
ALUEHALLINTOVIRASTON PÄIVITETYT KOKOONTUMISRAJOITUKSET 
ERI ALUEITTAIN.   

Päivitetty 1.12.2020 
 
Mitkä ovat voimassa olevat tai voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset? 

Aluehallintovirastot antavat tartuntatautilain mukaiset määräykset yleisötilaisuuksien ja yleisten 

kokousten järjestämisestä toiminta-alueillaan. Osassa Suomea on tällä hetkellä sallittua järjestää 

korkeintaan 50 tai yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia rajatuissa ulkotiloissa ja 

sisätiloissa, jos tilaisuudessa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja 

kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.  

Alla on luettelo alueista, joissa voi järjestää korkeintaan 50 tai yli 50 henkilön 

kokoontumisia tietyin edellytyksin: 

• Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue  

• Määräys ajalle 2.12.2020-1.1.2021: Voi järjestää korkeintaan 50 henkilön 

tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja 

turvallisuusohjetta. 

• Lisätietoa on tiedotteessa. 

• Koskee toimialueen kaikkia kuntia; poikkeuksen tekevät Joensuu, Lieksan ja 

Kontiolahti, joita koskee tiukempi rajoitus ajalle 2.-6.12. Lisätietoa 

tiukemmasta rajoituksesta on alla. 

 

• Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialue  

• 1.-31.12.2020: Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, 

Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnat. Lisätietoa on tiedotteessa.  

 

• Satakunnan maakunnan alue 

• Määräys ajalle 1.-31.12.2020: Voi järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos 

niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. 

• Lisätietoa on Lounais-Suomen aluehallintovirastoin tiedotteessa. 

 

• Lapin aluehallintoviraston toimialue (pois lukien Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue) 

• Määräys ajalle 1.-31.12.2020: Voi järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos 

niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.  

•  Lisätietoa on tiedotteessa. 

• Pois lukien Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue, jossa tiukempi rajoitus on 

voimassa 13.12.2020 saakka.   

• Lisätietoa Länsi-Pohjan tilanteesta on alla. 

http://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf?version=1.3&t=1600765844124
http://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf?version=1.3&t=1600765844124
https://www.sttinfo.fi/tiedote/ita-suomessa-on-yli-50-henkilon-yleisotilaisuudet-ja-kokoukset-kielletty?publisherId=69818103&releaseId=69895444
http://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/UNKeWEF40g5w/content/lansi-ja-sisa-suomessa-palataan-joulukuussa-yli-50-hengen-kokoontumisrajoituksiin-lansi-ja-sisa-suomi-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UNKeWEF40g5w%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.sttinfo.fi/tiedote/satakunnassa-kokoontumisrajoitukset-pysyvat-ennallaan?publisherId=69818103&releaseId=69894925
http://www.avi.fi/web/avi/-/lapissa-kokoontumisrajoitukset-pysyvat-samana-joulukuussa-lappi-


Tiukemman rajoituksen alueet 

Tiukempi kokoontumisrajoitus on tietyillä alueilla voimassa tai tulossa voimaan. Alla on listattu ne 

alueet, joihin kohdistuvat aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset, jotka ovat 

tiukemmat kuin maassa yleensä. Huomio: Kunnat voivat päättää alueillaan kokoontumisrajoituksista, 

jotka ovat vielä tiukemmat kuin alla kuvatut. 

• Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialue  

• Määräys voimassa 2.-18.12.2020: Yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja 

yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. 

Enintään 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä 

on noudatettava THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta. 

• Määräys koskee Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien kaikkia 

kuntia.  

• Lisätietoa on tiedotteessa.  

 

• Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue 

• Yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja 

rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. Enintään 10 hengen yleisötilaisuuksien ja 

yleisten kokousten järjestämisessä on noudatettava THL:n ja OKM:n 

hygienia- ja turvallisuusohjetta. Määräys koskee seuraavia alueita: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ajalla 30.11.-18.12. Lisätietoa on 

tiedotteessa. 

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, ajalla 30.11.-14.12. Lisätietoa on 

tiedotteessa. 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, ajalla 1.- 20.12. Lisätietoa on tiedotteessa. 

Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, ajalla 1. - 20.12. Lisätietoa on tiedotteessa. 

  

• Yli 50 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja 

rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. Enintään 50 hengen yleisötilaisuuksien ja 

yleisten kokousten järjestämisessä on noudatettava THL:n ja OKM:n 

hygienia- ja turvallisuusohjetta. Määräys koskee seuraavaa aluetta: 

 

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri, ajalla 1.-30.12. Lisätietoa on tiedotteessa. 

 

• Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue   

• Määräys voimassa 1.-13.12.2020: Yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja 

yleisten kokousten järjestämisessä on noudatettava THL:n ja OKM:n 

hygienia- ja turvallisuusohjetta.  

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kainuussa-ja-pohjois-pohjanmaalla-kaikki-yleisotilaisuudet-ja-yleiset-kokoukset-kielletaan-ohjeita-noudattaen-enintaan-10-hengen-tilaisuudet-mahdollisia-pohjois-suomi?publisherId=69818103&releaseId=69895438
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kaikki-yli-10-hengen-yleisotilaisuudet-ja-yleiset-kokoukset-kielletaan-helsingin-ja-uudenmaan-seka-paijat-hameen-sairaanhoitopiirien-alueilla-3011-alkaen---pienemmistakin-tilaisuuksista-tulisi-jarjestaa-vain-valttamattomat-ja-erityisin-jarjestelyin?publisherId=69818103&releaseId=69895200
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kaikki-yli-10-hengen-yleisotilaisuudet-ja-yleiset-kokoukset-kielletaan-helsingin-ja-uudenmaan-seka-paijat-hameen-sairaanhoitopiirien-alueilla-3011-alkaen---pienemmistakin-tilaisuuksista-tulisi-jarjestaa-vain-valttamattomat-ja-erityisin-jarjestelyin?publisherId=69818103&releaseId=69895200
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kaikki-yli-10-hengen-yleisotilaisuudet-ja-yleiset-kokoukset-kielletaan-helsingin-ja-uudenmaan-seka-paijat-hameen-sairaanhoitopiirien-alueilla-3011-alkaen---pienemmistakin-tilaisuuksista-tulisi-jarjestaa-vain-valttamattomat-ja-erityisin-jarjestelyin?publisherId=69818103&releaseId=69895200
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kaikki-yli-10-hengen-yleisotilaisuudet-ja-yleiset-kokoukset-kielletaan-helsingin-ja-uudenmaan-seka-paijat-hameen-sairaanhoitopiirien-alueilla-3011-alkaen---pienemmistakin-tilaisuuksista-tulisi-jarjestaa-vain-valttamattomat-ja-erityisin-jarjestelyin?publisherId=69818103&releaseId=69895200
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kokoontumisrajoitukset-kiristyvat-kanta-hameen-kymenlaakson-ja-etela-karjalan-sairaanhoitopiirien-alueilla-joulukuussa?publisherId=69818103&releaseId=69895320
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kokoontumisrajoitukset-kiristyvat-kanta-hameen-kymenlaakson-ja-etela-karjalan-sairaanhoitopiirien-alueilla-joulukuussa?publisherId=69818103&releaseId=69895320
https://www.sttinfo.fi/tiedote/kokoontumisrajoitukset-kiristyvat-kanta-hameen-kymenlaakson-ja-etela-karjalan-sairaanhoitopiirien-alueilla-joulukuussa?publisherId=69818103&releaseId=69895320


• Määräys koskee seuraavia kuntia: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja 

Ylitornio.  

• Lisätietoa Lapin aluehallintoviraston tiedotteessa 

 

• Joensuu, Lieksa ja Kontiolahti  

• Määräys ajalle 29.11. - 6.12.2020 

• Yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja 

ulkotiloissa on kielletty. 

• Lisätietoa Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteessa. 

 

• Varsinais-Suomen maakunta           

• Varsinais-Suomen maakunnan alueella on voimassa Lounais-Suomen 

aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan yli 20 hengen 

yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä on noudatettava 

THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta.  

 

• Määräys koskee seuraavia kuntia: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, 

Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, 

Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, 

Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.  

 

• Lisätietoa on tiedotteessa, joka koskee määräystä ajalle 26.11.-25.12.2020. 

Päivitetty 1.12.2020 

Mistä löytyy kootusti tietoa eri viranomaisten antamista alueellisista ja 

paikallisista suosituksista? 

Eri viranomaisten antamat rajoitukset ja suositukset on koottu sairaanhoitopiirien sivuille 

Sairaanhoitopiirit julkaisevat kootusti tietoa alueillaan voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista, 

joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä. Tiedot julkaistaan sairaanhoitopiirien verkkosivuilla. Lisäksi 

sairaanhoitopiirien sivuilta voi olla linkkejä kuntakohtaisille koronasivuille. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen verkkosivuille on koottu linkit eri sairaanhoitopiirien verkkosivuille. 

• THL:n verkkosivu Koronaepidemia: alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset 

  

 

 

http://www.avi.fi/web/avi/-/aluehallintovirasto-jatkoi-lansi-pohjan-tiukennettuja-kokoontumisrajoituksia-lappi-
http://www.avi.fi/web/avi/-/ita-suomessa-yli-20-henkilon-yleisotilaisuudet-ja-yleiset-kokoukset-on-kielletty-joensuun-lieksan-seka-kontiolahden-alueilla-ita-suomi-
http://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/UNKeWEF40g5w/content/varsinais-suomessa-kokoontumisrajoitukset-pysyvat-ennallaan-lounais-suomi-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UNKeWEF40g5w%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-rajoitukset-ja-suositukset


Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen 

antamat määräykset koskevat? 

Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä 

kokouksia. 

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, joihin osallistutaan osallistujan omasta aloitteesta.  

Yleisötilaisuuden käsitteen piiriin ei kuulu jatkuvaluonteinen, normaali palvelutoiminta ja muu tiloissa 

yleisesti harjoitettava toiminta. Jatkuvaluonteinen normaalitoiminta ei ole yleisötapahtuma. 

Aluehallintovirastojen antamat määräykset kokoontumisrajoituksista eivät koske tällaista 

toimintaa. Myöskään yksityistilaisuudet, kuten yksityisten henkilöiden järjestämät hääjuhlat ja illanvietot, 

eivät ole yleisötilaisuuksia. 

Esimerkkejä yleisötilaisuuksista (määräykset koskevat näitä): 

• Konsertit 

• Teatteri- ja kesäteatterinäytökset (myös esimerkiksi huvipuiston tiloissa järjestetyt 

näytökset) 

• Elokuvateatterinäytökset 

• Festivaalit    

• Markkinat 

• Yksittäiset huutokauppatilaisuudet 

• Yleisurheilutapahtumat ja muut urheiluottelut ja -turnaukset (esim. pesäpallo, jalkapallo ja 

jääkiekko), jos paikalla on yleisöä 

• Uudenvuoden ilotulitustapahtuma (ei yksityishenkilöiden järjestämä) 

• Lähtökohtaisesti koulutustilaisuudet ja seminaarit, myös kaupallisten palveluntarjoajien 

järjestämät 

• Yhtiökokoukset ja rekisteröityjen yhdistysten kokoukset (lisätietoa erillisessä 

kysymyksessä kokouksista) 

• Pop-up-kahvilat ja -myymälät (ainakin silloin, kun ne eivät ole kauppakeskusten tiloissa) 

Edellä mainittuja ja vastaavia tilaisuuksia siis koskevat aluehallintovirastojen määräämät 

kokoontumisrajoitukset. 

 

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#yleis%C3%B6-yhti%C3%B6kokoukset
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset#yleis%C3%B6-yhti%C3%B6kokoukset


Esimerkkejä jatkuvasta normaalitoiminnasta, joka ei ole yleisötilaisuus (määräykset eivät koske 

näitä): 

• Huvipuistot ja sisähuvipuistot 

• Eläinpuistot  

• Liikunta- ja aktiviteettipuistot  

• Kuntosalien ja vastaavien liikuntapaikkojen normaali toiminta 

• Tivolit 

• Toritoiminta 

• Leikkipuistot ja leikkipaikat    

• Maauimalat ja uimarannat    

• Kesäleirit 

Näiden toimijoiden ja tilojen normaalia, jatkuvaluonteista toimintaa eivät siis koske 

aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset. 

Aluehallintovirasto korostaa, että jokaisen toimijan on tärkeää huomioida toiminnassaan yleiset ohjeet 

hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä estetään, vaikka toiminta tai tapahtuma ei 

kuuluisikaan aluehallintovirastojen määräämien kokoontumisrajoitusten piiriin. 

Lähde: AVI 


