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Heti joulun jälkeen koetimme monelta taholta vaikuttaa siihen, että opettajia priorisoitaisiin 
rokotusjonossa. Näin ei taaskaan tapahtunut; toki jotakin lisäaikoja on tarjottu nimenomaan meidän 
palvelualueellemme. Olemme myös yhdessä Pohjois-Savon alueyhdistyksen kanssa lähettäneet 
koronakoordinaatioryhmälle ja opetuksen järjestäjälle kannanoton siitä, että mielestämme THL:n suositusta 
5 päivän omaehtoisesta karanteenista pitäisi noudattaa, jos kotona on koronapositiivinen henkilö. Tästä 
meni opetusjohtajan kautta koronanyrkkiin viestiä jo heti loppiaisen jälkeen. 
 
Työsuojeluvaltuutetut ovat kyselleet moneen kertaan FFP2-maskien perään, koska niiden on todettu 
suojaavan kirurgista maskia paremmin tartunnalta. Alueemme terveydenhuoltoviranomaiset ovat sitä 
mieltä, että koska THL on määritellyt koulut ja päiväkodit koronatartuntojen ja taudin leviämisen 
perusteella vähäisen riskin ympäristöksi, työnantaja hankkii FFP-maskeja vain niille riskiryhmiin kuuluville 
SOTE-alan työntekijöille, joilla on tarvittava työterveyden suositus. – Monet opettajat ovat hankkineet 
parempia maskeja itse, mutta ainakin jotkut todenneet ne puhetyöläiselle raskaiksi käyttää. 
 
THL:n valtakunnalliset suositukset eivät ole juridisesti sitovia, niistä voidaan alueellisesti poiketa. Toisaalta 
sama THL on määritellyt koulut ja päiväkodit pienimmän mahdollisen riskin paikoiksi koronan tarttuvuuden 
ja leviämisen suhteen, ja tämä vaikuttaa paikallisiin päätöksiin.  
 
Pohjois-Savon koronakoordinaatioryhmän mukaan (17.1.2022) karanteenipäätöksillä ei enää pystytä 
rajaamaan epidemiaa, joten oireettomat lapset saavat osallistua opetukseen. Tämä aiheuttaa oikeutettua 
huolta kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleville. 
 
Koordinaatioryhmän mukaan karanteenipäätöksistä luopumisen avulla voidaan resurssia kohdentaa eniten 
hyödyllisiin asioihin kuten rokotuksiin sekä vakavammin sairastuneiden ja riskiryhmiin kuuluvien hoitoon. 
Samoin koordinaatioryhmä totesi, että ”karanteenipäätöksillä ei enää pystytä rajaamaan epidemiaa, joten 
on lapsen edun mukaista, että oireeton lapsi saa osallistua opetukseen.” Tämä on Pohjois-Savon alueen 
tartuntatautilääkäreiden yksimielinen näkemys. Samalla maskinkäyttösuositusta on laajennettu koskemaan 
oppilaita 1. luokasta lähtien. 
 
Riskiryhmiin kuuluvien kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä työterveyteen. Vain työterveydellä on 
tarvittava asiantuntemus määritellä turvallisen työnteon yksilölliset edellytykset työpaikalla. Kaikki aiemmin 
annetut suositukset ovat edelleen voimassa. 
 
Työntekijän muistilista: 

• Älä tule sairaana töihin. 

• Jos kuulut riskiryhmään, hanki neuvot turvalliseen työntekoon työterveydestä. Pyydä työnantajaa 
toteuttamaan työterveyden suositukset. THL on lisännyt raskaana olevat riskiryhmään kuuluviksi 
tammikuussa 2022. 

• Huolehdi käsihygieniasta ja yski turvallisesti. 

• Käytä kasvomaskia työpaikalla, jos vain voit. 

• Säilytä turvaväli silloin kun se on mahdollista. 

• Hanki rokotussuoja, jos mahdollista. 

• Jos sairastut koronaan, ilmoita siitä työnantajalle. Työperäisestä sairastumisesta tulee tehdä 
ilmoitus vakuutusyhtiölle (esimies tekee) ja siitä on tehtävä kirjaus henkilötietojärjestelmään 
mahdollisia lisäselvityksiä (esim. ammattitauti, long-covid) varten. 

• Voit olla oikeutettu Kela:n tartuntatautipäivärahaan, jos tartuntatautilääkäri määrää sinut tai alle 
16-vuotiaan lapsesi karanteeniin tai eristykseen. Pyydä ohjeet työnantajalta. 

  



Kasvomaskin käytöstä on voimassa suositus ensimmäisen luokan oppilaista lähtien, mutta ketään ei voi 
pakottaa sen käyttöön. 
 
Uusimmat tiedot ja ohjeet löytyy aina Järviseudun työterveyden nettisivuilta ja Kuhasta. 
Lisää tietoa: 
Koronarokotukset, FFP2/3 maskit, testaus: Järviseudun työterveys/ Ajankohtaista 
Työnantajan koronatiedote: KUHA/ Päivittyvä koronavirustiedote 
Pohjois-Savon koronakoordinaatioryhmä: Tietoa koronaviruksesta 
THL:n ohjeet eri alojen ammattilaisille 
THL: Riskiryhmät 
Työsuojeluvaltuutetut: anita.riekkinen@kuopio.fi isto.karjalainen@kuopio.fi saija.kekäläinen@kuopio.fi 
 
 
Muutamia poimintoja OAJ:n tiedotteista: 

Työnantajan on kartoitettava, onko koulujen ja päiväkotien henkilöstössä riskiryhmiin kuuluvia. 

Riskiryhmiin kuuluvat on määritellyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Riskiryhmään kuuluvan kannattaa ottaa yhteyttä työterveyteen tai työsuojeluvaltuutettuun. 

THL on juuri määritellyt raskaana olevat koronan vakavan tautimuodon riskiryhmään. Raskaana 

olevilla varhaiskasvatuksen opettajilla sekä lähiopetustyössä toimivilla opettajilla on mahdollisuus 

hakea Kelan erityisäitiysrahaa, mikäli työoloissa ei voida estää altistumista. Tilanteet arvioidaan 

tapauskohtaisesti. Hakemusta varten työntekijä tarvitsee 

• lääkärin tai terveyskeskuksen antama selvityksen raskaudesta 

• työterveyslääkärin kirjoittaman lausunnon työssä tai työolosuhteissa olevasta vaarasta sikiön 

kehitykselle ja raskaudelle 

• työnantajan täyttämän ilmoituksen työolosuhteista ja työstä poissaolosta 

Lisätietoa erityisäitiysrahasta saa Kelan verkkosivuilta. 

OAJ ohjeistaa — Poissaolot koronaan altistumisen tai oireiden vuoksi 

OAJ ohjeistaa – Etä- ja lähiopetuksen samanaikainen järjestäminen sekä lähiopetuksen suoratoisto 
 
Koronaan liittyvä ohjeistus on koottu OAJ:n verkkosivuille 
osoitteeseen https://www.oaj.fi/arjessa/koronavirus/ ja ohjeistusta päivitetään muuttuvan tilanteen 
perusteella.  
 
*** 
 
OAJ Pohjois-Savon kannanotto 17.1.2022 välitetty opetusjohtajalle ja 
koronakoordinaatioryhmälle 
 

OAJ Pohjois-Savo edustaa 3800 opettajaa kaikilta koulutusasteilta. 

Vaadimme alueellisen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmän huomioivan THL:n 

suositukset omissa linjauksissaan.  

THL suosittelee koronaan altistuneille viiden päivän omaehtoista karanteenia niin, että kaikkia 

kontakteja muihin kuin omassa taloudessa asuviin vältetään. THL:n määrittelyn mukaan perheessä 

oleva koronatapaus aiheuttaa vahvan korona-altistuksen. Samoin THL:n mukaan koronan 

tartuttavuus voi alkaa jo kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista. Oireeton lapsi voi mennä 
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kouluun tai päiväkotiin, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alkamisesta on kulunut viisi 

vuorokautta.  

Opetusministeri Andersson toivoo vahvasti alueiden ja kuntien noudattavan THL:n suosituksia 

omien linjausten sijaan. Esimerkiksi Kuopion kaupunki on todennut maanantaina 17.1. tulevan 

voimaan linjauksen, jonka mukaan perheessä oleva koronatartunta ei tarkoita enää karanteenia 

muille oireettomille perheenjäsenille. Sen sijaan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

suosittaa positiivisen tuloksen saaneen kanssa samassa taloudessa asuville viiden vuorokauden 

altistuskaranteenia, mikäli heillä ei ole koronarokotteen tai sairastetun taudin antamaa suojaa. 

Rajoitustoimenpiteiden tarkoituksena on yleisvaarallisen viruksen leviämisen ja sen 

kerrannaisvaikutusten hillitseminen. Alueella asuvia ihmisiä tilanne huolettaa tällä hetkellä paljon. 

Ihmiset haluavat toimia moraalisesti oikein ja toiset huomioiden ja kokea olonsa turvalliseksi. 

Toivomme että omassa linjauksessaan alueemme huolehtii kuntien, oppilaitosten ja päiväkotien 

toimintakyvyn ja alueella asuvien ihmisten turvallisuuden tunteen säilyttämisestä. 

OAJ Pohjois-Savon hallitus 

 

 


