Tartuntojen vähentäminen yksityistilaisuuksien
järjestämispaikoissa
Toiminnanharjoittajilla on tilapäisen covid-19-lain nojalla velvollisuus ehkäistä koronatartuntojen leviämistä harjoittamalla toimintaansa siten, että tungosta ei synny ja ihmiset
voivat pitää turvallisen etäisyyden toisiinsa tartuntojen estämiseksi.
Tämä tiedote koskee toiminnanharjoittajaa, joka ammattimaisen toiminnan puitteissa käyttää jotain paikkaa,
aluetta tai sisätilaa yksityistilaisuuden tai muun vastaavaan yksityisen kokouksen järjestämiseen tai antaa sen
suoraan tai välillisesti jollekulle käyttöön tätä varten.

Toiminnanharjoittajan, joka käyttää
jotain paikkaa, aluetta tai tilaa yksityistilaisuuden järjestämiseen tai
antaa sen käyttöön tätä varten, tulee
• rajata osallistujamäärä enintään 8 osallistujaan.

Mitä tiloja tämä koskee?
Esimerkkejä paikoista, alueista ja tiloista, joita tämä
koskee, ovat juhlatilat, joita vuokrataan kaupalliselta pohjalta, vuokra- ja asumisoikeuskiinteistöjen
yhteiskäyttötilat, yhdistystilat, yliopistoille, korkeakouluille ja ylioppilaskunnille kuuluvat tilat sekä
juhlatarkoituksiin vuokrattavat linja-autot ja veneet.

Mitä tarkoittaa ammattimainen
toiminta?
Ammattimainen toiminta on toimintaa, jota osakeyhtiöt, kauppayhtiöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat,
taloudelliset yhdistykset, aatteelliset yhdistykset,
säätiöt tai uskonnolliset yhteisöt harjoittavat.
Ammattimainen toiminta voi olla sekä voittoa
tavoittelevaa että voittoa tavoittelematonta. Myös
kunnallinen ja valtiollinen toiminta voidaan katsoa
ammattimaiseksi toiminnaksi. Puhtaasti yksityinen
toiminta, kuten oman asunnon lainaaminen tuttavalle, ei sen sijaan ole ammattimaista toimintaa.

Mikä on yksityistilaisuus?
Yksityistilaisuus on kokoontuminen, jossa päätarkoituksena on sosiaalinen kanssakäyminen. Se voi
olla esimerkiksi jonkin asian vuoksi vietettävä juhla,
kuten ylioppilasjuhla, syntymäpäiväjuhla, hääjuhla,
ristiäiset tai muistotilaisuus. Myös illalliset ovat yksi
esimerkki yksityistilaisuuksista. Erilaisia toimituksia, kuten kaste-, vihki- ja hautajaistoimituksia, ei
kuitenkaan katsota yksityistilaisuuksiksi.
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Tämä tiedote julkaistiin 25.3.2021. Toiminnanharjoittaja on itse vastuussa siitä, että se pitää itsensä ajan tasalla voimassa olevista säännöksistä. Tässä tiedotteessa kerrotaan tiivistetysti, mitä tilapäinen covid-19-laki
voi tarkoittaa tiloja vuokraavien ja käyttöön antavien toiminnanharjoittajien kannalta. Huomaa, että tartuntojen leviämisen vähentämiseksi jo aiemmin asetetut lait, asetukset, määräykset ja yleiset ohjeet ovat edelleen voimassa.
Laki ja asetusteksti ovat saatavilla kokonaisuudessaan verkkosivustolla riksdagen.se. Kaikki määräykset
sekä yleiset ohjeet ja tiedotteet löytyvät sivustolta folkhalsomyndigheten.se. Aluekohtaiset covid-19-tiedotteet ovat osoitteessa 1177.se. Lääninhallituksen yhteystiedot ja covid-19-lain noudattamisen seurantaa
koskevat ajantasaiset tiedot löydät osoitteesta lansstyrelsen.se.

