
Pöytyän kunnassa voimassa olevat suositukset ja 

rajoitukset

Päivitetty 17.1.2022



Etätyö

 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

linjauksen mukaisesti Pöytyän kunta 

suosittelee henkilöstöään siirtymään 

etätöihin, kun työtehtävät sen 

mahdollistavat.

 Muita kunnan alueella toimivia työnantajia 

suositellaan antamaan henkilöstölleen 

vastaava ohjeistus. Etätyön tekemisestä 

päättää työnantaja.



Kasvomaskien käyttö

 Kasvomaskin käyttöä suositellaan 

vahvasti julkisissa sisätiloissa ja 

ulkotiloissa sekä aina asioitaessa kunnan 

toimipisteissä.

 Pöytyän kunta suosittaa, että kaikissa 

asiakaspalvelutilanteissa henkilökunnan 

tulee käyttää kasvomaskia.



Ikääntyneiden ja riskiryhmien 

suojaaminen

 Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata 

läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan 

yksiköissä tapaamiset on turvattava. Vierailijoiden 

määrää tulee kuitenkin rajoittaa.

 Palvelukotien ruokasalit pidetään toistaiseksi 

suljettuina muilta kuin asukkailta.

 Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja kasvomaskin 

käyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota 

ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien läheisten 

luona.

 Ks. Ohje vierailuista kunnan vanhusten- ja vammaisten 

asumispalveluyksiköissä.

https://www.poytya.fi/client/poytya/userfiles/vierailuohje-21621.pdf


Esiopetus ja varhaiskasvatus

 Erityisesti tulee huolehtia siitä, että eri ryhmien 

välillä ei synny tarpeettomasti kontakteja.

 Pöytyän kunta suosittelee vahvasti 

henkilöstölleen kasvomaskien käyttöä.



Perusopetus ja lukio-opetus

 Perusopetuksen oppilaille suositellaan 

kasvomaskin käyttöä 1. luokasta alkaen.

 Lukion opiskelijoille suositellaan kasvomaskin 

käyttöä.



Kirjastopalvelut

 Kirjastot pidetään avoimina ja 

kirjastopalvelut järjestetään maakunnallisia 

suosituksia noudattaen. Kunnan kirjastojen 

sulkemisesta määräajaksi päätetään tilanteen 

edellyttäessä erikseen.



Yleisötilaisuudet ja yleiset 

kokoukset

 Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää 

kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät 

yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset koko 

Varsinais-Suomen alueella ajalla 16.1. –

28.1.2022.



Tilojen väliaikainen sulkeminen

 Aluehallintovirasto määrää suljettaviksi yleisölle avoimet tai 

rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut 

asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, siltä osin, kuin niitä 

käytetään 

 joukkueurheiluun,

 ryhmäliikuntaan,

 kontaktilajien harrastamiseen,

 tanssipaikkoina,

 kuorolaulutoimintaan

Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-

elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Päätös ei koske yllä mainittuja tiloja siltä osin, kun niitä 

käytetään lakisääteisten palvelujen tuottamiseen tai vuonna 

2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten 

ohjattuun harrastustoimintaan.

Määräys on voimassa 16.1. - 28.1.2022.



Asiakkaille ja osallistujille 

tarkoitettujen tilojen käytön 

edellytykset

 Aluehallintovirasto velvoittaa järjestämään yleisölle 

avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin 

oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että 

asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden 

lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan 

ehkäistä.

 Määräys koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 

asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun 

sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattuja 

ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 

asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun 

tarkoitukseen.



Asiakkaille ja osallistujille 

tarkoitettujen tilojen käytön 

edellytykset

 Lisäksi määräys koskee asiakas- tai osallistujamäärästä 

riippumatta seuraavia tiloja: 

 joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien

harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai

liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut

vastaavat sisäliikuntatilat;

 yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja

kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä

olevat pukuhuonetilat;

 tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan,

harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan

ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;

 huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;

 sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

 kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien

vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen

käytettävät tilat sekä kulku niihin



Asiakkaille ja osallistujille 

tarkoitettujen tilojen käytön 

edellytykset

 Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä 

kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, 

rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden 

osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa 

väljemmin.

 Määräys on voimassa ajalla 16.1. – 28.1.2022.



Matkustaminen

 Suositellaan käyttämään harkintaa erityisesti 

ulkomaille matkustamisessa ja huomioimaan 

ulkoministeriön antamat suositukset.



Rokotteet

 Pöytyän kunta kannustaa kaikkia ottamaan 

koronarokotteen.

 Myös työmarkkinakeskusjärjestöt kannustavat 

koronarokotteen ottamiseen, LINKKI.

https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2021/tyomarkkinakeskusjarjestot-kannustavat-koronarokotuksiin#msdynttrid=XJViApJ3DBhBitq2_e1klz4R_a8Tp_PuNdLrItDMjBU


Turvallista alkanutta vuotta kaikille!

Pöytyän kunta

Pöytyän kunta haluaa muistuttaa, että

1. Testiin on syytä mennä matalalla kynnyksellä, myös 

vähäisistä oireista.

2. Oireisena ei tule mennä työpaikalle, 

varhaiskasvatukseen, kouluun eikä ihmisten 

keskuuteen.

3. Annettuja hygieniaohjeita kontaktien välttämisestä, 

turvaväleistä, käsien pesusta, maskien käytöstä ja 

yskimisestä tulee noudattaa.


