
 

YLEISET TOIMINTAOHJEET KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA 
Nämä toimintaohjeet perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 22.12.2021 koulutuksen 
järjestäjille antamaan suositukseen. 

1. Opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa 
järjestettävään toimintaan ei osallistuta oireisena.  

• Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen 
tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita.  

• Muiden oppilaitoksen tiloissa työskentelevien tai siellä vierailevien ei myöskään 
pidä tulla oppilaitoksen tiloihin oireisena. 

• Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi 
oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen tilaan. 

2. Riskiryhmään kuuluvien tulee välttää lähikontakteja.  
• Jokaisen opiskelijan tulee itse arvioida mahdollisuutensa osallistua lähiopetukseen.  
• Riskiryhmään kuuluvien on erityisen tärkeää huolehtia rokotussuojastaan. Kaksi 

rokoteannosta antaa erinomaisen suojan vakavaa tautia vastaan. 
• Työntekijöiden osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon.  

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulisi välttää.  
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Pyrimme välttämään tilanteita, joissa 
ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. 

• Jokilatvan opiston opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei 
lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia. 

• Valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevia kokoontumisrajoituksia koskevia 
suosituksia ja aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain 
mukaisia päätöksiä noudatetaan oppilaitoksen järjestämissä yleisötilaisuuksissa. 

• Mikäli opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle (esimerkiksi suuret 
luentotilaisuudet), hyödynnetään etäyhteyksiä. 

• Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua oppilaitoksen alueella 
voidaan oppilaitoksen omalla päätöksellä rajoittaa. 

• Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus turvataan 
tilajärjestelyillä: henkilömäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää 1–2 m. 

4. Maskisuositukset 
• Maskisuositus annetaan valtakunnallisen suosituksen mukaisesti kaikille yli 12-

vuotiaille. Opiskelijat vastaavat itse maskien hankkimisesta. 
• Opiston toimipisteissä sisätiloissa työntekijöillä vahva maskisuositus, kun ollaan 

asiakkaiden ja opiskelijoiden kanssa tekemisissä. 
• Opiston asiakkaille ja opiskelijoille maskisuositus opiston toimipisteissä ja 

sisätiloissa liikuttaessa. 



• Aikuisten ryhmäopetuksen opetustilanteissa maskin käyttöä suositellaan sekä 
opettajille että opiskelijoille. Tärkeää on myös turvavälien ylläpitäminen sekä 
kaikista terveysturvallisuuteen liittyvistä toimista huolehtiminen. 

5. Hyvä käsi- ja yskimishygienia. 
Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa 
tiedotusmateriaalia jaetaan ja/tai laitetaan näkyville paikoille oppilaitoksessa 
työskenteleville ja opiskeleville tietoisuuden lisäämiseksi. 

• Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, ennen 
ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi 
likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. 

• Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee 
olla helposti saatavilla. 

• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, 
joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saata-villa, suojataan 
suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. 

• Kasvosuojainten käyttö on vapaaehtoista. Tältä osin ohjeistusta tarkennetaan 
tilanteen mukaan. 

6. Siivous. 
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On 
mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä 
aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Noudatetaan Työterveyslaitoksen 
siivousohjeita. 

• Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, 
valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. 

• Yhteiskäytössä olevien työ- ja opiskeluvälineiden ja työkoneiden käyttöä vältetään 
tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. 

7. Jos oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta. 
• Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai 

sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.  
• Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla opiskelijalla tai oppilaitoksessa 

työskentelevällä, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää 
jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin. 

• Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois oppilaitoksesta 
tartuntatautilääkäri ohjeiden mukaisesti. 

 

Nämä toimintaohjeet koskevat kaikkia Jokilatvan opiston opiskelijoita ja työntekijöitä. 
Oppiaineittain annetaan vielä tarkempia toimintaohjeita. 
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