
Kulttuurin ja vapaa-ajan kumppaniviesti 3.12.2021 

 

Hyvät kulttuurin ja vapaa-ajan kumppanit, 
Koronapassi otetaan käyttöön kaikissa Helsingin kaupungin yleisötilaisuuksissa ja osassa 

asiakastiloista. Pidämme infotilaisuuden tänään perjantaina 3.12. klo 15.00–16.00. Linkki 

Teamsin avulla pidettävään infotilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzkzOTBjNmUtNmJjYy00Yjg5LWE0NTAtNjhmZmJlMmQwYTdh%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-

5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%22adc32580-6e5f-4398-a81e-e32239f23d6a%22%7d  

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti eilen 2. joulukuuta 2021, että pääkaupunkiseudulla 

sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan 20 

henkilöön. Lisäksi aluehallintovirasto edellyttää sekä yleisölle avoimien tilojen että rajatun asiakas- 

tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttöä järjestettäväksi siten, että asiakkaiden ja 

toimintaan osallistuvien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Päätös on 

voimassa 4.–31.12.2021. Toiminnanharjoittajilla on mahdollisuus välttyä rajoituksilta 

edellyttämällä koronapassia. Tällä perusteella Helsingin kaupunki ottaa käyttöön 

koronapassin rajoitusten sijaan kaikissa niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista.  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla otetaan käyttöön koronapassi rajoitusten sijaan kaikissa niissä 

toiminnoissa, joissa koronapassin käyttöönottaminen on mahdollista. Se otetaan käyttöön kaikissa 

yleisötilaisuuksissa ja osassa asiakastiloista. Tämä tarkoittaa, että sisäliikuntapaikat, 

kulttuurikeskukset, ja museot ottavat koronapassin käyttöön 4.12. alkaen. 

 

Kirjastojen ja nuorisopalvelujen tiloissa ei koronapassia lain mukaan sen sijaan voi asiakkailta 

vaatia. Poikkeuksena ovat niissä järjestettävät yleisötilaisuudet, joissa yli 16-vuotiailta 

yleisötilaisuuteen osallistuvilta edellytetään koronapassia. Alle 16-vuotiaiden osallistumista 

yleisötilaisuuksiin ei rajoiteta, vaikka järjestäjä edellyttäisi muilta osallistujilta koronapassia. 

 

Yhteenveto miten toimitaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluissa 4.12. alkaen 

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä 

toteutetaan asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla 

toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla seuraavissa tiloissa ja toiminnoissa: 

 Nuorisotilat 

 Kirjastot 

 Kulttuuritalojen aula- ja oleskelutilat (pl. Savoy-teatteri) 

 Alueellisesti rajatut ulkotilat 

Tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin 

ehkäisemistä toteutetaan edellyttämällä tartunta-tautilain 58 i §:n mukaisesti EU:n digitaalinen 

koronatodistus eli koronapassi edellytetään kaikilta 16-vuotta täyttäneiltä 4.12.2021 alkaen 

seuraavissa Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan tiloissa ja toiminnoissa: 

 Yleisötilaisuudet sisätiloissa 

 Yleisötilaisuudet rajatuissa ulkotiloissa yli 50 hengelle  

 Sisäliikuntatilat  

 Liikuntakurssit 

 Kulttuuritalojen ryhmäharrastustoiminta  

 Museoiden sisäänpääsy 
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Ulkokentät ja tekojäät 

Koronapassia ei kysytä ulkokentillä ja tekojäillä. Näissä pitää kuitenkin välttää ruuhkautumista 

etenkin pukuhuonetiloissa. Lisäksi asiakkaita ja toimintaan osallistuvia opastetaan 

terveysturvallisuuskäytännöistä.   

 

HUOM! Ulkona toteutettavat yleisötilaisuudet 

Alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa ulkotiloissa ja yli 50 hengelle toteutuvissa 

yleisötilaisuuksissa on mahdollista pyytää koronapassi. Ellei koronapassia vaadita, pitää 

tapahtumajärjestäjän huomioida riittävät etäisyydet toisiin, jotta lähikontaktin 

aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. 

 

Terveysturvallisuussuunnitelma 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tekee terveysturvallisuussuunnitelmat omista tiloista, kuten Töölön 

kisahallista ja Liikuntamyllystä. Niissä kulttuurin ja vapaa-ajan tiloissa, joissa on omatoimikäyttöä 

(esim. koulujen liikuntasalien omatoimikäyttö), tulee kumppaneiden laatia uusi 

terveysturvallisuussuunnitelma. Täytettävä suunnitelma ja ohjeet sen täyttämiseen julkaistaan 

kulttuurin ja vapaa-ajan verkkosivuilla keskiviikkona 8.12.: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-

ajan-toimiala/fi/avustukset/  

 

Käytännön ohjeet koronapassin tarkastamiseen: 

Koronapassin lukijasovellus on nimeltään Koronatodistuksen lukija. Koronapassin tarkistamiseen 

tehty lukijasovellus on maksutta kenen tahansa ladattavissa Applen ja Googlen sovelluskaupoista. 

Koronatodistuksen lukija ei kerää tai tallenna todistusten tietoja eikä sillä pysty näkemään henkilön 

terveystietoja. Jos sovellus lukee todistuksen hyväksytyksi, ruudulle tulee näkyviin henkilön nimi ja 

vihreä väri. Jos todistus hylätään, ruudulle ei tule nimeä vaan vain punainen väri. 

 

Koronatodistuksen lukijalla luetaan koronatodistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle tulee vihreä 

hyväksytty tai punainen hylätty merkintä. Koronatodistuksen lukija on Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (THL) tuottama maksuton sovellus. Käyttöohje: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-

koronavirus/koronatodistus/koronatodistuksen-lukija/koronatodistuksen-lukijan-kayttoohje  

 Alla suorat linkit sovelluksiin:  

o Android sovellus 

o Apple sovellus 

 Usein kysyttyä koronatodistuksen lukijasovelluksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-

ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-
koronavirus/koronatodistus/koronatodistuksen-lukija/usein-kysyttya-koronatodistuksen-
lukijasovelluksesta 

 
Kaikissa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sisätiloissa on yhä voimassa alla 
olevat koronarajoitukset:  

1) maskisuositus rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä 
vanhempien osalta. Pois lukien liikuntasuorituksen aikana ja jos henkilöllä on terveydellisiä esteitä  
2) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen  
3) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja 
muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet  
4) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta 
puhdistamisesta säädetään  
5) toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se 
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kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset 
asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.  
 
Lisätietoja 

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset 

Helsinki – Ajankohtaista koronasta   

 

https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/koronaneuvonta/voimassa-olevat-suositukset-ja-rajoitukset
https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi

