
Järjestöjen lähitoiminnan hallittu 
avaaminen 1.6.2020 alkaen



Ohjeistukset 

• STM:n, OM:n ja THL:n ohjeistus
• AVI:n ohjeistus
• AVI, usein kysytyt kysymykset
• KELA, kuntoutuspalvelujen toteuttaminen
• TTL, ohjeita työhön paluun tueksi
• Järjestöjen omat ohjeistukset

https://stm.fi/documents/1271139/21429433/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf/b90ac145-b4db-23db-c966-874570ee1b03/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n_140520.pdf
http://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020/-/asset_publisher/UNKeWEF40g5w/content/kesakuussa-kokoontumisrajoitus-50-henkea-50-500-hengen-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin?redirect=http%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet-2020%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UNKeWEF40g5w%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14398#yleis%C3%B6-1
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista/-/asset_publisher/Aw8qiePfWs1Y/content/kelan-kuntoutuspalvelujen-toteuttaminen-1-6-2020-alkaen
https://hyvatyo.ttl.fi/ohje-tyopaikoille-tyohon-paluun-tueksi
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Pikakysely järjestöjen ensimmäisistä 
kokemuksista lähitoiminnan avaamisen jälkeen



Lähitoiminnan avaaminen



Mitä lähitoimintaa on avattu? 

Vertaistoiminta (A-
killat, klubitalot, 

jäsentalo)

Vapaaehtoistoimintaa 
(ulkoiluapu, 

ystävätoiminta, 
lääkäriin saattaminen)

Matalan kynnyksen 
toimintaa (olohuoneet, 

päiväkeskukset,

Lapsille ja koululaisille 
suunnattuja palveluita 

(päiväleirit, kurssit)
Lomatoimintaa

Laitoskuntoutusjaksot Ensiapupäivytystykset, 
EA-ryhmät

Valmennus- ja 
työpajat, työkokeilut

Asumisen 
tukitoiminnat

Henkilökohtaisia 
tapaamiset ja 

ryhmätoiminta

Ohjaus- ja neuvonta Koulutus- ja 
kurssitoiminta

Kirpputoritoiminta, 
kesäkahvilat



Toimintatapoja avatussa toiminnassa

Ulkona tapahtuva toiminta 
painottuu 

Liikunta

Retket

Ryhmätapaamiset

Ystävätoiminta

Aiemmin sisätiloissa 
tapahtuneen toiminnan 

siirtäminen ulos

Sisätiloissa tapahtuvaa 
toimintaa avattu rajauksin

Henkilömääriä rajoitettu

Aukio-olokertoja viikossa 
vähennetty

Ennakkoilmoittautumisen/aja
nvarauksen käyttöönotto

Toimintamuotojen 
karsiminen (lautapelit, 
yhteinen ruuanlaitto, 

asiakkaiden kuljettaminen 
autolla)

Ns. hybridimallit, yhdistetty 
lähi- ja etätoimintaa

Etätoiminnan jatkaminen, 
esimerkiksi laajennettu 

puhelinpalvelut ja 
verkkovertaistoiminta



Lähitoiminnan avaamisen perustelut
Kohderyhmä on ollut koko 
pandemian ajan ilman 
palveluita

Kohderyhmä kaipaa 
kasvokkaisia tapaamisia ja 
vertaistukea (yksinäisyys, 
eristyneisyys, 
toimintakyvynlasku)

Kaivataan toimintaa ja 
virkistäytymistä kodin 
ulkopuolella

Kaivataan edullisia 
ruokailumahdollisuuksia 
ja kahvittelua 

Lasten loma-ajan hoidon 
järjestämisen vaikeus

Kohderyhmälle ei ole 
mitään muuta paikkaa, 
missä viettää aikaa

Vapaaehtoiset halusivat 
käynnistää toiminnan 
omalla riskillä

Koska hallituksen 
linjaukset/määräykset 
mahdollistivat toiminnan 
avaamisen



Mitä lähitoimintaa EI ole 
avattu?

Yli 70-vuotiaille ja riskiryhmille suunnattua toimintaa tai toimintaa, joissa 
vapaaehtoisina auttajina yli 70-vuotiaat tai riskiryhmään kuuluvat

Sisätiloissa tapahtuvaa toimintaa, jossa ei voida taata riittävää hygieniaa 
ja turvavälejä

Toimintaa, joka suuntautuu asumispalveluyksiköissä, hoivayksiköissä ja 
vastaavissa asuville (korvattu kotiin vietävillä palveluilla)

Toimintaa ilman etukäteisilmoittautumista 

Isoja tilaisuuksia ja tapahtumia

Yöleirejä, perheleirejä

Yhteisruokailuja



Miksi ette avanneet lähitoimintaa?

KOHDERYHMÄ TAI 
TOIMIJAT 

KUULUVAT 
RISKIRYHMÄÄN

HALUAMME VIELÄ 
SEURATA 

TILANTEEN 
KEHITTYMISTÄ, 

TOIMINTAA 
AVATAAN HEINÄ-

ELOKUUSSA

TOIMINTATILAT 
EIVÄT OLE 
RIITTÄVÄT 

TURVAVÄLIEN 
SÄILYTTÄMISEEN 

JA HYGIENIAN 
NOUDATTAMISEEN 

ISOLLE 
IHMISRYHMÄLLE

HENKILÖKUNNAN 
ETÄTYÖSUOSITUS 

ON EDELLEEN 
VOIMASSA

ASIAKKAIDEN 
TERVEYDEN 

TURVAAMINEN



Ohjeistukset



OLIVATKO 
VIRANOMAISTEN 

OHJEISTUKSET RIITTÄVIÄ

KYLLÄ 71% EI 29%



OLETTEKO LAATINET 
OMIA OHJEISTUKSIA?

KYLLÄ 80% EI 20%



Mistä asioista olisi 
kaivattu tarkempia 
ohjeistuksia?

Suojavarusteiden, erityisesti maskien käyttö

Ruokailujen ja kahvitarjoilujen järjestäminen

Matkojen ja bussikuljetusten järjestäminen

Majoitusten järjestäminen 

Hygieniatilojen riittävyys

Riskiryhmien kanssa toimiminen

Tartuntaketjujen kirjaaminen

Selkeämmin sen sanoittaminen, onko kyse vapaaehtoisesta 
suosituksesta/ohjeesta vai pakollisesta määräyksestä/kiellossa
Tarkemmin sen määritteleminen, kenelle palvelut avataan

Suoremmin oman toimintaan soveltuvia ohjeistuksia

Työhönpaluuseen ja työntekijöiden pelon voittamiseen



Mistä asioista on annettu omia ohjeistuksia

Ensiapu ja elvytysohjeet Ruoka-avun järjestäminen Asiointiavun ohje Hygienia ja siivous

Työntekijän tai asiakkaan 
sairastuminen

Yhdistystoiminnan/hallinnon 
ohjeet poikkeustilanteessa Etätyöohje

Toimistotyöhön palaaminen, 
lähikontatityöhön 

palaaminen



Huolet



• Entä jos riskiryhmään kuuluva asiakas sairastuu? 
• Entä jos virus leviää avatun toiminnan kautta? 
• Aiheuttaako toiminnan avaaminen toisen tautiaallon? 

Tartuntojen 
leviäminen

• Onko pysytty ohjeistamaan riittävästi?
• Jaksetaanko ohjeistuksia noudattaa?
• Riittääkö suojavarusteita?

Ohjeistukset

• Paljon ekstratyötä, jaksaminen, vastuu, riittämättömyys
• Työn oikeudenmukainen jakautuminen
• Työturvallisuus

Henkilöstö

• Pystytäänkö vastamaan asiakkaiden kasvaneeseen tarpeeseen?
• Yhdistystoiminnan ”väsähtäminen” pitkän tauon jälkeen (koronauni)
• Järjestön talous ja maine

Järjestö
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