
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tiedote rajoitustoimista 22.1.2021 alkaen 

Tartuntatautitilanne Karviaisen alueella on nopeasti heikentynyt. Uusia tartuntoja on todettu 

viimeisen neljän päivän aikana 12, joista 5 Karkkilassa ja 7 Vihdissä. Näistä tartunnoista useampi 

liittyy varianttiepäiltyjen tartuntaketjuihin. Näiden tartuntojen lisäksi alueellamme on varianteille 

altistuneita muiden paikkakuntien tartuntaketjuista ja pelkona on, että tartuntojen määrä tulee 

kasvamaan. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin. Nyt on erityisen 

tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia, sekä hakeutua herkästi koronatestiin.  

Tällä hetkellä voimassa olevat Karviaisen rajoitukset ja suositukset 

Koska tartuntatautitilanne vaihtelee kunnissa, kunnat tekevät itse lopulliset päätökset 

rajoitustoimien suhteen. 

Ohjeet ja suositukset koskevat mm. kokoontumisia, tilojen sulkemista, harrastustoimintaa, 

riskiryhmien suojaamista, opetuksen järjestämistä, etätöitä ja maskin käyttöä. 

Rajoitusten ja suositusten kestosta tulemme tiedottamaan tarkemmin ensiviikon aikana. 

Aluehallintoviraston, HUS-alueen- ja pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmien linjaukset 

rajoituksista/suosituksista on odotettavissa todennäköisesti ensi viikon aikana. Ohjeet ja rajoitukset 

löytyvät kuntien www-sivuilta.  

Maskisuositusta ja turvavälejä on noudatettava 

• THL:n maskisuositus – maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille https://thl.fi/fi/-

/thl-paivitti-maskisuositusta-maskin-kayttoa-suositellaan-jatkossa-yli-12-vuotiaille 

• THL suosittelee nyt yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikontakteja tulisi 

vähentää entisestään. https://thl.fi/fi/-/muuntunut-koronavirus-tarttuu-herkemmin-pida-

yli-kahden-metrin-turvavali?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-

rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

Kokoontumiset 

• Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa 

järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa 

ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu 

enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa 

noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa 

ohjetta. http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot 
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• Karviaisen pandemiaryhmä suosittelee, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä toistaiseksi. 

Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen 

on pienimuotoiset (enintään 10 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 

• Toivomme, että välttäisitte hoivakodeissa vierailemista ja kotivierailuja. Välttämättömissä 

vierailuissa suositellaan 1 vierailija/asukas ja enintään 3 vierailijaa/yksikkö samanaikaisesti). 

Noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja edellytetään maskin käyttöä. 

Julkisten tilojen sulkeminen 

Suosittelemme että julkiset tilat pysyvät suljettuina. Suosittelemme myös, että yksityiset toimijat 

sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat 

Tällaisina tiloina pidetään esim. kuntosaleja ja ryhmäliikuntaan tai urheiluun käytettäviä tiloja, 

uimahallien ja kylpylöiden allastiloja ja yleisiä saunoja ja niiden yhteydessä olevia pukuhuonetiloja, 

huvi- ja teemapuistoja, sisäleikkipuistoja tai –paikkoja, kirjastot, museot sekä kauppakeskusten 

oleskelutilat. Muissa julkisissa tiloissa asiakaskohtaamiset minimoidaan. 

Suositus ryhmäliikuntaan, yksilöurheiluun ja muuhun harrastustoimintaan 

• Aikuisten liikuntaharrastustoiminnan keskeytys jatkuu toistaiseksi ja harrastukset 

toteutetaan vain etämuotoisena. Alle 20-vuotiaiden ulkotiloissa tapahtuva 

harrastustoiminta on sallittua. Suosittelemme, että turnaus- ja kilpailumatkoja tai leirityksiä 

ei järjestetä eikä Uudenmaan ulkopuolelle suuntautuviin tapahtumiin osallistuta.  

• Yksilöurheilussa suositellaan noudattamaan viranomaisohjetta maskin käytöstä sekä 

pitämään vähintään kahden metrin etäisyyttä muihin henkilöihin. Huolehdi kuitenkin 

fyysisestä kunnostasi liikkumalla ulkona. 

• Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan 

sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n 

määritelmän mukaisesti.  

Toisesta asteen etäopetus jatkuu. Yläkoulut jatkavat lähiopetuksessa 

Toisen asteen opetus jatkuu etäopetuksena toistaiseksi. Määräys koskee mm. lukiota, ammatillista 

opetusta, vapaan sivistystyön opetusta (yli 15-vuotiailla). Ainoastaan varhaiskasvatus ja 

perusopetus jäävät lähiopetukseen. Lähiopetuksessa maskin käyttöä suositellaan koko koulun 

henkilökunnalle ja yli 12-vuotiaille oppilaille koko koulupäivän ajan. Lähiopetuksessa kiinnitetään 

huomiota ruokailujen turvalliseen järjestämiseen.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Karviainen suosittelee, että kaikille abiturienteille tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen 18.1.2021 

alkaen kolmannen jakson loppuun asti. Ylioppilaskirjoitusten kasvaneen painoarvon takia 

abiturienttien tilanteen huomiointi ja yhdenvertaisuus valtakunnan tasolla on erityisen tärkeää. 

• Abiturienteille suositellaan kahden viikon mittaista omaehtoista karanteenia ennen 

ylioppilaskirjoituksia.  

• Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan toisella asteella edelleen. Näin yksilöllistä tukea eri 

syistä tarvitsevien opiskelijoiden opinnot ja tutkinnon suorittaminen eivät vaarannu.  

• Lukioissa normaalisti järjestettävät vanhojen tanssit suositellaan siirrettäväksi ja penkkarit 

suositellaan perumaan 

Suositellaan etätyötä 

Etätyötä suositellaan kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli 

työskentelet lähityössä, edellytetään maskin käyttöä ja ruokailut sekä kahvitauot on porrastettava. 

Yhteisissä tiloissa ruokaillessa maski on poissa ainoastaan ruokailun ajan ja turvavälit on säilytettävä. 

 

 


