Tiedote 6.4.2020

Hallitus jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia 13. toukokuuta saakka
Hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja
riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä (18.3.2020) rajoitustoimia 13. toukokuuta
2020 saakka.
Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13.
toukokuuta saakka eri kouluasteilla.
Etäopetus jatkuu
Valtioneuvosto jatkaa rajoituksia lähiopetuksessa eri koulutusasteilla. Tämä tarkoittaa, että
opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13. toukokuuta asti. Opetusta jatketaan pääosin
etäopiskeluna ja muilla siihen verrattavilla menetelmillä. Hallituksen suositus on yhä edelleen
se, että myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 1.–3.-luokilla olevat lapset pysyvät
kotona, jos siihen on mahdollisuus.
Valtioneuvosto varautuu kuitenkin jo samalla poikkeusjärjestelyjen jatkamiseen lukukauden
loppuun asti, mikäli epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Varautuminen tehtäisiin tarvittaessa
jatkamalla edelleen valmiuslain mukaista käyttöönottoasetusta ja soveltamisasetusta
toukokuun loppuun asti. Näin koronavirusepidemian rajoittamiseksi tarvittavat toimet voidaan
arvioida uudelleen huhtikuun lopussa.
Edelleen voimassa ovat 18.3.2020 valtioneuvoston antamat rajoitukset
Rajoitus julkisista kokoontumista, enimmillään kymmenen henkilöä ja suositellaan välttämään
tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa
pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset,
saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne, julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden
työtehtävät sen mahdollistavat.
Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon
karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten
kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien
kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
Muun muassa kuntien kirjastot, uimahallit ja muut urheilutilat, oppilaitokset, nuorisotilat,
työpajat ja kuntouttava työtoiminta ovat suljettuina.
Näytteenottoa lisätään
Lisäksi hallitus on päättänyt, että Suomessa lisätään entisestään näytteenottoa ja testaamista
koronavirustapausten selvittämiseksi ja epidemian hillitsemiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilökunta on testattava aina, jos on pienikin epäilys sairastumisesta.
Ravintolat ja kahvilat suljetaan
Hallitus antoi 31. maaliskuuta asetuksen, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koko
maassa. Ravitsemisliikkeiden pitää olla suljettuna lauantaista 4.4.2020 alkaen. Rajoitukset ovat
voimassa toukokuun loppuun asti. Rajoitukset koskevat ravintoloiden muuta toimintaa paitsi
take away -annosten tarjoamista ja ruokalähettien noutopalveluja. Rajoitukset eivät koske
ruokahuollon kannalta välttämättömiä koulujen, sairaaloiden ja vastaavien laitosten ruokaloita
tai vain yritysten omaa henkilöstöä palvelevia henkilöstöravintoloita. Sulkemisen tarkoituksena
on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Aukiolon rajoittaminen on voimassa
31.5.2020 asti, mutta ruuan ulosmyynti on mahdollista.
Liikkumisrajoitukset Uudellamaalla
Rajoitukset koskevat liikkumista Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta pois.
Liikkumisrajoitukset ovat voimassa 28.3.–19.4.2020.

