaen, aikuisten kilpa- ja 

huippu-urheilussa noudatetaan 
Olympiakomitean suosituksia:

• https://www.olympiakomitea.fi/202
1/01/21/ajankohtaista-tietoa-
koronavirustilanteen-
vaikutuksesta-urheiluun/ 
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Kiitos!


