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POHJOIS-POHJANMAALLA VOIMASSA OLEVAT SUOSITUKSET JA RAJOITUKSET 
 
 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 3.12.2021 antanut Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueelle päätökset: 
 
❖ Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen ajalle 3.12.-31.12.2021  
Päätöksellä on kielletty kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset 
kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. 
 
❖ Kokoontumisrajoituksia koskeva päätös ajalle 7.12.-31.12.2021. 

• sisätiloissa 10 henkilöä 

• alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöä ja  
Kokoontumisrajoitukset koskevat myös tartuntatautilain (1127/2016) 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuja 
sisätiloja, joita ovat: 

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: 
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. 

 
Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-
elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Jos toiminnanharjoittaja edellyttää toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja 
toimintaan osallistuvalta yleisötilaisuuteen pääsemiseksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä, 
osallistujamäärää koskeva rajoitus ei koske kyseistä yleisötilaisuutta. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä 
todistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen. 

Reisjärven kunnan järjestämässä toiminnassa noudatetaan kokoontumisrajoituksia.  
Koronapassia ei ole käytössä toistaiseksi.   

https://www.ylivieska.fi/tartuntatautilain-58-d-n-mukainen-paatos-tilojen-kayton-edellytyksista-pohjois-pohjanmaan-maakunnan-kuntien-alueella-7-12-31-12-2021/


    

 

 
Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi 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. Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta 
osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan 
yksityisenä. 
 
Kokoontumisrajoitukset eivät koske  
- jatkuvaluonteista, normaalia toimintaa 
- työpaikkojen normaalia toimintaa.  
- yksityistilaisuuksia, kuten yksityisten henkilöiden järjestämiä hääjuhlia, illanviettoja, yksityisten 

henkilöiden ulkoilua tai urheilua ulkona. 
- viranomaisten kokouksia kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksia, jotka eivät kuulu 
kokoontumisrajoitusten piiriin eikä niissä siten voi ottaa koronapassiakaan käyttöön kokoontumis-
rajoitusten vaihtoehtona. 

 
Yleisömäärän laskeminen 
Kun yleisö on erillään artisteista, urheilijoista tai muista toimijoista, yleisön henkilömäärään lasketaan 
mukaan kaikki tapahtuman asiakkaina olevat henkilöt lapset mukaan lukien. Yleisöksi ei lasketa: 
• Yleisöstä erillään olevia urheilijoita, artisteja tai toimitsijoita. 
• Sellaisia toimijoita, jotka ovat yleisön kanssa samoissa tiloissa tai muuten suorassa kontaktissa yleisöön, 

esimerkiksi myyntipisteiden henkilökunta ja järjestyksenvalvojat. 
Yleisötilaisuuksien, kuten urheilu- tai kulttuuritapahtumien, yleisön määrä riippuu alueen kokoontumis-
rajoituksista sekä siitä, käytetäänkö tapahtumassa koronapassia. 
 
Tartuntatautilain 58 d § mukaista päätöstä ei sovelleta: 

• oppilaitosten toimintaan 

• varhaiskasvatukseen 

• ammattiurheilemiseen 

• yksityis- ja perhe-elämään kuuluvaan toimintaan 
 
Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi 
toimivaltaisessa viranomaisessa eikä viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään. 
 

 


