
 

 
 

 
 

TOIVAKAN KUNNAN KORONATIEDOTE 28.12.2021 
 
 
(Tiedotteen päivitetyt kohdat punaisella) 
 
 

• Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti koronapassin käyttöä 
rajoitetaan 28.12.2021 – 16.1.2022. Koronapassin käytön rajoitukset 
koskevat leviämisalueilla kohtalaisen ja korkean riskin tilaisuuksia ja 
tiloja. Korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja ovat esimerkiksi baarit, 
karaokeravintolat, yökerhot sekä massatilaisuudet, joissa 
istumapaikkoja ei ole määritelty. Kohtalaisen riskin tiloja ja tilaisuuksia 
ovat esimerkiksi yli 10 henkilön kuorolaulutilaisuudet, ulkona olevat 
katsomot, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty sekä messut, joissa ei 
ole erityisjärjestelyjä kontaktien välttämiseksi. 

 

• Kokoontumisrajoituksista vastaa Länsi -ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto. 

 

• Aluehallintoviraston päivitetyt tiedotteet löytyvät seuraavasta linkistä: 
tiedotteet  

 
 

• Toivakan kunnan omat suositukset ovat voimassa 28.12.2021-
16.1.2022 
 

• Aluevaalit järjestetään Oikeusministeriön ja THL:n terveysturvallisesta 
vaalien järjestämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Oikeusministeriön ja THL:n arvioiden mukaan äänestäminen on 
vähäisen riskin toimintaa. 

 
Maskisuositus jatkuu  
 
Toivakan kunta jatkaa toistaiseksi voimassa olevaa maskisuositusta yli 12-
vuotiaiden osalta kaikissa julkisissa tiloissa sekä joukkoliikenteessä. 
 
 

https://avi.fi/tiedotteet?p_p_id=fi_yja_avi_sttinfo_web_PressReleaseSearchListWebPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_fi_yja_avi_sttinfo_web_PressReleaseSearchListWebPortlet_query=&_fi_yja_avi_sttinfo_web_PressReleaseSearchListWebPortlet_category=&_fi_yja_avi_sttinfo_web_PressReleaseSearchListWebPortlet_region=L%C3%A4nsi-+ja+Sis%C3%A4-Suomi


 

 
 

 
 

 
Kouluissa maskeja suositellaan käytettävän 6. vuosiluokasta alkaen. Koulut 
noudattavat Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti tehtyä suunnitelmaa. 
 
 
Harrastustoiminta ja kirjasto  
 

• Lasten ja aikuisten harrastustoiminta jatkuu ulkoliikuntapaikoilla.  
 

• Kohtalaisen riskin tiloiksi ja tilanteiksi luetaan muun muassa 
joukkueurheiluun ja ryhmäliikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat sekä 
kontaktilajit. Tästä syystä kunnan yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta, 
liikuntaryhmät ja erityisliikunnan ryhmät keskeytetään 28.12.2021-
16.1.2022. 
 

• Alle 18-vuotiaiden harrastustoimintaan osallistuvien tulee olla täysin 
oireettomia. Mikäli lapsella on sisätilojen harrastustoimintaan tullessa 
saattaja, saattajan tulee esittää koronapassi harrastustoiminnan 
järjestäjälle. Seurat vastaavat omien varattujen sisäliikuntavuorojensa 
yli 16-vuotiaiden osallistujien koronapassien tarkistamisesta. 
 

• Kunnan kuntosalilla on käytössä koronapassi 28.12.2021-16.1.2022.  

 

• Kirjasto on avoinna normaalisti. Kirjastossa suositellaan pikaista 
asiointia.  

 

• Kansalaisopistolla ei järjestetä lähiopetusta viikoilla 1-2 (16.1.2022 asti). 
Jatkosta päätetään myöhemmin. 

 
 
Käsihygienia, turvaetäisyydet ja maskien käyttö ovat kaikessa 
harrastetoiminnassa suositeltavia.  
 
 
Perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevat suositukset 
 



 

 
 

 
 

Mikäli vanhemmat saattavat lapsiaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, heidän 
tulee käyttää maskeja. Sisätiloihin ei voi jäädä oleskelemaan, vaan lapsi 
ainoastaan saatetaan tiloihin.  
 
 
Kunnan henkilöstöä koskevat suositukset 
 
 
Valtioneuvosto on antanut 2.12.2021 suosituksen, että leviämisalueen 
työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa. Suosituksen 
mukaan julkisen sektorin työntekijöiden tulisi työskennellä etätyössä 
mahdollisimman laajasti silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat.  
 
Valtioneuvosto suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille 
työnantajille tiedostaen, että arviointi läsnä- ja etätyön terveysturvallisesta 
yhdistämisestä tapahtuu työpaikoilla. Samalla tulisi edistää työjärjestelyitä, 
joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. 
 
Toivakan kunnassa on ajalla 28.12.2021-16.1.2022 voimassa laaja 
etätyösuositus niissä tehtävissä, joissa etätyön tekeminen on mahdollista. 
 
Valtakunnallisen etätyösuosituksen vuoksi Toivakkatalolla asiointi on 
mahdollista vain ajanvarauksella 28.12.2021-16.1.2022 välisenä aikana. 
 
Työtehtäviin kuulumatonta liikkumista eri työyksiköiden välillä tulee välttää. 
 

Kunta suosittelee, että kokoukset järjestetään etäkokouksina 16.1.2022 saakka.  

Myös henkilöstölle suositellaan ensisijaisesti etäkokouksia. Mikäli live-

kokouksia järjestetään, niissä tulee käyttää maskeja koko kokouksen ajan.  

Kunnan sosiaalipalveluiden henkilökunnan tulee edelleen sairaanhoitopiirin 

ohjeistuksen mukaisesti käyttää maskeja. Maskeja tai visiiriä on suositeltavaa 

käyttää myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, myös tiloissa 

välttämättä vierailevien henkilöiden on suositeltavaa käyttää maskia.  

Näiden lisäksi kaikissa muissa palveluissa, joissa kunnan henkilöstöä on 

lähitöissä ja lähitapaamisia järjestetään, ovat maskit suositeltavia. Kunta 



 

 
 

 
 

suosittelee samaa käytäntöä myös muille työnantajille. Linjaus on voimassa 

toistaiseksi.   

 

Tietoa koronapassista 
 
Käytännössä koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa 
Omakannasta. Mikäli et pääse Omakanta-palveluun, on paperinen versio 
tarvittaessa tilattavissa terveydenhuollosta postitse kotiin. 

  

Koronapassin käyttöönotto tarkoittaa sitä, että henkilö voi näyttää EU:n 
koronatodistusta sisäänpääsyn yhteydessä esimerkiksi eri tilaisuuksissa tai 
tapahtumissa. Henkilöllä pitää siis olla todistus koronarokotuksista, todistus 
tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta 
koronasta.  

Koronapassin saavat myös henkilöt, jotka ovat sairastaneet koronan ja saaneet 
lisäksi yhden koronarokotuksen. Tällaisessa tapauksessa heille tulee 
rokotustodistukseen merkintä 1/1 kohtaan "saadut rokoteannokset". 

 

Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille. Rajoitusten kohteina olevat toimijat 
voivat vaihtoehtoisesti ja oman valintansa mukaan edellyttää asiakkailtaan tai 
osallistujilta koronapassin käyttöä tai noudattaa valtioneuvoston, 
aluehallintoviranomaisten ja kuntien asettamia rajoituksia. Sekä yksityiset että 
julkiset toimijat voivat edellyttää koronapassin käyttöä. 

 

Koronapassi on vaihtoehtoisena terveysturvallisuustoimena käytössä vain 
silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa. 
Koronapassi on laissa tarkoitettu tilanteisiin, jolloin on voimassa viranomaisten 
asettamia rajoituksia epidemian leviämisen estämiseksi. Tällaisia rajoituksia 
voivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset. Jos 



 

 
 

 
 

tila on vakavan koronatilanteen vuoksi kokonaan suljettu tai tilaisuus kokonaan 
kielletty, koronapassia ei voi käyttää.  

 


