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                 Tiedote Pyhännän kunnan asukkaille 10.12.2021 

KORONATILANNE SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ALUEELLA 

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on julkaissut viimeisimmän tiedotteen Haapaveden kaupungin ja 
Pyhännän kunnan koronavirustilanteesta 10.12.2021.  Tiedote on luettavissa  
https://www.sotehelmi.fi/ajankohtaista/koronatilanne-sosiaali-ja-terveyspiiri-helmen-alueella-12 
 

Koronatilanne on heikentynyt viikon aikana erityisesti Haapavedellä. Pyhännän koronatilanne on 

rauhoittunut. Koronatartunnat leviävät pääasiassa rokottamattomassa väestössä. Koronarokotus 

suojaa hyvin vakavalta taudilta. Kannustamme kaikkia ikäryhmiä (yli 12 v) ottamaan 

koronarokotteen täytenä rokotussarjana. 

 

Haapavedelle on tullut viikon aikana 23 uutta koronatartuntaa. Pyhännälle ei ole tullut uusia 

tartuntoja. Kaikki altistuneet on jäljitetty ja asetettu karanteeniin voimassa olevien 

karanteenimääräysten mukaisesti. Tiedotamme koronatilanteesta 1-2 viikon välein. 

 

Jotta tartuntamäärät eivät lähde nousuun, on ehdottoman tärkeää noudattaa hygieniaohjeita 

sekä voimassa olevia suosituksia: Pese kädet usein vedellä ja saippualla. Käytä tarvittaessa 

käsihuuhdetta. 

• Käytä tarvittaessa maskia, erityisesti jos olet rokottamaton 

• Pidä turvaetäisyys 

• Jos olet sairas, pysyttele kotona. Hankkiudu herkästi koronavirustestiin.   

• Antigeeni-kotitestit ovat hyvä lisä terveydenhuollossa tehtävien testien rinnalle. Kotitestit 

soveltuvat niille henkilöille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai 

yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa terveydenhuollossa 

tehtävällä koronatestillä. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että käyttää nimenomaan 

antigeenitestiä. Toinen markkinoilta löytyvä vaihtoehto, koronan vasta-ainetesti, ei kerro 

testattavan tämänhetkisestä tilanteesta, vaan siitä, onko henkilö joskus sairastanut 

koronaviruksen aiheuttaman taudin.  

• Ota koronarokote.  Koronarokotus suojaa tehokkaasti koronavirusinfektion vaikealta 

muodolta. 

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen, Haapaveden terveyskeskuksen koronanäytteenottoon voit varata 

ajan virka-aikana puh. 08 452700. 

https://www.sotehelmi.fi/ajankohtaista/koronatilanne-sosiaali-ja-terveyspiiri-helmen-alueella-12
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Viikonloppuisin koronanäytteenotto on Oulaskankaan yhteispäivystyksessä ja Oulun seudun 
yhteispäivystyksessä. 

 

Tartuntamääriä voi seurata THL:n koronakartalta.  

 

 

Epidemiatilanne Pohjois-Pohjanmaalla jatkuu vakavana 

Koordinaatioryhmä kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 9.12.2021. Ryhmä totesi koronatilanteen 
jatkuneen Pohjois-Pohjanmaalla vakavana. Uuden suosituksen mukaan kasvomaskin käyttöä 
suositellaan nyt kouluissa kaikille 4.luokasta lähtien. 

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle 

Suositukset ovat voimassa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. 

Tilannekuvan perusteella Haapaveden kaupungin ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen 
varautumis- ja pandemiaryhmä toteaa, että koordinaatioryhmän uudet suositukset 
eivät edellytä aikaisempien päätösten muuttamista. Väestölle ja henkilöstölle 
jaettava tiedote päivitetään koordinaatioryhmän suositusten ja 
kaupunginhallituksen päätösten mukaiseksi. 

Tilannekuvan perusteella Pyhännän kunta on päättänyt, että kunnan järjestämien 
yleisötilaisuuksien osalta toimitaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 
päätöksen mukaisesti 31.12.2021 saakka. Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksissa on 
käytössä koronapassi. 

Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että 
osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan 
noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.  

Kunnan sisäisten tapahtumien (esim. luottamushenkilöt, henkilöstö, koulut ja 
varhaiskasvatus) järjestäminen on sallittua terveysturvallisesti. 

Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisesti. 

Maskin käyttö koordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Pyhännän kunnan 
kaikille työpaikoille annetaan maskisuositus.  

Ikääntyneitä ja riskiryhmiä suojellaan koronavirustartunnalta THL:n suositusten 
mukaisesti. Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan 
tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin 
ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. 

https://www.ppshp.fi/Toimipaikat/Oulaskangas/Yhteispaivystys/Pages/default.aspx
http://oyskorona.fi/jos-epailet-tartuntaa
http://oyskorona.fi/jos-epailet-tartuntaa
https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26
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Etätyötä ja etäkokouksia suositellaan mahdollisimman laajasti. Kokousten ja 
palaverien järjestämisessä suositellaan hybridi- ja etäkokouksia. 

Kunnantalo pysyy suljettuna 7.1.2022 saakka. Kunnantalon palvelut ovat saatavilla 

toistaiseksi vain ajanvarauksella. Muut palvelut ovat toiminnassa normaalisti ja 

kunnan hallinnoimat muut tilat pysyvät avoinna.  

Varautumis- ja pandemiaryhmä kannustaa kaikkia ikäryhmiä (yli 12v väestö) 
ottamaan korona-rokotteen täytenä rokotussarjana. Näin varmistamme, että 
jatkossakin voimme pitää kaikki palvelut toiminnassa ja tilat avoimena.  

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi, kokoontumisrajoituksen (AVI) osalta 
voimassa 31.12.2021 saakka. Varautumis- ja pandemiaryhmä jatkaa säännöllisiä 
kokoontumisia ja tiedottaa mahdollisista muutoksista.  

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet 

- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien 

alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin 

osallistuu yli 20 henkilöä. Yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia voidaan 

järjestää edellyttämällä 16-vuotiaalta ja sitä vanhemmalta EU:n digitaalisen 

koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Määräys on 

voimassa 3.12.2021 – 31.12.2021. 

- Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että 

osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan 

noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta. 

 

Pyhännän kunta on päättänyt, että kunnan järjestämien yleisötilaisuuksien osalta 

toimitaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti 31.12.2021 

saakka. Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksissa on käytössä koronapassi. 

 

Lisäksi AVI on antanut laajan tilojen käyttöä koskeva määräyksen Pohjois-

Pohjanmaalle 3.12.2021. Annetun määräyksen mukaisesti tilojen käytöstä 

vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja 

toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan 

riskiä voidaan ehkäistä. Pyhännän kunta on näistä rajoituksista tiedottanut 

erikseen 7.12.2021 ja tehnyt rajoitukseen liittyvät toimintasuunnitelmat. Nämä 

rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 saakka. 

 
Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että 
osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan 
noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta. Epäselvissä tapauksissa 

https://avi.fi/documents/25266232/78567083/PSAVI%2Bp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%2BTTL%2B58%C2%A7-PPmaa-3.12.2021-31.12.2021.pdf/a86082ac-42fa-044e-d38b-1f0d77293393/PSAVI%2Bp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%2BTTL%2B58%C2%A7-PPmaa-3.12.2021-31.12.2021.pdf?t=1638455903741
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM%2BTHL%2Bsuositus%2Bkoronavirustartuntojen%2Behk%C3%A4isemisest%C3%A4%2Byleis%C3%B6tilaisuuksien%2Bja%2Byleisten%2Bkokoontumisten%2Byhteydess%C3%A4%2Bsek%C3%A4%2Ber%C3%A4iden%2Btilojen%2Bk%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf/d59c71e9-5a44-9e83-a05d-11c00c032d58/OKM%2BTHL%2Bsuositus%2Bkoronavirustartuntojen%2Behk%C3%A4isemisest%C3%A4%2Byleis%C3%B6tilaisuuksien%2Bja%2Byleisten%2Bkokoontumisten%2Byhteydess%C3%A4%2Bsek%C3%A4%2Ber%C3%A4iden%2Btilojen%2Bk%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf?version=1.0&t=1633064926739
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM%2BTHL%2Bsuositus%2Bkoronavirustartuntojen%2Behk%C3%A4isemisest%C3%A4%2Byleis%C3%B6tilaisuuksien%2Bja%2Byleisten%2Bkokoontumisten%2Byhteydess%C3%A4%2Bsek%C3%A4%2Ber%C3%A4iden%2Btilojen%2Bk%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf/d59c71e9-5a44-9e83-a05d-11c00c032d58/OKM%2BTHL%2Bsuositus%2Bkoronavirustartuntojen%2Behk%C3%A4isemisest%C3%A4%2Byleis%C3%B6tilaisuuksien%2Bja%2Byleisten%2Bkokoontumisten%2Byhteydess%C3%A4%2Bsek%C3%A4%2Ber%C3%A4iden%2Btilojen%2Bk%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf?version=1.0&t=1633064926739
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM%2BTHL%2Bsuositus%2Bkoronavirustartuntojen%2Behk%C3%A4isemisest%C3%A4%2Byleis%C3%B6tilaisuuksien%2Bja%2Byleisten%2Bkokoontumisten%2Byhteydess%C3%A4%2Bsek%C3%A4%2Ber%C3%A4iden%2Btilojen%2Bk%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf/d59c71e9-5a44-9e83-a05d-11c00c032d58/OKM%2BTHL%2Bsuositus%2Bkoronavirustartuntojen%2Behk%C3%A4isemisest%C3%A4%2Byleis%C3%B6tilaisuuksien%2Bja%2Byleisten%2Bkokoontumisten%2Byhteydess%C3%A4%2Bsek%C3%A4%2Ber%C3%A4iden%2Btilojen%2Bk%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf?version=1.0&t=1633064926739
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tapahtuman luonteen arvioinnissa suositellaan yhteydenottoa Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastoon. 

Kunnan sisäisten tapahtumien (esim. luottamushenkilöt, henkilöstö, koulut ja 
varhaiskasvatus) järjestäminen on sallittua terveysturvallisesti. 

Yksityistilaisuudet 

- yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisena. 

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita) 

Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville: 

- Maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa. 

Suositus koko väestölle riippumatta rokotussuojasta: 

- matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy 

liikkua kodin ulkopuolella. 

- julkisissa sisätiloissa, joissa on pidemmän aikaa paljon ihmisiä lähellä toisiaan (esim. 

yleisötilaisuudet, muut ruuhkatilanteet). 

- joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana. 

 

Suositus kouluihin (peruskoulu ja toinen aste) 

- koulujen työntekijöille ja neljännen sekä sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja 

opiskelijoille koulujen sisätiloissa. 

Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin: 

- sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sisätiloissa koko henkilökunnalle. Suositus 

koskeen myös omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita. 

 

Pyhännän kunnassa toimitaan koordinaatioryhmän maskisuosituksen mukaisesti. 

Maskisuositus annetaan Pyhännän kunnassa kaikille työpaikoille. 

Pyhännällä maskit ovat käytössä yläkoululaisilla ja perusopetuksen 4-luokkalaisilla 
ja sitä ylemmillä luokka-asteilla (pl. yhdysluokat). Kunta hankkii maskit oppilaiden 
käyttöön. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät 

- Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja 

suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen 

koronavirustartunnalta. 
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- Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja- rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-

taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid- 19/koronavirustartuntojen-torjunta-

pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut- pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-

toimintayksikoissa_koronavirusaikana 

- Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. 

Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa. 

 

Ikääntyneitä ja riskiryhmiä suojellaan koronavirustartunnalta THL:n suositusten 

mukaisesti. 

Etätyö ja etäkokoukset 

- suositellaan etätyötä ja etäkokouksia laajasti kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on 

mahdollista. 

Pyhännän kunnan henkilöstön etätyötä ja etäkokouksia suositellaan 
mahdollisimman laajasti. Etätyösopimusten päivittäminen tilannetta vastaavaksi.   

Kokousten ja palaverien järjestämisessä suositellaan hybridi- ja etäkokouksia. 

Kunnan sisäisten tapahtumien (esim. luottamushenkilöt, henkilöstö, koulut ja 
varhaiskasvatus) järjestäminen on sallittua terveysturvallisesti. 

Kunnantalo suljetaan 7.1.2022 saakka. Kunnantalon palvelut ovat saatavilla 

toistaiseksi vain ajanvarauksella. Muut palvelut ovat toiminnassa normaalisti ja 

kunnan hallinnoimat muut tilat pysyvät avoinna.  

 

Ravitsemusliikkeet 

- Pohjois-Pohjanmaata koskevat valtioneuvoston leviämisalueille asettamat 

rajoitukset ravitsemusliikkeiden aukioloajoista ja asiakaspaikkamääristä. 

Vaihtoehtona rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin 

käyttöä. 

Kotitestit 

- Koordinaatioryhmä suosittelee antigeeni-kotitestejä hyvänä lisänä terveydenhuollossa 

tehtävien koronatestien rinnalle. Kotitestit soveltuvat niille henkilöille, joilla on 

hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Jos kotitestistä saa positiivisen 

testituloksen, tulee se vahvistaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Huomiota 

tulee kiinnittää myös siihen, että käyttää nimenomaan antigeenitestiä, eikä esimerkiksi 

vasta-ainetestiä. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/ravintolarajoitukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/ravintolarajoitukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/ravintolarajoitukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/ravintolarajoitukset

