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SIVISTYS- JA HYVINVOINTIJOHTAJAN TIEDOTE PERUSOPETUKSEN 
OPPILAIDEN HUOLTAJILLE 26.11.2020 
 
 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on antanut uusia 
koronasuosituksia alueemme kunnille noudatettavaksi 26.11 - 18.12. 2020 välisenä 
aikana virusepidemian leviämisen hidastamiseksi.  
 
Suosituksiin liittyy maskien käyttösuositus, joka koskee kaikkea sisällä tehtävää 
työtä. Näin ollen maskien käyttösuositus koskee myös varhaiskasvatuksen, 
perusopetuksen, lukion ja opiskeluhuollon henkilökuntaa. Maskisuositus ei koske 
varhaiskasvatuksen lapsia ja perusopetuksen oppilaita. Koulun henkilökunta ottaa 
maskeja käyttöön siinä aikataulussa, kun niitä kouluille keskitetysti toimitetaan. 
Koulun henkilökunta käy maskien käyttöön liittyvistä asioista keskustelua oppilaiden 
kanssa. Tärkeää on, että ylläpidetään ja luodaan turvallista ilmapiiriä.  
 
Maskien käyttöä suositellaan vanhemmille ja muille yksiköissä vieraileville yli 15-
vuotiaille henkilöille. Kertakäyttömaskeja varataan vanhempien ja vieraiden 
käyttöön, mikäli heillä ei ole omaa maskia käytössä. 
Maskisuositus koskee myös kouluilla tapahtuvia vanhempien, oppilaiden,  opetus- ja 
opiskeluhuoltohenkilöstön kokoontumisia, kuten kasvun ja oppimisen keskusteluja 
ja oppilashuollollisia tapaamisia. Tapaamiset on mahdollista järjestää myös Teamsin 
kautta. 
 
Muutoin kouluilla jatketaan nykyisten hygieniaohjeiden ja opetusjärjestelyiden 
toteuttamista. 
 
 
26.11.2020 
 
Marja-Leena Meriläinen 
sivistys- ja hyvinvointijohtaja 
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UUDET ALUEELLISET KORONASUOSITUKSET 26.11.-18.12.2020  
https://oyskorona.fi/ 
 

Pohjois-Pohjanmaalla 26.11.–18.12.2020 
voimassa olevat suositukset 

 

Laaja etätyösuositus  

• Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti. 

Etäkokouskäytännöt 

• Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että 

vapaa-ajan kokouksissa. 

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita) 

• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. 

 

• Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa. 

 

• Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista. 

 

• Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää. 

 

• 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, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus 

koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. Sosiaalihuollon 

ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä suositus henkilökunnan suunenäsuojainten 

käytöstä on ollut voimassa 

jo aiemmin ja jatkuu entisenlaisena. 

Yksityistilaisuudet  

• Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä 

Harrastusryhmät 

• Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoisessa harrastamisessa tarkennettuja turvallisuusohjeita 

 

Riskiryhmät 

• Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän 

ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle 

(esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike) 
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