
    Tiedote 25.2.2021  

Kansalliset koronarajoitukset voimaan Virroillakin 

Valtioneuvosto tiedotti 25. helmikuuta koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista ja tason kaksi käyt-

töönotosta. Pirkanmaa on tartunnoissa kiihtymisvaiheessa, joten ohjeita otetaan käyttöön kattavasti myös Vir-

roilla. Pirkanmaan koronanyrkki ja Virtain kaupunki tulevat tarkentamaan rajoitusten eri tilanteissa tulevia vai-

kutuksia niiltä osin, joihin ei näissä linjauksissa oteta tarkkaa kantaa.  

Kaikki leviämisvaiheen alueet ja eri viranomaiset ohjataan ottamaan käyttöön täysimääräisesti kaikki koronaepi-

demian leviämisvaiheen toimet, sisältäen tartuntatautilain uudet valtuudet: 

•    Laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus 

•    Riskiryhmien suojaaminen 

•    Korkeakoulujen etäopetus 

•    Julkisten tilojen käytön rajoittaminen sekä sulkeminen  

•    Aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen  

•    Mahdolliset henkilöliikenteen matkustajamäärien rajoitukset 

Lisätoimet ovat seuraavat: 

•    Yli 6 hengen kokoontumisrajoitus 

•    Yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttäminen 

•    Kunnat ja kuntayhtymät tehostavat toimenpiteitään karanteenin ja eristyksen toteutumisen seurannassa 

Ravitsemisliikkeet ehdotetaan poikkeusoloissa suljettavaksi 8.–28. maaliskuuta, lukuun ottamatta perustason 

alueita. Ruuan ulosmyynti asiakkaille on kuitenkin sallittua. Valtioneuvosto on luvannut korvata ravintoloiden 

sulkemisesta koituvia kustannuksia yrittäjille.  

Lisäksi 8. maaliskuuta alkaen ja osana tason kaksi lisätoimenpiteitä, leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alu-

eilla peruskoulun yläluokat ohjataan siirtymään tilapäiseen etäopetukseen. Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastus-

toiminta voidaan keskeyttää. 

Tartunnan ehkäisyssä tärkeintä on riittävän turvavälin (vähintään 2 metriä) pitäminen toisiin ihmisiin, fyysisen 

kosketuksen välttäminen sekä käsihygieniasta ja yskimishygieniasta huolehtiminen. 

Kasvomaskien käyttö on suositeltavaa kaikissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida pitää tai liikutaan julkisilla 

paikoilla sisätiloissa. Kasvomaskin käyttäminen ei vähennä turvavälien, käsihygienian ja yskimishygienian nou-

dattamisen merkitystä. 

Nämä rajoitukset vaikuttavat Virroilla erityisesti harrastuksiin, opetukseen ja joihinkin julkisiin tiloihin. Kirjasto 

toimii nyt noudattaen kuuden hengen kokoontumisrajoitusta siihen asti, kunnes Piki-kirjastot määrittävät yhte-

näiset ohjeet. Kansalaisopisto ja Merikanto-opisto tiedottavat tarkemmin rajoitusten vaikutuksista tapauskoh-

taisesti. Lähtökohtaisesti alle 12-vuotiaiden ryhmät toimivat normaalisti, mutta vanhempien harrastamista tul-

laan valtioneuvoston päätöksellä keskeyttämään tai siirtämään etäopetukseen. 

 

 

 



Etäkouluun on varauduttu ohjeistuksilla 

Yläkoulun etäopetukseen on varauduttu jo ennakolta yhtenäisillä ohjeilla. Kaupungin yhteinen linja vuorovaiku-

tuksen vähimmäismäärästä on määritelty etäopetukseen. Joka tunnin alussa yläkoulussa otetaan videoneuvot-

teluyhteys. Opetus toteutetaan joko Teams-videoneuvotteluyhteydellä, videolla tai muulla selkeällä ohjeistuk-

sella. Poissaolot tarkistetaan joka tunti. Lähtökohtaisesti noudatetaan normaalia lukujärjestystä ja oppituntien 

aikataulua. Koulu järjestää tarvittaessa opetuksen välineet, kuten koneet ja nettiyhteys, jos oppilas on niitä pyy-

tänyt. 

Opettajan tavoittaa: 

 Oman oppitunnin aikana opettajan tavoittaa aina esimerkiksi Teamsista 

 Luokanohjaajaan saa yhteyden koulupäivän ajan puhelimella / Wilmalla tai Teamsilla omien oppituntien 

lomassa. 

 Viestejä kaikille opettajalle voi lähettää milloin vain, mutta 16 jälkeen lähettyihin ei enää samana päi-

vänä (välttämättä) vastata. 

 Kiireellisissä asioissa soitto rehtoreille tai erityisopettajille. 

Oppiminen ja koulunkäynti voi olla vaikeaa myös etäopetuksessa. Etäopetus voi muuttaa tuen tarvetta, koska 

oppimisympäristö muuttuu. Tuen tarpeen voi tuoda esiin oppilas, huoltaja tai opettaja. Etätunneillakin voi olla 

mukana ohjaaja tai erityisopettaja. Tunnin opettaja kertoo, kuinka heiltä pyydetään apua. Koulu järjestää lä-

hiopetuksen erityisen tuen oppilaille ja korostuneen syrjäytymisriskin oppilaille, vaikka heillä ei erityisen tuen 

päätöstä olisi. Oppilashuollon palvelut ovat täysimääräisesti käytössä, samoin koulunkäynninohjaajien palvelut. 

Myös etäopetuksessa kaikille oppilaille tarjotaan maksuton ateria, mikäli oppilas sen haluaa. Etäopetuksessa 

ateria lähtökohtaisesti syödään muualla kuin koulussa. Kouluateria on noudettavissa koululta huoltajan tai muun 

terveenä olevan henkilön toimesta. Kouluruokaa ei toimiteta oppilaan kotiin. Kouluruuan tarpeesta tulee ilmoit-

taa koululle. Kouluruoka toimitetaan oppilaalle muutaman päivän annos kerrallaan. Jakelupisteet ja aikataulu 

ilmoitetaan oppilaan kotiin. 

Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan normaalisti vallitsevat poikkeusjärjestelyt huomioiden.  

 

 

 

 


