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Koronavirusrajoituksen aiheuttamat ohjeet ja suositukset
Suomen Urheiluliiton jäsenseuroille
Suomen hallitus on tehnyt 23.10.2020 periaatepäätöksen paikallisista ja alueellisista
suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö
(OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarkensivat pe riaatepäätöstä omalla
suosituksellaan sisätiloissa järjestettävän liikunta- ja kulttuuritoiminnan osalta.
Suositukset perustuvat epidemian perustasolla, kiihtymisvaiheessa ja
leviämisvaiheessa oleviin alueisiin.
Epidemian perustaso
• Epidemian perustason alueilla suositellaan, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja
harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja
kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.
• Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien
ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.
Epidemian kiihtymisvaihe
• Epidemian kiihtymisvaiheessa julkisten tilojen käytössä täytyy huolehtia siitä, että
osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.
• Epidemian kiihtymisvaiheessa kunnat voivat lisäksi suositella, että tilojen
käyttäjämäärä voitaisiin rajata puoleen (50%) normaalista sallitusta määrästä.
• Tilojen käyttörajoitusten perusteella kunnat ja kuntayhtymäyhtymät voivat
kiihtymisvaiheessa lisäksi suositella aikuisten (18-vuotiaat ja sitä vanhemmat)
sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä ja mahdollisuuksien
mukaan toiminnan toteuttamista etämuotoisena korkean tartuntariskin tilanteissa ja
toimintamuodoissa.
• Kaikenikäisten ryhmäharrastustoiminta on lisäksi järjestettävä siten, että
osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.
Epidemian leviämisvaiheessa
• Epidemian leviämisvaiheessa erityisesti aikuisten ryhmäharrastustoiminta
suositellaan toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan etämuotoisena sekä
tarvittaessa keskeytettäväksi tilapäisesti kokonaan tilojen käyttörajoitusten
perusteella. Tarvittaessa julkiset tilat voidaan myös sulkea kokonaan, huomioiden
tilojen käytön luonne.
• Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä
harkintaa. Lapsilla koronatartuntojen leviäminen on aikuisia epätodennäköisempää ja
harrastusryhmien toiminnan tilapäiseen keskeyttämiseen liittyvät haitat voivat olla
suurempia kuin aikuisilla.

Hallituksen periaatepäätös sekä OKM:n ja THL:n suositus antavat alueellisille ja
paikallisille viranomaisille mahdollisuuden tehdä tarvittaessa kulloinenkin
epidemiatilanne huomioivia alueellisia ja paikallisia päätöksiä epidemian leviämisen
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estämiseksi. Päätöksen harrastustoimintaan käytettävien tilojen mahdollisista
rajoituksista tekee kukin kunta
Aluehallintoviranomaisten alueelliset tiedotteet
Kaikki aluehallintoviranomaisten alueelliset tiedotteet Tiedotteet - Aluehallintovirasto
(avi.fi). Alueelliset tiedotteet antavat ohjeet toiminnan toteuttamiseen omalla
alueella.
Aluehallintoviranomaisten tärkeimmät tiedotteet
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja
yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin alueella. Päätös tulee voimaan maanantaina 23.11. ja on voimassa
kolme viikkoa, 13.12.2020 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää myös yli 20
hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön
ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin alueella 23.11.-13.12.2020 (Etelä-Suomi) - Tiedotteet 2020 Aluehallintovirasto (avi.fi)
Kokoontumisrajoitukset koskevat joulukuussa Uudellamaalla yli 20 henkilön
yleisötilaisuuksia, muualla Etelä-Suomessa yli 50 henkilön tilaisuuksia - Tiedotteet
2020 - Aluehallintovirasto (avi.fi)
LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Varsinais-Suomessa kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan (Lounais-Suomi) Tiedotteet 2020 - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Satakunnassa kokoontumisrajoitukset pysyvät marraskuussa ennallaan (LounaisSuomi) - Tiedotteet 2020 - Aluehallintovirasto (avi.fi)
LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Länsi- ja Sisä-Suomen avin marraskuun rajoituspäätös lieveni hieman - koronakurista
on pidettävä edelleen huolta (Länsi- ja Sisä-Suomi) - Tiedotteet 2020 Aluehallintovirasto
ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Itä-Suomessa kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan myös joulukuussa (Itä-Suomi)
- Tiedotteet 2020 - Aluehallintovirasto (avi.fi)
POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kokoontumisrajoitukset ennallaan joulukuussa
(Pohjois-Suomi) - Tiedotteet 2020 - Aluehallintovirasto (avi.fi)
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LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO

Lapissa kokoontumisrajoitukset pysyvät samana joulukuussa (Lappi) - Tiedotteet 2020
- Aluehallintovirasto (avi.fi)
Olympiakomitean toimintaohjeet yleisesti ja lajien huippu-urheiluun:
Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun - Suomen
Olympiakomitea
Lisätietoa koronaepidemiasta Valtioneuvoston, THL:n ja AVI:n sivuilla.
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