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KORONATIEDOTE KUNTALAISILLE 
REISJÄRVEN KUNNAN KORONA-RAJOITUKSET 30.11.-20.12.2020 MERKITTY SUURAAKKOSIN TÄHÄN 
TIEDOTTEESEEN 
 
Pohjois-Pohjanmaan alueella korona-epidemia on siirtynyt leviämisvaiheeseen ja Keski-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin alueella kiihtymisvaiheeseen. 
 
Reisjärven kunnassa noudatetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suosituksia, huomioiden myös 
Keski-Pohjanmaan tilanne.  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen koordinaatioryhmä on 
sunnuntaina 29.11. antanut alueen kunnille suosituksensa koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi.  
 
REISJÄRVEN KUNNAN SUOSITUKSET JA TOIMINTAOHJEET ON MERKITTY TÄHÄN TIEDOTTEESEEN 
SUURAAKKOSIN. OHJEET OVAT VOIMASSA VÄLITTÖMÄSTI (30.11.2020)  JA OVAT VOIMASSA 20.12.2020 
ASTI.  
Toimintarajoitteiden tarkoituksena on koronan leviämisen hillitseminen. Suositukset noudattavat Sosiaali- ja 
terveysministeriön (STM) ohjeita ja suosituksia leviämisvaiheessa oleville maakunnille. 
 
Reisjärven kunnassa noudatamme seuraavia suosituksia ja ohjeita: 
Suositukset viranomaisille 
Yleisötilaisuudet  
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön 
aluehallintoviraston päätöksellä. 
 
Julkiset tilat 
Reisjärven johtoryhmän päätöksellä suljetaan kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, 
mutta turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin. 

• KUNNANTALON ulko-ovet suljetaan. Vain ehdottoman välttäämätön asiointi sallitaan. Palveluajan 
sopinen ennakkoon on suotavaa. 

• KIRJASTON yleisötilat suljetaan. Kirjastossa kirjojen uloslainaus järjestetään kirjaston erikseen 
ilmoittamalla tavalla, samoin kirjojen palautukset. 

• KUNTOSALIT JA SISÄLIIKUNTAPAIKAT suljetaan yleisöltä. 

 
Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille 
Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita) 

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

Yksityistilaisuudet 
• Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, 

joita voidaan järjestää. 

Ryhmäharrastustoiminta 
• 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan 

harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena. 

• Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua. 
12-17 vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa. Jos 
harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että 
osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lasten ja nuorten 
ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset. 

KAIKKI REISJÄRVEN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILAT SULJETAAN  1.12.-20.12.2020.  
 
Julkiset tilat 

• Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten 
tilojen käyttö. 

 
Ikääntyneet ja riskiryhmät 

• Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin 
suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen 
koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta. 

 

Opetuksen järjestäminen 
• Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), 

ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia 
ettäyksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. 
REISJÄRVEN LUKIO SIIRTYY ETÄOPETUKSEEN 1.12.2020. 

 
Etätyösuositus 

• Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti. 
REISJÄRVEN KUNNAN TYÖNTEKIJÄT TYÖSKENTELEVÄT ETÄTYÖSSÄ MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN. 
PALVELUT PYRITÄÄN JÄRJESTÄMÄÄN OLOSUHTEET HUOMIOIDEN MAHDOLLISIMMAN NORMAALISTI. 
 
VÄLTTÄMÄTÖN ASIOINTI KUNNANTALOLLE JÄRJESTETÄÄN TILANTEEN MUKAAN.  
AIKAVARAUKSELLA ASIOINTI ONNISTUU SUJUVIMMIN. 

 
Etäkokouskäytännöt 

• Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan 
kokouksissa. 

 
Ravitsemusliikkeet 

• Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. 
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Lähde: https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Ajankohtaista/Pages/Alueellinen-koordinaatioryhm%C3%A4-
linjasi-levi%C3%A4misvaiheen-suosituksista-Pohjois-Pohjanmaalle.aspx 
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