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Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin kokous 9.8.2021 

Etelä-Pohjanmaan koronatilanne on heikentynyt merkittävästi. Aluellinen yhteistyöryhmä 

Nyrkki linjasi, että sairaanhoitopiiri jatkaa kiihtymisvaiheessa.  

Menneellä viikolla todettiin 71 uutta koronavirustartuntaa, mikä on suurin luku koko tä-

hänastisen pandemian aikana. Tartuntojen kokonaismäärä on 1090. Suurin osa tartun-

noista tulee nyt yökerhoista, pubeista, festareilta, juhlista, ravintoloista ja kesälomamat-

koilta. Lisäksi tartuntoja tulee perheenjäseniltä tai muista sosiaalista kontakteista ja vä-

häinen määrä ulkomailta. 14 vuorokauden ilmaantuvuus on 60,1/100 000 asukasta ja po-

sitiivisten koronatestien osuus 2,1%.  Karanteeniin määrättiin menneellä viikolla satoja ja 

joukkoaltistumisia on ollut merkittävän paljon. Karanteenissa olleita sairastuneista oli 49 

%.  

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä muutamia koronaviruspotilaita. Suurentuneen tartuntamää-

rän takia sairaalahoidon tarpeen odotetaan kasvavan lähiviikkoina. Sairaalahoitoon joutuneet 

ovat lähes poikkeuksetta rokottamattomia tai yhden rokotuksen saaneita. Rokotteen ottaminen 

on erittäin tärkeää vakavien tautimuotojen välttämiseksi. Koronatestaus ja tartunnanjäljitys 

ovat kuormittuneita suurien päiväkohtaisten tartuntamäärien myötä.  

Eniten tartuntoja on todettu 20-29 –vuotiailla (31%) ja seuraavaksi eniten 50-59 –vuotiailla 

(17%).  

Kouluihin palataan syyslukukauden alkaessa lähiopetuksessa. Kouluissa tulee huomioida mas-

kisuositus henkilökunnalla ja oppilailla 7. luokasta lähtien.  

Rokotekattavuus on nyt erityisen tärkeää saada nousuun. Kannustamme kaikkia, erityisesti 

nuoria ottamaan koronarokotteen, jotta lähiopetus ja esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset pysty-

tään turvaamaan. Nuoremmissa ikäryhmissä Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus on valtakun-

nan keskiarvoa alempi. Kaikki yli 16- vuotiaat voivat varata koronarokotusajan. Kuntayhtymien 

/ terveyskeskusten sivuilta löytyy tarkemmat tiedot ajanvarauksesta. Kunnissa järjestetään nyt 

myös ”walk in” -koronarokotustilaisuuksia ilman ajanvarausta.  

Maskin käyttö, turvavälien noudattaminen ja hyvä käsihygienia ovat tärkeitä. Koronavirusrokot-

teet vievät kohti normaalimpaa elämää ja tarjoavat tehokasta suojaa koronavirustautia ja erityi-

sesti sen vakavia muotoja vastaan.  

Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa ko. kunnan tartuntatautiviranomaisiin ter-

veysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi. Tapahtumiin osallistujia suositellaan pysymään 

omassa seurueessa, käyttämään maskia ja säilyttämään turvavälit.  

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä yli 134 

000 kpl.  

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla 

www.epshp.fi/korona.  

Seuraava alueellisen työryhmän Nyrkin kokous maanantaina 16.8.2021 klo 12.30. 
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Nyrkin suositukset 

2.6. alkaen AVI ei ole antanut määräystä yleisötilaisuuksien ja julkisten tilojen kokoontumisra-

joituksista. Perustason alueilla yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee olla selvitys siitä, miten jär-

jestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa tartuntalain 58 c pykälän mu-

kaiset, velvoittavat hygieniakäytännöt, kuten muun muassa mahdollisuuden käsien puhdistami-

sen, riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen.  

Aluehallintovirasto muistuttaa, että kunnilla on velvollisuus ja myös valtuudet valvoa tapahtu-

mien terveysturvallisuutta perustasonkin alueella tartuntatautilain väliaikaisten 58 c ja 59 a py-

kälien mukaisesti. Terveysturvallisuuden näkökulmasta valvontaa ja yhteistyötä tapahtumanjär-

jestäjien kanssa on siten kunnissa syytä jatkaa. 

Aluehallintovirasto harkitsee alueellemme kokoontumisrajoituksia asiantuntijalausunnon pe-

rusteella. 

1. Yksityistilaisuudet 

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit 

ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suosi-

tellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, 

jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja 

lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pysty-

tään jäljittämään. 

2. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet 

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti: 

Aikuiset: Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos 

turvaohjeita, kuten turvavälejä, pystytään noudattamaan. Maskien käyttöä suositellaan, kun se 

on mahdollista. 

Lähikontakteja suositellaan mahdollisuuksien mukaan välttämään. 

Lapset ja nuoret: Voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mah-

dollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita. 

3. Muut suositukset  

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista. Kotimaan matkailussa suositel-

laan välttämään matkustamista kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleviin maakuntiin.  

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta. 

4. Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä 

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista 

suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä. 

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu. 

5. Maskisuositus 
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Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa THL ohjeistuksen mu-

kaisesti:  

Aina joukkoliikenteessä. 

Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset 

Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. 

Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työ-

paikoilla sovellettavista käytännöistä 

Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, 

kun paikalla on runsaasti ihmisiä 

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmis-

tumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karantee-

niin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä 

Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai 

työskenneltäessä 

Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva 

maskisuositus. Tämä koskee myös ulkona järjestettäviä tilaisuuksia. 
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