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Koronatoimenpiteet Tyrnävän kunnassa 
 
 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui 
arvioimaan alueen koronatilannetta tiistaina 30.11. Ryhmä totesi, että 
tilanne kuormittaa huolestuttavasti sekä erikoissairaanhoitoa että 
perusterveydenhuoltoa, minkä vuoksi alueelle on välttämätöntä asettaa 
uusia rajoituksia ja suosituksia. 

Tartuntoja todetaan paljon, eikä niiden kaikkien lähteitä saada 
tartunnanjäljityksen ruuhkautumisen vuoksi luotettavasti selvitettyä. 
Myös sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvaa. Tiistaina 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli hoidossa 25 koronapotilasta, joista 
tehohoidossa kymmenen. Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla 
koronapotilaita oli tiistaina 16. 

Pohjois-Pohjanmaalla astuu voimaan laaja etätyö- ja etäkokoussuositus, 
jonka mukaan etätyötä suositellaan kaikissa sellaisissa työtehtävissä, 
joissa se on mahdollista. Myös maskisuosituksiin linjattiin tiukennuksia. 
Jo aikaisemmin voimassa olevien maskisuositusten lisäksi maskin 
käyttöä suositellaan nyt myös peruskouluissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa työntekijöille sekä kuudennen ja sitä ylempien luokka-
asteiden oppilaille. Lisäksi maskien käyttöä suositellaan laajasti sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimipisteissä henkilökunnalle, potilaille ja 
vierailijoille. 

Koordinaatioryhmä esittää Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, että 
se asettaisi alueelle lisärajoituksia epidemian hillitsemiseksi. AVI 
tiedottaa mahdollisista lisärajoituksista erikseen myöhemmin. 

Lisäksi ryhmä suosittelee, että yksityistilaisuuksia tulisi järjestää nyt 
mahdollisimman pienimuotoisesti. 

Koordinaatioryhmä toteaa, että antigeeni-kotitestit ovat hyvä lisä 
terveydenhuollossa tehtävien testien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille 
henkilöille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai 
yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa 
terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Huomiota tulee kiinnittää 
myös siihen, että käyttää nimenomaan antigeenitestiä. Toinen 
markkinoilta löytyvä vaihtoehto, koronan vasta-ainetesti, ei kerro 
testattavan tämänhetkisestä tilanteesta, vaan siitä, onko henkilö joskus 
sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin. 

’ 
1. Vahva maskisuositus (koskevat yli 12-vuotiaita) 

• Julkisissa tiloissa 
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• Matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen 
valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin 
ulkopuolella 

• Joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana 

• Varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa työntekijöille sekä kuudennen ja sitä 
ylempien luokka-asteiden oppilaille 

• Laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä 
henkilökunnalle, potilaille ja vierailijoille 
 

2. Etätyö 

• Etätyötä suositellaan tekemään toistaiseksi kaikissa 
sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista  

 
3. Kokouskäytännöt  

• Suositellaan etäkokousvaihtoehtoa työpaikkojen, vapaa-ajan 
ja lautakuntien kokouksiin  

 

4. Ikääntyneet ja riskiryhmät 

• Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat 
toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla 
varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien 
suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä 
noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta 

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

5. Yleisötapahtumat 

• Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli 
viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset 
kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 26.11.2021-
25.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli 
viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia 
edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen 
koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen 
pääsemiseksi. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä 
koronatodistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy 
yleisötilaisuuteen. Tartuntatautilain § 58 perustuva päätös 
kokoontumisrajoituksista on tehty koronaviruksen 
laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien 
suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn 
turvaamiseksi alueella 

• Koronapassin käyttöön liittyviin käytännön kysymyksiin on 
lisätietoja laajasti mm. seuraavilla sivustoilla: 

AVI, usein kysytyt kysymykset: https://avi.fi/usein-kysytyt-
kysymykset 

STM, mikä on koronapassi: https://stm.fi/koronapassi 

Aluehallintoviraston koronainfo toimijoille: p. 0295 016 666 
(ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-16), koronainfo@avi.f 

https://avi.fi/usein-kysytyt-kysymykset
https://avi.fi/usein-kysytyt-kysymykset
https://stm.fi/koronapassi
mailto:koronainfo@avi.f
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6. Yksityistilaisuudet 

• Yksityistilaisuudet suositellaan järjestettävän 
mahdollisimman pienimuotoisesti 
 

7. Ravitsemusliikkeet 
• Pohjois-Pohjanmaata koskevat valtioneuvoston 

leviämisalueille asettamat rajoitukset ravitsemusliikkeiden 
aukioloajoista ja asiakaspaikkamääristä. Rajoitukset ovat 
tulleet voimaan 17.11. alkaen. 

• Ravintolat, joissa anniskellaan alkoholia, voivat olla auki klo 
5–18. Ravintolat, joissa ei anniskella, voivat olla auki klo 5–
01. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien 
ravintoloita eivätkä noutoruoan myyntiä. 

• Anniskelu on sallittu klo 9–17. Avin luvalla anniskelun voi 
aloittaa klo 7 majoituspalvelun aamiaistarjoilun yhteydessä. 

• Ruokaravintoloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista 
(sisätilat) ja anniskeluravintoloissa 50 % asiakaspaikoista 
(sisä- ja ulkotilat). 

• Sisätiloissa asiakkaalla on oltava oma istumapaikka pöydän 
tai tason ääressä 

• Vaihtoehtona ravitsemistoiminnan erityisille rajoituksille 
toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä. 
Lisätietoa ravintolarajoituksista valtioneuvoston 
tiedotteessa: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-
koronaviruksesta/rajoitukset-ja-
suositukset/ravintolarajoitukset  

8. Kunnanhallitus suosittaa seuraamaan alueellisten ja 
valtakunnallisten viranomaisten suosituksia ja ohjeita: 
www.oyskorona.fi 
www.thl.fi 
 
 
 
 

Lisätietoja  
 
 
Vesa Anttila 
kunnanjohtaja 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/ravintolarajoitukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/ravintolarajoitukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/ravintolarajoitukset
http://www.oyskorona.fi/
http://www.thl.fi/

