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Huomioitavaa nuorisotyössä ja -toiminnassa 1.6. alkaen toistaiseksi   

 
Hallituksen linjausten mukaisesti koronaviruksen hallinnassa käytettyjä rajoituksia puretaan asteitta
in ja hallitusti 1.6. alkaen. Tartuntojen leviämistä pyritään edelleen estämään. 
Rajoituksia purettaessa nuorisotyössä ja –toiminnassa on huomioitava seuraavat asiat:  
  

• Tilojen avaaminen tavanomaiselle toiminnalle on mahdollista.    

• Nuorisotilatoiminnan käynnistämisessä, kesäajan lomatoiminnassa, etsivässä 
nuorisotyössä ja nuorten työpajatoiminnassa on erityisesti otettava huomioon seuraavat 
suositukset:  

 

− Toimintaan voi osallistua vain oireettomana  

− Suositeltua turvaväliä (1-2 m) noudatetaan  

− Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan 

− Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan 

− Annetaan osallistujille tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden 
noudattamisesta   

− Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää  
 

• Kokoontumisrajoitusta yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten osalta lievennetään 
nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön.   

• 50–500 henkilön yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan 
erityisjärjestelyin järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, 
turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.  

• Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty 31.7.2020 asti.  
  
Tässä kirjeessä ei anneta yksityiskohtaisia ohjeita toiminnan järjestämiseen liittyviin 
kysymyksiin. Julkaisemme Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin liittyviä tulkintoja 
verkkosivujemme usein kysytyissä kysymyksissä. http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-
kysymykset 
 
Tarkat ratkaisut esimerkiksi tilojen käyttöön ja palveluiden järjestämistapaan voidaan 
tehdä paikallisesti. Paikalliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain 9 §:n
mukaisesti avustaa näissä paikallisissa ratkaisuissa.   
   
Normaaliolosuhteissa nuorisotyön perusta on kasvokkain kohtaavassa työssä. Poikkeustila on 
osoittanut, että nuorten kohtaaminen uusin, digitaalisin välinein ja etämenetelmin onnistuu hyvin ja 
sille on paikkansa. Moni opittu asia jää työkalupakkiin pysyvästikin. Eri menetelmiä voidaan käyttää 
rinnakkain ja kehittää edelleen nuorten etu ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Oikean tiedon 
välittäminen koronaviruksesta ja tautitilanteesta nuorille on myös edelleen tärkeää.  
 

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset
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Haluamme kiittää nuorisoalan toimijoita rohkeasta ja joustavasta työotteesta poikkeusaikana. 
Alkuvaiheen hämmennyksen jälkeen omaksuttiin nopeasti uudet toimintatavat painottuen 
digitaaliseen työskentelyyn ja jalkautuvaan työhön. Nuorisotyön merkitys hyvinvointia tukevana 
työnä on poikkeusaikana korostunut. Nuoria ei ole jätetty yksin. Kiitos! 
 
  
Aluehallintovirastot 
 
  
Lisätietoja:   
Aluehallintovirastojen tiedote yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä 1.6.2020 
alkaen (19.5.2020)  
  
THL: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten 
yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (14.5.2020)  
  
Ruokailujen järjestämiseen voi soveltaa THL:n oppilaitoksille ja varhaiskasvatukselle 
antamia ohjeita: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+kouluille+ja+varhaiskasvatu
kseen+koronaepidemian+aikana   
  
Kuljetuksiin liittyen voi soveltaa THL:n koulukuljetuksiin 
antamia ohjeita: https://thl.fi/documents/533963/5860112/Ohje_koulukuljetukset_120520.pdf/78e84
3fb-dc0b-12c8-5c1d-5edf00ff6447?t=1589276979092  
 
Leiritoimintaan voi soveltaa Suomen nuorisokeskusten ohjeita nuorisokeskuksiin saapuville 
http://www.snk.fi/ajankohtaista/2020/nuorisokeskuksien-kesaleirit-kaynnistyvat-kokosimme-ohjeita-
nuorisokeskuksiin-saapuville.html sekä henkilökunnalla annettuja ohjeita uuteen arkeen 
http://www.snk.fi/media/snk_ohjeita_uuteen-arkeen.pdf  
   
Työterveyslaitoksen ohje työpaikoille työhön paluun tueksi   
https://hyvatyo.ttl.fi/ohje-tyopaikoille-tyohon-paluun-tueksi  
   
Työterveyslaitoksen ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi työpaikoille paluun aikana   
https://hyvatyo.ttl.fi/ohje-henkinen-hyvinvointi-tyohon-paluu  
   
 
 
 
 
 
 
LIITE  Tiivistelmä OKM:n ja THL:n antamista ohjeista (14.5.2020) nuorisotyöhön soveltuvin 

osin 
 
JAKELU  Kuntien kirjaamot, nuorisotoimesta vastaavat viranhaltijat, aluehallintovirastojen 

nuorisotoimen valtionavustusten saajat vuonna 2020 
 
TIEDOKSI  Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, 

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 

http://www.avi.fi/web/avi/-/kesakuussa-kokoontumisrajoitus-50-henkea-50-500-hengen-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin
http://www.avi.fi/web/avi/-/kesakuussa-kokoontumisrajoitus-50-henkea-50-500-hengen-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin
http://www.avi.fi/documents/10191/16524500/OKM+THL+Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520+4682.pdf/f4049515-11e1-40c9-a6d1-4547e83d9bd1
http://www.avi.fi/documents/10191/16524500/OKM+THL+Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520+4682.pdf/f4049515-11e1-40c9-a6d1-4547e83d9bd1
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+kouluille+ja+varhaiskasvatukseen+koronaepidemian+aikana
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+kouluille+ja+varhaiskasvatukseen+koronaepidemian+aikana
https://thl.fi/documents/533963/5860112/Ohje_koulukuljetukset_120520.pdf/78e843fb-dc0b-12c8-5c1d-5edf00ff6447?t=1589276979092
https://thl.fi/documents/533963/5860112/Ohje_koulukuljetukset_120520.pdf/78e843fb-dc0b-12c8-5c1d-5edf00ff6447?t=1589276979092
http://www.snk.fi/ajankohtaista/2020/nuorisokeskuksien-kesaleirit-kaynnistyvat-kokosimme-ohjeita-nuorisokeskuksiin-saapuville.html
http://www.snk.fi/ajankohtaista/2020/nuorisokeskuksien-kesaleirit-kaynnistyvat-kokosimme-ohjeita-nuorisokeskuksiin-saapuville.html
http://www.snk.fi/media/snk_ohjeita_uuteen-arkeen.pdf
https://hyvatyo.ttl.fi/ohje-tyopaikoille-tyohon-paluun-tueksi
https://hyvatyo.ttl.fi/ohje-henkinen-hyvinvointi-tyohon-paluu
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LIITE 

Tiivistelmä OKM:n ja THL:n 14.5.2020 antamista ohjeista   

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena   
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheutta-jat-a-o/koronavirus-
covid-19). Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa 
tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.  
 

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, 

yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen 
on välttämätöntä, tulee tässä ohjeessa tarkoitettuja turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa. Vakavan koronavirustaudin 
riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-
koronavirustaudinriskiryhmat  
   

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää   
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-
taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.   
• Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa 
tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.   
• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan 
varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien 
saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.   
• Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yh-teislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja 
vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.   
   

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja   
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-
taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa 
tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.   
• Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.   
• Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi 
likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.   
• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos 
nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.   
• Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.   
   

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.   
Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. 
Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.   
• Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään 
kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista 2–4 tunnin välein.   
• Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.   
 

Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todetaan koronavirustartunta Tartuntaketjujen 

selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta tilaisuudessa todetaan 
tartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 
vuorokaudeksi. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun 
lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten henkilömääriä 
rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan vähentää altistuneiden määrää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin 
koronavirustartunta. 
   

Lasten ja nuorten leiritoiminnassa huomioitavaa   
• Leirille voi osallistua vain oireettomana.   
• Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa, enintään 50 henkilön ryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei 
synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien 
määrää leirin aikana, ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.   
• Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa.   

Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).   
• Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että 
poistuminen leiriltä on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee 
altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista 
vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheutta-jat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheutta-jat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

