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Hei, 

Tällä viikolla haluamme huomioida erityisesti niitä työntekijöitämme, jotka työskentelevät aivan 
koronaepidemian etulinjassa. Tilanne on Kalajoella vielä rauhallinen, odottavakin. Tiedämme 
kuitenkin, että epidemia tulee etenemään myös meille. Silloin on tärkeää, että 
toimintayksikkömme ja niiden henkilökunta ovat valmiina.  

Vuodeosastolla, asumispalveluissa, kotiin annettavissa palveluissa ja terveyspalveluissa on tehty 
kuluneiden viikkojen aikana paljon valmistelutyötä, jotta pystymme kohtaaman epidemian myös 
omissa yksiköissämme. Potilaita ja asukkaita on siirretty tarkoituksenmukaisempiin hoito- ja 
asumispaikkoihin, jotta sairaalahoitoa vaativat potilaat voidaan sijoittaa vuodeosastolle. 
Ammattitaitoista henkilöstöä on siirtynyt muista yksiköistä mm. asumispalveluihin ja kotiin 
annettaviin palveluihin. Vastaanotolla on puolestaan olemassa valmius lisätä henkilöstöä 
Himangalle sijoitetulle infektiovastaanotolle. Myös siivouspalveluissa on ryhdytty 
perehdyttämään henkilöstöä epidemian kannalta haastavampiin kohteisiin.  

Monet hoitoalalla työskentelevät ovat ehkä tähänastisen työelämänsä suurimman ammatillisen 
haasteen edessä. Hoitaessaan koronapotilaita, siivotessaan vastaanottotiloja ja liikkuessaan 
kotona asuvien ikäihmisten kodista toiseen, he altistavat itsensä tartunnalle. Hoitajien joukossa 
on myös niitä työntekijöitämme, jotka ovat saaneet koulutuksen hoitoalalle, mutta joiden 
työtehtävät ovat tähän saakka olleet muualla kuin hoitotyössä. He ovat nyt ottaneet rohkean 
askeleen siirtyessään uudenlaisten työtehtävien pariin.  Samalla myös hoitoalan kokeneemmat 
tekijät ovat tärkeässä roolissa ohjatessaan ja perehdyttäessään uusia tekijöitä. Olette kaikki 
tehneet hienoa työtä tähän saakka, kiitos siitä. Järjestämme keskiviikkona 22.4. klo 12.00-12.45 
sotehenkilöstölle suunnatun henkilöstöinfon, jossa käsitellään erityisesti teidän työnne kannalta 
keskeisiä asioita. Linkki lähetetään myöhemmin.  

Koronaepidemian etenemiseen liittyvät rajoitukset näyttävät olleen toimivia ja ”epidemiakäyrää” 
on saatu madallettua. Suojataksemme yllä kerrottuja ammattiryhmiä, on edelleen erittäin 
tärkeää noudattaa voimassa olemassa olevia rajoituksia ja viranomaisten antamia ohjeita. Jos 
voit välttää lähikontaktia, vältä. Se minkä voit tehdä kotona, tee kotona. Säästä kaikki 
matkustaminen myöhemmäksi. Monelle kuntalaiselle kaupungin työntekijöiden toiminta 
muodostaa mielikuvaa kaupungin toiminnasta. Siksi olemme jokainen omalla toiminnallamme 
esimerkkinä myös muille kuntalaisille.  

Lomautuksiin liittyvässä yt-prosessissa on viikon aikana edetty siten, että olemme yhdessä 
pääluottamusmiesten kanssa käyneet läpi ne työntekijäryhmät, joiden kanssa ryhdytään 
neuvottelemaan yksilötasolla joko vaihtoehtoisista työtehtävistä tai lomauttamisesta. 
Näkemyksemme on edelleen, että lomautuksen piirissä oleva joukko tulee olemaan rajallinen. 
Lomautusten rajoittamista vähäiseksi on auttanut se, että olemme yhdessä henkilöstön 
edustajien kanssa pystyneet hyvässä hengessä tunnistamaan mahdollisuuksia tarjota korvaavaa 
työtä ja kaupungin vakaa taloudellinen pohja on mahdollistanut nämä toimenpiteet. Moni on 
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myös kysynyt mahdollisuuksista vaihtaa lomarahoja vapaaksi. Olemme tällä hetkellä ns. 
sopimuksettomassa tilassa eli voimassa olevaa työ/virkaehtosopimusta ei ole. Otamme asiaan 
kantaa, kun sopimus on voimassa.  

Aurinkoista viikonloppua! 

 

Jukka Puoskari                                                        Mari Saari-Somero 

kaupunginjohtaja                                                   henkilöstöjohtaja 

 

P.S. Teamsiin on avattu etäkahvihuone. Liittymällä tapaamiseen voit käydä milloin tahansa 
päivän aikana kokeilemassa olisiko joku työkaveri paikalla. Mukavaa vaihtelua etätyöpäiviin! 

 

 


