
 

 

                 Tiedote Haapaveden kaupungin asukkaille 22.12.2021 

KORONATILANNE SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ALUEELLA 

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on julkaissut viimeisimmän tiedotteen Haapaveden kaupungin 
ja Pyhännän kunnan koronavirustilanteesta 22.12.2021.  Tiedote on luettavissa Sosiaali- ja 
terveyspiiri Helmen Koronainfo-sivustolla https://www.sotehelmi.fi/koronainfo 
 

Alueemme koronatilanne on hiukan tasaantunut. 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 15 uutta koronatartuntaa. Pyhännälle on tullut yksi uusi 

koronatartunta. 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. 
 
Viikonloppuisin koronanäytteenotto on Oulaskankaan yhteispäivystyksessä ja Oulun seudun 
yhteispäivystyksessä. 

 

Tartuntamääriä voi seurata THL:n koronakartalta.   

https://www.sotehelmi.fi/koronainfo
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


 

 

Epidemiatilanne Pohjois-Pohjanmaalla jatkuu vaikeana 

Koordinaatioryhmä kokoontui aikaistettuun kokoukseen maanantaina 20.12.2021. Ryhmä 
totesi koronatilanteen jatkuneen Pohjois-Pohjanmaalla vaikeana. Tartuntamäärien kasvu on 
tasaantunut, mutta tartuntoja todetaan edelleen paljon. Terveydenhuollon kuormitus niin 
perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin on korkealla tasolla. Huolta 
tilanteeseen tuo myös omikron-virusvariantin lisääntyminen maassa. Vaikka variantti ei 
nykytiedon valossa aiheuta aiempaa vaikeampaa taudinkuvaa, tartuntamäärien lisääntyessä 
myös sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä kasvaa. Tämä puolestaan lisää riskiä 
terveydenhuollon ylikuormittumiselle. 

Koordinaatioryhmä katsoo, että terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi alueelle on 
välttämätöntä asettaa uusia rajoituksia. 

Koordinaatioryhmän suositukset ja Aluehallintoviraston päätös rajoittamistoimenpiteistä 
Pohjois-Pohjanmaalle 

Tilannekuvan perusteella Haapaveden kaupungin ja Sosiaali- ja terveyspiiri 
Helmen varautumis- ja pandemiaryhmä totesi kokouksessaan 22.12.2021, 
että koordinaatioryhmän suositukset ja Aluehallintoviraston päätös eivät 
edellytä erillistä päätöksentekoa. Väestölle ja henkilöstölle jaettava tiedote 
päivitetään koordinaatioryhmän suositusten ja Aluehallintoviraston 
päätöksen mukaiseksi. 

Tilannekuvan perusteella Haapaveden kaupungissa toimitaan 
koordinaatioryhmän suosituksen ja Aluehallintoviraston päätöksen 
(Tartuntatautilain 58 §:n ja 58 g §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan kuntien alueelle 23.12.-31.12.2021) mukaisesti.  

Haapaveden kaupungin alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät 

yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty ajalla 23.12-31.12.2021. 

Täyskiellon myötä tilaisuuksia ei voi järjestää koronapassin avulla. 

Haapaveden kaupungissa alueella suljetaan ajalle 23.12-31.12.2021 yleisölle 
avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut 
asiakas-, osallistuja- ja odotustilat asiakkailta ja osallistujilta seuraavasti: 
- Liikuntahalli 
- Jäähalli 
- Uimahalli 
- Kokoomo 
- Nuorisotila 
- Kulttuurikeskus Kirnu 

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden 
ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten 
palvelujen toteuttamiseen. Sulku ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- 
tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 



 

 

Kirjastossa asiointi hygieniasuosituksia noudattaen. 

Kaupungintalo pysyy suljettuna 7.1.2022 saakka. Kaupungintalon palvelut 
ovat saatavilla toistaiseksi vain ajanvarauksella. 

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

Suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä. 

Maskin käyttö koordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Haapaveden 
kaupungin 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. 

Etätyötä ja etäkokouksia suositellaan mahdollisimman laajasti. Kokousten ja 
palaverien järjestämisessä suositellaan hybridi- ja etäkokouksia. 

Varautumis- ja pandemiaryhmä kannustaa kaikkia ikäryhmiä (yli 12v väestö) 
ottamaan korona-rokotteen täytenä rokotussarjana.  

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

Suositus kunnille 

- suositellaan, että kunnat edistävät koronarokottamista kaikin mahdollisin 

käytettävissä olevin keinoin huomioiden juuri päivittyneet suositukset rokotteiden 

annosväleistä. 

Rajoittamistoimenpiteet 

- Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kokonaan 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa 

järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. 

- Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 

4 momentin kohdissa 1, 2, 3, 4 ja 6 tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- 

tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat 

suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 

momentissa tarkoitettuun toimintaan.  



 

 

- 1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja 

muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä 

kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat; 

- 2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat 

sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; 

- 3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun 

vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat; 

- 4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; 

- 6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan 

liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

- Edellä mainittuja 58 g § 4 momentissa tarkoitettuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää 

vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan 

sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. 

- Tämä määräys tilojen väliaikaisesta sulkemisesta ei koske tartuntatautilain 58 g § 4 

momentin kohdan 5 mukaisia tiloja (5-kohdan mukaisia tiloja ovat sisäleikkipuistot ja 

sisäleikkipaikat).  

- Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa 

toimintaa. 

- Toimijat, joita tämä päätös velvoittaa: 

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja 
ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tai Ahvenanmaan 
vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat; 
2) yksityiset elinkeinonharjoittajat; 
3) kunnat ja kuntayhtymät; 
4) uskonnolliset yhdyskunnat; 
5) julkisoikeudelliset laitokset. 
 

- Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin 

palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eikä 

se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään. on määritelty 

tämän päätöksen perusteluissa. 

- Tällä päätöksellä Aluehallintovirasto kumoaa aikaisemmat tartuntatautilain 58 §:n ja 

58 d §:n nojalla tehdyt päätöksensä.  

 
Haapaveden kaupungin alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät 
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty ajalla 23.12-31.12.2021. 
Täyskiellon myötä tilaisuuksia ei voi järjestää koronapassin avulla. 
 
Haapaveden kaupungissa alueella suljetaan ajalle 23.12-31.12.2021 yleisölle 
avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut 
asiakas-, osallistuja- ja odotustilat asiakkailta ja osallistujilta seuraavasti: 
- Liikuntahalli 
- Jäähalli 



 

 

- Uimahalli 
- Kokoomo 
- Nuorisotila 
- Kulttuurikeskus Kirnu 

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden 
ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten 
palvelujen toteuttamiseen. Sulku ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- 
tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Kirjastossa asiointi hygieniasuosituksia noudattaen. 

Kaupungintalo pysyy suljettuna 7.1.2022 saakka. Kaupungintalon palvelut 
ovat saatavilla toistaiseksi vain ajanvarauksella. 

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

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet 

- tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että 

osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan 

noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta. 

- suositellaan pidättäytymään kuoro- ja yhteislaulusta joulunajan juhlissa tai 

tapahtumissa. 

 

Haapaveden kaupungin alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät 

yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty ajalla 23.12-31.12.2021. 

Täyskiellon myötä tilaisuuksia ei voi järjestää koronapassin avulla 

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

Yksityistilaisuudet 

- suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä. 

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita) 

- aina julkisissa sisätiloissa. 

- matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön 

syy liikkua kodin ulkopuolella. 

- joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana. 

- peruskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa koulujen työntekijöille ja neljännen 

sekä sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille koulujen sisätiloissa. 

- sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sisätiloissa koko henkilökunnalle. Suositus 



 

 

koskeen myös omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita. 

 

Haapaveden kaupungissa toimitaan koordinaatioryhmän maskisuosituksen 

mukaisesti. Maskisuositus annetaan Haapaveden kaupungin kaikille 

työpaikoille. 

Haapavedellä maskit ovat käytössä kaikilla lukiolaisilla, yläkoululaisilla ja 
perusopetuksen 4-luokkalaisilla ja sitä ylemmillä luokka-asteilla (pl. 
yhdysluokat). Kaupunki hankkii maskit oppilaiden käyttöön. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät 

- julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja 

suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien 

suojaaminen koronavirustartunnalta. 

- toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. 

- 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. 

Haapaveden kaupungin henkilöstön etätyötä ja etäkokouksia suositellaan 
mahdollisimman laajasti. Etätyösopimusten päivittäminen tilannetta 
vastaavaksi.   

Kokousten ja palaverien järjestämisessä suositellaan hybridi- ja etäkokouksia. 

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. 

 

Hygieniaohjeet 
 

- Suositellaan noudattamaan THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita. 

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/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

