
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 3.12.2021 § 133 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia YLEISÖTILAISUUKSIEN  JA YLEISTEN KOKOUSTEN 

JÄRJESTÄMINEN 

 

COVID-19-pandemian takia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkoti-

loissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämi-

seen on määrättävä uudelleen rajoituksia pandemian kiihtyessä. Aluehal-

lintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Hel-

singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätilois-

sa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu 

yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Aluehallintovirasto velvoittaa tartun-

tatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla toimijoita järjestämään yleisölle 

avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen 

tilojen käytön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueil-

la siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lä-

hikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi 

toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai 

tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon otta-

valla tavalla.Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun 

asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja ovat: 1) sisäti-

lat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oles-

keluun; 2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään 

samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoi-

tukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestä-

jä vastaa tiettynä ajankohtana; 3) tilat, joita käytetään päätöksen 58 g §:n 

4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä 

riippumatta. 

 

Päätös Päätän, että Lapinjärven kunnan hallinnoimissa sisätiloissa voi kokoon-

tua enintään 20 henkilöä seuraavissa tiloissa: joukkueurheiluun, ryhmä-

liikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urhei-

luun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat 

sisäliikuntatilat, kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin 

tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät 

tilat. Päätös ei koske alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, oppilaitosten toi-

mintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-

elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Tämä päätös on voimassa 3.-

31.12.2021 välisenä aikana. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2.12.2021 ( ESAVI/41658/2021); 

STM ohjauskirje 1.12.2021 (VN/31452/2021) 

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3; kunnanhallitus 8.2.2021 § 23 
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Lisätietoja 

 

 

3.12.2021 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Kuulutukset 

Aluehallintovirasto 

Asiointipiste 

Kunnan johtoryhmä 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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