
Koronaan liittyvien linjausten taustaa 

Etätyöt 

Suomen hallituksen periaatepäätös etätyösuosituksesta: 

Hallitus käsitteli viikolla 33 valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön suositusta etätyöstä 
(liite), ja päätti etätyötä koskevan periaatepäätöksen antamisesta.  

Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat Covid-19-epidemian olevan alueellisesti kasvussa, 
hallitus suosittelee, että kyseisen alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa ja 
edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.  

Vastaavasti tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa 
torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, 
tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti. Hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös 
yksityisille työnantajille. 

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja Novida: 

- opettajat 
Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti lähiopiskeluna turvaohjeistuksien mukaisesti. Mikäli 
koulutaloihin pitää saada lisää väljyyttä, on mahdollista siirtyä osittain etäopiskeluun. Esimerkiksi 
teoriaopintoja voidaan opettaa etäopintoina ja käytännön töitä koululla mallilla 4 päivää koululla ja 
yksi päivä etäopintoina viikossa. 

- muu henkilökunta 
Kun opiskelu tapahtuu lähiopetuksena, on opiskelijoiden tukipalveluiden oltava saatavilla 
normaalisti. Muu henkilökunta pysyy näin ollen kokonaisuudessaan ainakin toistaiseksi omissa 
työtiloissaan kouluilla. Asiaa tarkastellaan tilanteen mahdollisesti muuttuessa. 
 

Hygienia 

- ohjeistusta on kattavasti 
- kaikki tarvikkeet hankitaan keskitetysti ensisijaisesti Marko Koiviston, toissijaisesti Saija Rinteen 

kautta 
- käsidesiä on talojen sisääntuloväylillä sekä jokaisessa luokkatilassa että yhteisissä tiloissa saatavilla 
- laitespray 
- laitteiden puhdistukseen on hankittu puhdistusspreytä kattavasti. Hankinnan tekee keskitetysti atk-

päällikkö Juha Skyttälä 
- pyyhinliinat luokkiin 
- luokkien kokoaikaisesta hygienista huolehtii siistijöiden ohella luokkien hygieniavastaavat. 

Tarkoitukseen on hankittu luokkiin pyyhinliinoja.  
- suu- ja nenäsuojaimet 

Suomen hallituksen suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille: 
Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, 
puhuu tai laulaa. Osa COVID-19-tartunnan saaneista henkilöistä ei saa lainkaan oireita tai oireet 
ovat hyvin vähäisiä, ja tästä syystä henkilö ei ole tietoinen tartunnastaan. Virus voi tarttua jo 
muutama päivä ennen oireiden alkua. Tutkimuksissa on kuvattu tilanteita, joissa oireeton henkilö 
on tartuttanut muita ahtaissa sisätiloissa. 
 



Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä 
ympäristöön. Kasvomaskeja on monenlaisia: erilaiset itse valmistetut tai kaupoista hankittavat 
kankaasta tai muista materiaaleista valmistetut maskit. Kasvomaski ei ole varsinainen 
hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskien teho perustuu osittain 
siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.  
 
THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien 
alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana. 
 
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja Novida: 
Suu- ja nenämaskeja on hankittu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ensiapukoulutuksen 
käytännön harjoitteita varten. Lisäksi erikoistapauksia varten on jokaisessa toimipaikassa 
toimipaikan esimiehellä varmuusvarasto niitä tilanteita varten (Uusikaupunki; Juha Jokinen, 
Loimaa; Jouko Tevasaari ja Lieto; Paula Kairinen). 
 
Kasvovisiirejä on hankittu sosiaali- ja terveysalan sekä hius- ja kauneusalan 
asiakaspalvelutilanteiden käytännön harjoituksia varten. 


