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Varsinais-Suomen alueellinen ohjausryhmä koronvirusinfektion torjumiseksi, voimassa olevat 
suositukset 8.11.2022 

 

Etätyön suosittaminen 
 

Laaja etätyösuositus on päättynyt valtakunnallisesti ja se purettiin myös 
Varsinais-Suomessa 1.3.2022. Työpaikoille suositellaan 
työpaikkakohtaisesti sopivien hybridimallien käyttöä työyhteisöjen 
oman toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Katso THL:n ohjeet: Palaa 
lähitöihin turvallisesti – käytä maskia, sairasta kotona ja ota 
koronarokotukset. 

Kasvomaskisuositus Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti 22.4.2022 luopua 
yleisestä maskisuosituksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
aikaisemman päätöksen mukaan.  
 

THL poisti 14.4.2022 yleisen maskisuosituksen Suomessa lukuun 
ottamatta seuraavia tilanteita: 

• Julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, kun hakeudutaan 
koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin 

• Jos on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella 
liikkuminen on välttämätöntä 

• Jos tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on 
todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole 
vältettävissä. 

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden 
väistymiseen saakka. 
 
Maskin käyttöä suositellaan Varsinais-Suomessa kuitenkin edelleen 
henkilökunnalle ja vierailijoille seuraavissa paikoissa:  

• terveydenhuollon kaikissa toimipisteissä (sairaalat, 
terveyskeskukset, vastaanotot) 

• ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa, vammaispalveluiden 
hoitoyksiköissä 

• iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien laitos- ja kotihoidossa sekä 
tarvittaessa myös sosiaalityössä. 
 

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia 
esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on 
vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada 
vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen 
maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FFP2/3). 
 
Työpaikoilla voi olla edelleen työnantajan tarkempia ohjeistuksia ja 
niistä päättää työnantaja. Työterveyslaitos (TTL) julkaisi 14.4. uutisen 
siitä, että työnantaja tekee työpaikkojen sisäisestä maskin käytöstä 
ohjeistusta riskiarvion perusteella. 
 
Maskisuositusta kevennettiin Tyksin sairaaloissa 10.5.2022: 
Henkilökunta käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta seuraavissa 
tilanteissa:  

• Kaikissa potilaskontakteissa kaikkialla sairaalan tiloissa* 

https://thl.fi/fi/-/palaa-lahitoihin-turvallisesti-kayta-maskia-sairasta-kotona-ja-ota-koronarokotukset?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Finfektio-ja-rokotusuutiset
https://thl.fi/fi/-/palaa-lahitoihin-turvallisesti-kayta-maskia-sairasta-kotona-ja-ota-koronarokotukset?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Finfektio-ja-rokotusuutiset
https://thl.fi/fi/-/palaa-lahitoihin-turvallisesti-kayta-maskia-sairasta-kotona-ja-ota-koronarokotukset?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Finfektio-ja-rokotusuutiset
https://www.ttl.fi/ajankohtaista/uutinen/tyonantaja-paattaa-maskien-kaytosta-tyopaikalla
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• Kaikkialla sairaalan hoitotiloissa kuten poliklinikoiden 
odotusauloissa, röntgenissä, laboratoriossa, muissa 
tutkimustiloissa ja osastoilla. 

• Ruokaloissa, kahviloissa ja kokoustiloissa suositellaan 
noudatettavan riittävää etäisyyttä, jos mahdollista. 

Seuraavissa yksiköissä pääsääntöisesti työskentelevät sote-työntekijät 
voivat potilaskontakteissa käyttää universaalin kirurgisen-
suunenäsuojuksen tilalla FFP2 -luokan hengityksensuojainta: 

• Ensihoito ja päivystys (myös alueellinen ja lasten päivystys) 
• Synnytysosasto 
• Tyksin syöpäklinikan vuodeosasto 
• Tyksin hematologian vuodeosasto 

 
Ikääntyneiden ja riskiryhmien 
suojaamisen tehostus - 
Suositus vierailujen 
rajoittamisesta 
 

Henkilön, jolla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita, ei pidä 
mennä vierailemaan mihinkään sosiaali- tai terveydenhuollon 
laitokseen, vaikka hän olisikin saanut jo kaksi tai kolme 
koronavirusrokoteannosta. 

Sosiaalitoimen yksiköt: Turvallisiin vierailukäytäntöihin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota, riippumatta asukkaiden, henkilökunnan ja 
vierailijoiden rokotusstatuksesta.  

Terveyskeskusten vuodeosastot: Turvallisiin vierailukäytäntöihin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota, riippumatta potilaiden, henkilökunnan ja 
vierailijoiden rokotusstatuksesta.  

Vierailut VSSHP:n sairaaloissa: VSSHP on antanut uuden ohjeen 
vierailuista VSSHP:n sairaaloissa 10.5.2022. Ohjeistus koskee Turun 
yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) kaikkia sairaaloita. Ohjeistus 
tarkemmin VSSHP:n nettisivuilla.  

Poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelmiin 
siirtyminen 
perusopetuksessa, toisella 
asteella ja korkeakouluissa  
 

Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, 
lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, vapaa sivistystyö 
sekä taiteen perusopetus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön 
mukaisesti. Lukuvuosiksi 2020–2021 ja 2021–2022 koronavirustilanteen 
vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa. 
 

Korkean tartuntariskin 
julkisten tilojen sulkeminen  
 

Julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen käytössä huomioitava 
riittävä etäisyys.  

Aikuisten 
ryhmäharrastustoiminta 
 

Sallittu. Kaikessa liikuntatoiminnassa on huolehdittava 
koronaturvallisista käytännöistä kuntosaleilla ja liikuntatiloissa. Näihin 
toimiin sisältyvät käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun 
välttäminen liikuntatiloissa sekä pukuhuoneessa.    
 

Lasten 
ryhmäharrastustoiminta 
 

Lasten ja nuorten (v. 2003 ja sen jälkeen syntyneet) 
ryhmäharrastustoiminta on sallittu  
Ryhmän näkemyksen mukaan ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa 
ottaen erityisesti huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten 
käsihygienia ja riittävät turvaetäisyydet.  
 

https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx#vierailut
https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx#vierailut
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Muu suositus tai rajoitus  
 

Yksityistilaisuudet: Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää 
huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin kuten käsihygienia ja riittävät 
turvaetäisyydet.  
 
Matkustussuositus 
Suositellaan huomioimaan UM:n antamat suositukset sekä THL:n 
suositukset matkustamisesta.  
 
Rokottaminen 
 
THL suosittelee koronarokotetehosteannoksia: 

• 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on 
voimakkaasti heikentynyt 

• 65 vuotta täyttäneille  
• 18-64-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin 

riskiryhmiin 
Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät 
THL on antanut heinäkuussa 2022 suosituksen, missä järjestyksessä 
kyseisiä ryhmiä rokotetaan. Järjestyksen alkupäässä oleville on annettu 
suositus neljänsistä annoksista eri aikoihin vuoden 2022 alkupuolella. 
 

• yli 12-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset 
• yli 70-vuotiaat 
• 18–69-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat 
• 60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu riskiryhmiin 

 
THL suosittelee, että 5–11-vuotiaille lapsille tarjotaan 
koronavirusrokotetta.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Rokotuskattavuutta on lisättävä erityisesti suuren riskin työpaikoilla 
kuten telakoilla ja muulla rakennusalalla. 
 
Katso myös: 
Sopivatko koronarokotteet kaikille? - THL 
 
 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/sopivatko-koronarokotteet-kaikille

