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24.5-13.6.2021 

 
21.5.2021 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui 18.5.2021. Ryhmä totesi, 
että epidemia on Pohjois-Pohjanmaalla perustasolla. 

Yleisötilaisuudet 

• Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 50 
henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä. Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää 
noudattamalla erityisjärjestelyjä. 

Julkiset tilat 

• Liikunta- ja kuntosali ovat avoinna, enimmäismäärä 50 henkilöä, kuntosalilla 5 
henkilöä. Hygienia-, etäisyys- ja maskisuosituksia tulee noudattaa. 

• Kirjasto on avoinna normaalisti. Lehtilukusali on käytössä. Kirjaston pelikoneet 
avataan.  Asioinnin yhteydessä tulee huolehtia turvaväleistä muihin asiakkaisiin ja 
kirjaston henkilökuntaan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan. 

• Kunnantalon aukioloajat ovat päivittäin 9-11 ja 12-15, suositellaan asiointia 
ensisijaisesti ajanvarauksella. 

Maskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita) 

• Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa 
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen 

testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 
• Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä 

omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana 
välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella 

• Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös 
potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita 

• Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja 
oppilaitokset yläkoulusta alkaen 

• Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.) 
• Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa 
• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista 

 



Yksityistilaisuudet 

• Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiiin mahdollisimman 
pienimuotoisesti ja turvaohjeita noudattaen. 

Ryhmäharrastustoiminta 

• Ryhmäharrastustoiminta voi jatkua normaalisti. Toiminnassa on noudatettava eri 
viranomaisten, kunnan ja lajiliittojen koronaohjeistuksia. 

• Harrasteryhmissä suositellaan jakautumista pienryhmiin mahdollisuuksien mukaan. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät 

• Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin 
suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien 
suojaaminen koronavirustartunnalta. 

• Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin 
ohjeistusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-
torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a- o/koronavirus-covid-
19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-
hoivan- toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-
toimintayksikoissa_koronavirusaikana 

• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. 
Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa. 

Varhaiskasvatus ja perusopetus 

• Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen, ja suositukset 
kaikessa toiminnassa huomioiden. 

Lukio, ammattikoulu, yliopisto ja korkeakoulut 

• Ammattikorkeakoulut ja yliopistot jatkavat etäopetuksessa. Suositus koskee sekä 
julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. 
Opetus voidaan järjestää normaalisti lähiopetuksena toisen asteen oppilaitoksissa, 
kuten lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 
turvavälit ja maskisuositukset huomioiden.. 

Etätyösuositus 

• Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti. 
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Etäkokouskäytännöt 

• Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että 
vapaa-ajan kokouksissa. 

Ravitsemusliikkeet 

• Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. 

Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme! 
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