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Alueellinen ohjausryhmä koronvirusinfektion torjumiseksi, voimassa olevat suositukset 4.3.2021

Suositukset voimassa 28.3.2021 asti. Muutokset merkitty lihavoinnilla. 

Ohjausryhmä suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja suosituksia, joita alla on annettu. 

Etätyön suosittaminen Voimassa on maksimaalinen etätyösuositus. Etätöihin siirtymisestä päättää työnantaja. 

Kasvomaskisuositus Korostetaan maskin oikeaoppista käyttöä sekä käsidesin käyttöä. Suositellaan STM:n ohjeen mukaisesti THL:n leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta.

Asiakaspalvelutilanteissa suositellaan maskin käyttämistä ja myös ulkotiloissa järjestyttävissä tapahtumissa suositellaan maskin käyttämistä.

Suositus maskin käytöstä ylä- ja alakoulun opetushenkilökunnalle sekä yläkoulujen oppilaille on edelleen voimassa. Perustuen THL:n kansalliseen 

suositukseen alakoulun 6. luokkalaisten suositellaan käyttävän maskia. Paikallisen epidemiologisen tilanteen niin edellyttäessä maskia suositellaan 

käytettäväksi myös alakoulun 4.-5. luokkalaisilla. Koulujen yhteydessä toimivassa esiopetuksessa suositellaan opetushenkilöstöllä maskin käyttöä, 

pienempien lasten henkilökunnalla mahdollisuuksien mukaan. Opetushenkilökunnan osalta kasvomaskin sijasta voidaan käyttää kokokasvovisiiriä. 

Ikääntyneiden ja riskiryhmien 

suojaamisen tehostus - Suositus 

vierailujen rajoittamisesta

THL:n antama ohje täytyy huomioida. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä korostettava sitä, että läheistä on oikeus tavata. Hygieniaohjeita, 

maskin käyttöä ja turvavälejä tulee kuitenkin erityisen huolellisesti noudattaa. Suositellaan, että asukasta kohden on kerrallaan enintään kaksi 

vierailijaa ja vierailijat käyttävät kasvomaskia. Tilaisuuksia ja kokoontumisia (esim. joulujuhlat) ei ole syytä järjestää. Tiedottamiseen panostettava ja 

painotettava mm. sitä, että tässä epidemiatilanteessa hoivapalveluiden piirissä olevan vieraillessa läheisten luona on huomioitava yksityistilaisuuksia 

koskevat henkilömäärärajoitukset ja huolehdittava hygieniaohjeiden noudattamisesta ja turvaväleistä. 

Vierailut VSSHP:n sairaaloissa:

VSSHP on kieltänyt hoidossa olevien potilaiden luona vierailemisen 17.12.2020 alkaen. Ohjeistus koskee Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) 

kaikkia sairaaloita. Ohjeistus tarkemmen VSSHP:n nettisivuilla.

Poikkeuksellisiin 

opetusjärjestelmiin siirtyminen 

perusopetuksessa, 

korkeakoulujen ja toisen asteen 

etäopetus

Korkeakoulut:

Korkeakoulut jatkavat etäopetuksessa aiemman käytännön mukaisesti. Tarvittaessa voi harkita sovellettavaksi etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa 

hybridimallia siten, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena. Suositellaan lähiopetuksessa enintään kuuden henkilön 

ryhmäkokoa. Koetilanteet on järjestettävä koronaturvallisesti, näitä koskien ei anneta erikseen suositusta enimmäishenkilömäärästä. 

Toisen asteen opetus: Tartuntataudeista vastaavat ovat valmistelleet ohjeet, miten karanteenissa olevat abiturientit voisivat osallistua 

ylioppilaskirjoituksiin ja ohje on toimitettu kunnille 16.2.2021. 

Ohjausryhmä suosittelee etäopetukseen siirtymistä toisella asteella ja yläkouluissa valtakunnallisen suosituksen mukaisesti viimeistään 8.3. alkaen 

kolmeksi viikoksi kuitenkin siten, että mikäli paikallisesti katsotaan tarpeelliseksi, voidaan etäopetukseen siirtyä jo aiemmin. Etäopetukseen 

siirtymisestä huolimatta on turvattava mahdollisuus käyttää oppilaitosten tiloja tarvittavilta osin (esim. ruokahuolto, ylioppilaskirjoitukset, erityistä 

tukea tarvitsevat oppilaat, välttämätön lähiopetus, 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta). 
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Korkean tartuntariskin julkisten 

tilojen sulkeminen 

Kirjastot: Kirjastojen toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista 

lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin. Lukupaikat suljetaan ja kirjastoihin sovitut 

tapahtumat perutaan tai toteutetaan etänä. Jos tämä ei ole mahdollista, kirjastot tulisi sulkea.

Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat: suositellaan sulkemista.

Kauppakeskusten oleskelutilat: suositellaan sulkemista oleskelun välttämiseksi.

Nuorisotilat: Tilat pyritään pitämään avoinna sillä edellytyksellä, että toiminta järjestetään kuntakohtaisesti siten, että turvavälit voidaan 

tosiasiallisesti säilyttää. Kaikessa toiminnassa huomioidaan koronavarotoimet ja suositellaan vahvasti erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille 

nuorille kasvomaskia. Nuorisotiloissa on tarjolla supistettua toimintaa eli ei tehdä ruokaa, vältetään lähikontakteja, mutta tarjotaan mahdollisuus olla 

turvallisessa paikassa. Samalla tarjotaan nuorille tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta ja tuetaan jaksamista. Jos edellä mainitut 

toimenpiteet eivät ole mahdollisia, nuorisotilat tulisi sulkea. Kuntia kehotetaan huolehtimaan jalkautuvasta nuorisotyöstä. Tiloissa sallittava 

henkilömäärä jätetään paikalliseen harkintavaltaan tilojen koon ja muiden olosuhteiden mukaan.

Kulttuuritalot ja museot: toiminnan jatkamisen edellytyksenä on asiakasmäärän voimakas rajaaminen AVIn sisätiloissa järjestettävien 

yleisötilaisuuksien henkilömäärää vastaavaksi. Mikäli tätä ei voida toteuttaa, suositellaan tilat suljettavaksi.

Liikuntapaikat: ks. tarkemmin harrastustoimintaa koskevat suositukset

Tartuntatautilain 58 d § 

(asiakkaille ja osallistujille 

tarkoitettujen tilojen 

käyttöedellytysten asettaminen)

Ohjausryhmä suosittaa sitä, että AVI tekee yhdenmukaisen päätöksen 58 d §:n käyttöönotosta koko Varsinais-Suomen alueella. Epidemiologinen 

tilanne on sellainen, että käyttöönoton edellytykset täyttyvät.

Tartuntatautilain 58 g § (korkean 

tartuntariskin tilojen 

väliaikainen sulkeminen)

L-S AVI valmistelee päätöstä ja tiedottaa asiasta 4.3.2021

Päätös voi koskea seuraavia tiloja:

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä 

kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;

2) yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmä-harrastustoimintaan käytettävät tilat;

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;

5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.
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Yleisötilaisuuksien kieltäminen L-S AVI on rajannut 27.2. alkaen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän enintään 6 henkilöön (voimassa 26.3. asti). AVIn 

sivuilla on vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Aikuisten 

ryhmäharrastustoiminta

Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu 

vastaavasti. Aikuisten yksilöllisten lajien harrastamisesta on annettu erillinen ohje kunnille 16.2.2021. 

Edellä sanotun estämättä kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen 

perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n 

apurahaurheilijoille.

Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten. Myös aikuiset voivat harrastaa ulkona ja hyödyntää ulkoliikuntapaikkoja, jos 

turvaväleistä pidetään huolta. Aikuisten ryhmäliikuntaa ulkotiloissa suositellaan välttämään.

Lasten ryhmäharrastustoiminta Lasten ja nuorten harrastetoiminta voi jatkua jäljempänä esitetyllä tavalla, kunhan tosiasiallisesti huomioidaan turvavälien ja muiden 

koronavarotoimien toteutuminen. Vuonna 2008 syntyneillä ja sitä nuoremmilla ryhmässä harrastaminen on edelleen sallittua, mutta lähikontaktia 

sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäliikunta tulee keskeyttää. Alle 20-vuotiaiden 

sisäliikuntatiloissa toteutettava ottelu- ja kilpailutoiminta tulee keskeyttää. 

Tartuntatautilain 58 f § 

(matkustajamäärän väliaikainen 

rajoittaminen 

henkilöliikenteessä)

Ei voimassa olevaa suositusta. 

Yksityistilaisuudet:

Suositellaan, ettei yli kuuden henkilön yksityistilaisuuksia järjestetä. 

Työväen- ja kansalaisopistot, taiteen perusopetus ja näihin rinnastettavat: suositellaan jatkamista etäopetuksessa. Suositus koskee 2007 syntyneille 

ja sitä vanhemmille ryhmässä annettavaa opetusta. 

Matkustussuositus:

Kaikkea tarpeetonta matkustamista suositellaan välttämään. 

Muu suositus tai rajoitus 


