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Koronatilanteen päätöksiin Hyvinkäällä vaikuttaa 
seuraavat asiat 

• Kaikki kaupungin eri toimenpiteet koronavirustilanteen pahenemisen välttämiseksi 

perustuvat terveydenhuoltoviranomaisten linjauksiin.

• Linjauksia tekevät 

• Sosiaali- ja terveysministeriö STM

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

• Aluehallintovirasto AVI

• HUS-kuntayhtymä ja Keusote linjaavat käytännön toimenpiteitä

• Kaikkien päätösten tarkoituksena on pitää ihmiset terveinä ja vähentää 

koronaviruksen leviämistä ja vähentää sairaalahoitoon joutuvien ihmisten määrää.

• Keusoten alueen kunnat ovat sopineet että eri rajoitukset toteutetaan 

samankaltaisesti kaikissa alueen kunnissa.

• Päätöksiin rajoituksista vaikuttavat myös pääkaupunkiseudun 

koronakoordinaatioryhmän linjaukset sillä olemme kakki Uudellamaalla samassa 

elinpiirissä työn ja harrastusten kautta.



Hyvinkääläisiin seuroihin vaikuttavat 
koronarajoitukset

• Sisäliikuntapaikat ovat kiinni

• Ulkoliikuntapaikkojen osalta on kokoontumisrajoituksia ja 

pukukopit ovat kiinni

• Ulkona kokoontumisellekin on edelleen voimassa max 10 

hengen kokoontumisrajoitus

• Harrastustoiminnassa on yleisesti ottaen paljon rajoituksia

• Kilpa- ja huippu-urheilun osalta on tarkasti määritellyt 

poikkeukset



Tällä hetkellä voimassa olevat Keusoten
koronasuositukset 1/4

Voimassa 31.12.20-31.1.21

Keusote painottaa vahvasti kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja 
määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti 31.1.21 
asti. Keusote suosittelee ulkoharrastuspaikkojen mukaan lukien ulkojääkenttien ja 
ulkotekonurmien avaamista 7.1. alkaen. Ulkoharrastuspaikoilla olevat pukeutumistilat 
pysyvät kuitenkin edelleen suljettuina.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai 
osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä 
lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai 
niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala 
välttää.

Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä 
pidättymistä. 

https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronasuositukset-ja-rajoitukset/

about:blank


Keusoten luettelo tällä hetkellä suljettuna 
pidettävistä tiloista

• Kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä 
muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan 
ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä ja ulkona.

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

• Huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat

• Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

• Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja 
palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

• Kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin
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Harrastustoiminta

• Organisoidun harrastustoiminnan (mukaan lukien taiteen 

perusopetus) keskeytystä sisätiloissa ja yli 20-vuotiaiden 

harrastustoiminnassa myös ulkona jatketaan.

• Yli 20-vuotiaiden harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä. Alle 20-

vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin 

myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei 

järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

• 7.1.2021 alkaen on ollut sallittua pitää jääkentät olleet lasten ja 

nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. 

Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

• Koululiikunnan toteuttamista jatketaan ulkona ja koulun tiloissa, ei 

muissa liikuntatiloissa.
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Kilpa- ja huippu-urheilu

Hyvinkääläisille urheilijoille kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja 

kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai 

urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän 

mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja 

OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun 

Urheiluakatemian kanssa.

Hyvinkäällä päätökset poikkeusluvista tekee aina liikuntapäällikkö.

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 31.12.20 – 31.1.2021.
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Ohjeistus https://www.keski-
uudenmaansote.fi/globalassets/ku-
sote/korona/suositus-harrastustoiminnasta-
korona-aikana..pdf



Aluehallintoviraston kokoontumisrajoituspäätös 
5.1.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin 

nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien 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 10 

(kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa 

noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1). Määräys on voimassa ajalla 

11.1.2021-31.1.2021. 

https://avi.fi/documents/25266232/54198087/ESAVI-paatos-HUSalue-1101-31012021-FINAL.pdf/4c035a89-f834-6ab0-4d72-
90392e7c9969/ESAVI-paatos-HUSalue-1101-31012021-FINAL.pdf?t=1609837053512



Pelisäännöt seurojen kuluihin liittyen

• Tällä hetkellä ei ole mahdollista hakea kaupungilta mitään 
erillistä taloudellista tukea koronatilanteen aiheuttamiin 
seurojen mahdollisiin taloudellisiin vaikeuksiin.

• Jos seura peruu varattuja vuoroja, siitä ei kuitenkaan peritä 
maksua.

• Seurat voivat halutessaan olla yhteydessä omiin 
keskusjärjestöihin ja kaupunkiin kertoakseen 
talousvaikutuksista jotta saadaan yleiskuvaa siitä, miltä 
tilanne tällä hetkellä näyttää.


