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TIEDOTE MYRSKYLÄN KUNNAN ASUKKAILLE KORONAVIRUKSESTA
Hallitus totesi 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi
Alla olevat valtioneuvoston linjaukset ovat voimassa ajalla 18.3.-13.4.2020.
1. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus
pidetään toiminnassa. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää
lapsen hoito kotona, menettelevät niin.
2. Oppilaitosten, kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja
lähiopetus niissä keskeytetään.
• Poikkeuksellisesti järjestetään kuitenkin koulussa järjestettävä esiopetus sekä
perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus.
• Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden sekä
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden lähiopetus sitä
tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on
mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.
3. Lähiopetuksen sijaan opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti
vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia
oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.
4. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä
aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat
määräykset.
5. Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen (10) henkilöön ja suositellaan
välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
6. Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot,
kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat
ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen
kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.
Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten
yhteisöjen toimivan samoin.
7. Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
8. 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.
9. Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön,
joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
10. Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa
mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien
kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
11. Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla.
Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti
otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan
lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.
12. Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.
13. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä
yksityisellä että julkisella sektorilla.
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14. Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen
turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.
15. Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran
vuoksi.
16. Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen
rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen.
Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista,
lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta.
Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille.
Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja
länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavaraja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.
17. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan
kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
18. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon
poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
19. Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa.
Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.
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Poikkeusolojen vaikutukset Myrskylän kunnan palveluihin ajalla 18.3.-13.4.2020
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Kunnanviraston palvelut p. 019 510 850 tai sähköpostitse kunta@myrskyla.fi.
o Kunnanvirasto on siirtynyt sähköiseen asiointiin. Yhteydenotot puhelimitse kunnan vaihteeseen, suoraan
henkilölle tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@myrskyla.fi. Tarkat yhteystiedot https://myrskyla.fi/yhteystiedot/.
o Kunnan puhelinvaihde palvelee MA, KE, TO klo 09.00-11.00/12.00-15.00.
o Yhteinen Askolan rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja aluearkkitehti palvelevat varmimmin puhelimitse tai
sähköpostilla. Askolan vaihde p. 019 5291 00. Tarkat yhteystiedot https://www.askola.fi/yhteystiedot/.
o Yhteinen Orimattilan maaseututoimi, Minna Leminen p. 040 720 9934, minna.leminen@orimattila.fi.
Vapaa-aikatoimi, vapaa-aikakoordinaattori Jaana Keisala p. 040 596 9856
o Kaikki kunnan liikuntaryhmät ja muut ryhmätoiminnot sekä ohjaukset on peruttu. Kaikki tilat on suljettu, ml.
Wellamo-opiston käytössä olleet tilat. Retket on peruttu. Väinölän tiistainen päivätoimintaryhmä on peruttu.
o Liikunnanohjaaja Anna Sgouveakos antaa liikuntaneuvontaa tarvittaessa, p. 044 719 0324.
o Nuorisotoimi kohtaa nuoria verkossa ja sosiaalisessa mediassa ns. ”somenuokussa”. Voit olla rohkeasti
yhteydessä myös, jos koronatilanne tuo sinulle ahdistusta tai epävarmuutta. / Nuoriso-ohjaaja Mona Virta p.
040 032 9965 / Etsivä nuorisotyöntekijä Maija Vauhkonen p. 044 706 4559
o Sekasin-chat on matalan kynnyksen keskustelupalvelu. Chat on auki ark. klo 9-24, viikonloppuisin klo 15-24.
Chat on suunnattu 12-29-vuotiaille. https://sekasin247.fi/
Apua ahdistuksen tunteeseen saat valtakunnallisesta kriisipuhelimesta 24 tuntia vuorokaudessa p. 09 2525 0111.
Kirjasto on suljettuna. Uusien ja vanhojen lainojen aikaa on pidennetty kaksinkertaiseksi. p. 040 181 2020.
Kirkonkylän koulu. Rehtori Vesa Karjalainen p. 040 576 2853
o Luokat 4-6 ovat etäopiskelussa. Kouluruokailua ei erikseen järjestetä.
o Luokat 1-3 ovat etäopiskelussa. Kouluruokailua ei erikseen järjestetä.
▪ Koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään kaikille sitä
tarvitseville. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden sekä pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.
▪ Opetus järjestetään kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen
hoito kotona, menettelevät näin.
▪ Näiden oppilasryhmien osalta koulukyyti ja ruokailut järjestetään edelleen.
Varhaiskasvatus/Helmitarha on normaalisti avoinna. Varhaiskasvatusjohtaja Laura Korkeila p. 044 729 0087
o Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.
o Ne perheet, jotka ovat ilmoittaneet lapsensa ennalta poissaolevaksi ajalle 20.3.–13.4.2020 saavat
asiakasmaksussa täyden maksuhyvityksen tai jos he tekevät sen tänä aikana, maksupalautus lasketaan
seuraavasta päivästä lukien.
Tekniset palvelut, Tekninen johtaja Timo Krigsman p. 040 524 4147
o Toimiala huolehtii normaalisti kiinteistönhoidosta, katujen ylläpidosta ja yleisten alueiden hoidosta huomioiden
kuitenkin, että etusijalla ovat tehtävät, jotka liittyvät suoraan turvallisuuteen. Kiireettömät tehtävät siirretään
myöhemmäksi. Turvallisuuden sekä rajallisten resurssien varmistamiseksi, henkilöstömme pyrkii välttämään
suoria ihmiskontakteja. Investointihankinnat pyritään tekemään suunnitellusti.
o Kiireellisissä asioissa yhteydenotot työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin päivystysnumeroon p. 040 554 4387.
Tarkat yhteystiedot https://myrskyla.fi/palvelut/asuminen-ymparisto/tekninen-toimi/
o Vesihuoltolaitos, Laitoksen hoitaja Henry Jarva p. 040 020 7152
▪
vesihuoltolaitos keskittyy keskeisten operatiivisten asioiden hoitamiseen. Toistaiseksi ei käsitellä
yksittäisiin liittymiin liittyviä kiireettömiä asioita. kiireellisissä asioissa yhteydenotot arkisin klo 7:30
– 16:00 vesihuoltolaitoksen hoitajaan ja työajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin
päivystynumeroon p. 040 554 4387.
Palvelukyyti, syöttöliikenne sekä koulukyydit, Kuljetus Högström Oy p. 0400 318 462
o Palvelukyyti ajetaan vain kutsun perusteella. Noudatathan harkintaa, mikäli olet yli 70-vuotias.
o Syöttöliikennevuorojen aikataulut (lähtö-tulo) pysyvät nykyisellään, mutta kyyti tilataan vain kutsuperusteella,
säännöllisiä vuoroja ei ajeta. Ilmoittautuminen edelliseen päivään klo 17 mennessä.
o Koulukyydit ks. kohta Kirkonkylän koulu. Orimattilaan koulupäivinä kulkenut linja-autovuoro ei aja.
Apupartiotoiminta suomeksi p. 044 719 0324, ruotsiksi p. 044 085 0722
o Vapaaehtoinen apupartio auttaa kauppa-asioissa, reseptivapaissa lääkkeissä tai tarkastaa lapsen pärjäämistä
kotona. Jos voit auttaa vapaaehtoisena, ilmoittauduthan kunnan kulttuurituottaja Tina Salmiselle p. numeroon
044 085 0722 tai tina.salminen@myrskyla.fi.
Tukea yrityksille, elinkeinopalvelut, ProAgrian yritysasiantuntija Auli Teppinen p. 040 046 1716
o ProAgrian sopimusta on laajennettu. Toimivien yrittäjien neuvonta on maksuton 1-5 tuntia asiakkaalle kunnan
kustantamana. Lisäksi kunta tukee maksullista asiantuntijaneuvontaa maks. 4 päivää, á 34,50e/h+alv per yritys.
o Tämän tiedotteen lähtiessä jakeluun, kaikki tukitoimet eivät ole olleet tiedossa. Kunta tiedottaa kunnan tiloissa
vuokralla toimiville yrityksille tarjottavista mahdollisista maksuhelpotuksista sekä muusta käytännön tuesta heti
asioiden selviydyttyä.
Työllisyyspalvelut. Työkykykoordinaattori Marijo Honkonen p. 044 775 1984 tai tyollisyyspalvelut@myrskyla.fi.
o Yksilöohjaus ja neuvonta mm. työllisyyteen ja opintoihin liittyvissä asioissa.
Perusterve voi sairastaa lievän koronan kotona. Jos sinulla on vaikeita oireita, soita päivystysapuun p. 116 117.
Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa p. 029 553 5535.
Seuraa virustilannetta THL:n sivuilla www.thl.fi ja alueellisesti https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/.
Kunta tiedottaa virallisesti kotisivuillaan sekä viraston ilmoitustaululla, mutta myös sosiaalisissa medioissa.
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Milloin voi epäillä sairastavansa koronaviruksen aiheuttamaa infektiota?

1) henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten
• kuume ja/tai
• yskä ja/tai
• hengenahdistus ja/tai
• keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa.
2) ja lisäksi henkilö on
• oleskellut ulkomailla tai
• ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen
aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

Jos epäilet sairastavasi koronaviruksen aiheuttamaa infektiota:
Huom! THL:n ohjeet ovat muuttuneet:
• Jos olet perusterve ja sinulla on lievät hengitystieinfektion oireet, voit
hoitaa oireitasi influenssanhoidon kotikonstein. Flunssaoireisena on
tärkeää pysytellä kotona.
• Jos oireiden kanssa ei enää pärjää kotihoidossa, tai kärsii
keuhkosairaudesta, käyttää elimistön puolustusmekanismeja
heikentävää lääkitystä tai on raskaana, voi soittaa päivystysapuun
116 117.
▪ Ethän soita numeroon turhaan – näin varmistat, että kriittisimmin avun
tarpeessa olevat pääsevät hoitoon.
▪ Päivystysavusta saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen. Älä hakeudu hoitoon
ennen soittamista.
• Käsi- ja yskimishygieniaohjeet:
▪ Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita
käytetty nenäliina välittömästi roskiin.
▪ Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä
käsiisi.
▪ Noudata tehostettua käsi- ja yskimishygieniaa.
Viruksen torjuntaan tulee suhtautua vakavasti. Tehokkailla torjuntatoimilla ja
jatkotartuntojen ehkäisyllä voidaan vähentää etenkin iäkkäiden ja perussairauksista
kärsivien sairastumista. Käsi- ja yskimishygienia on lisäksi erittäin tärkeää. Ohjeen mukaan
sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, siten hidastetaan
pandemian leviämistä.
Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 553 5535. Lisäksi
neuvontaa saa tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Tekstiviestineuvonta on henkilöille,
jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää puhelinta. Numeroista
saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta
päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.
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Muuta tietoa viruksesta:
•

•
•
•
•
•

•
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•

Virus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Virus
voi säilyä pinnoilla ja tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien
kautta sairastuneen henkilön ysköksistä saastuneiden materiaalien tai pintojen
kautta. Tätä ei kuitenkaan pidetä tärkeimpänä tartuntareittinä.
Arkielämässä omaa tartuntariskiään voi alentaa huolehtimalla käsihygieniasta.
Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2-12
päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa
vielä tunneta tarkasti.
Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.
Tähän mennessä noin 80 % raportoiduista tapauksista on ollut lieviä ja sairastuneet
ovat toipuneet. Noin 14 %:lla tauti on ollut vakavampi, oireina keuhkokuume ja/tai
hengenahdistusta, ja 6 %:lla tila on ollut kriittinen.
Taudin kuolleisuusprosentteja on vaikea arvioida. Kaikkia oireettomia ja lievempiä
tapauksia ei välttämättä ole havaittu ja raportoitu. Kuolleisuuslukujen vertailu eri
maiden välillä voi antaa harhaanjohtavan kuvan siitä, mikä todellinen
kuolleisuusprosentti tällä hetkellä on tai tulee epidemian mahdollisesti levitessä
olemaan.
Vastaavasti taudista parantuneiden määrää on myös vaikea arvioida. Eri maat
tulkitsevat parantumisen kriteerit eri tavoin, eikä esimerkiksi Suomessa anneta
potilaiden yksityisyyden suojaamiseksi potilaiden tilasta tietoa julkisuuteen.
Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on havaittu eniten yli 70-vuotiailla,
joilla on jo jokin perussairaus, esim. diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja
verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotiailla.
Lapsilla ja nuorilla tautia on havaittu vähän ja oireet ovat olleet lieviä. Vain noin 2
% kaikista raportoiduista tapauksista on havaittu alle 19-vuotialla. Hyvin pienellä
osalla nuorista tauti on ollut vakava.
Uusi koronavirus on todennäköisesti lähtöisin eläimestä ihmiseen tapahtuneesta
yksittäisestä tartunnasta, jonka jälkeen leviäminen ihmisten välillä on käynnistynyt.
Tartuntojen tarkkaa eläinlähdettä ei kuitenkaan vielä tiedetä.

