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Hei,  

Maan hallitus tiedotti viikon alkupuolella ”toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan 
hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta”. 
Hybridistrategiassa laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa 
kohdennetumpiin toimenpiteisiin ja tehostettuun epidemian hallintaan periaatteella testaa-
jäljitä-eristä-hoida. 

Rajoitteiden purkamiseen liittyy yksityiskohtia myös meillä Kalajoella. Kuntalaisia koskeva tiedote 
löytyy kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.  https://kalajoki.fi/koronarajoitusten-asteittainen-
purku-kalajoella/ 

Henkilöstön kannalta siitä on hyvä huomioida seuraavat asiat. Esimiehet antavat henkilöstölleen 
yksityiskohtaisempia tietoja.  

Yleisesti: 

• Hallitus suosittelee edelleen etätyön jatkamista. Kyseessä ei ole kuitenkaan enää velvoite. Voit 

jatkaa työn tekemistä joko paikan päällä työpisteelläsi tai etätyönä riippuen siitä missä 

työtehtäväsi hoituvat parhaiten. Asiasta on hyvä keskustella esimiehen kanssa. 

• Työpaikalla työskennellessä tulee noudattaa riittäviä turvavälejä ja huolehtia huolellisesta 

käsihygieniasta. 

• Kokoontumisissa noudatetaan 10 henkilön rajaa 31.5.2020 saakka, jonka jälkeen kokoontumiset 

ovat mahdollisia korkeintaan 50 henkilölle kerrallaan. 

• Kesälomista on annettu ohjeistus esimiehille aiemmin tällä viikolla. Kesäajan lomat voidaan 

myöntää normaalisti.  

o Valmiuslain nojalla työnantaja voi kuitenkin siirtää terveydenhuollon ja sosiaalitoimen 

henkilöstön vuosilomaa ja keskeyttää jo alkaneen vuosiloman. Tämä asetus on tällä 

hetkellä voimassa 30.6.2020 saakka.  

• Rajoitusten purkamisen johdosta on peruttu joitakin lomautuksia. Asianosaisille on ilmoitettu 

henkilökohtaisesti. Epidemian johdosta muihin tehtäviin siirtyneen henkilökunnan kanssa tehdään 

ratkaisuja työtehtävästä ja lautakuntien/hallituksen päätöksistä riippuen yksilöllisesti. 

• Epidemia ei ole vielä ohi. Noudata edelleen huolellisuutta kaikessa toiminnassasi. 

 

Hallintopalvelut, kehittämispalvelut ja tekniset palvelut  

• Kaupungintalo on suljettuna 31.7.2020 saakka. 

• Työntekijät voivat työskennellä joko etänä tai työpisteillään esimiehensä kanssa sopimallaan 

tavalla.  
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Hyvinvointipalvelut  

• Varhaiskasvatuspalvelut toimivat normaaliolojen palvelurakenteella 14.5.2020 alkaen, 

noudattaen korona-ajan toimintaohjeita turvallisuudesta ja hygieniasta. 

• Opetuspalvelut  

o Lukio 

Sivistyslautakunta käsittelee 12.5.2020 esityksen lukio-opetuksen toteuttamisesta 

etäopetuksena lukukauden loppuun saakka. 

o Perusopetus 

Sivistyslautakunta käsittelee 12.5.2020 perusopetuksen käynnistämiseen liittyviä 

toimenpiteitä. Vanhempia ja oppilaita tiedotetaan Wilma -kanavan kautta. 

• Kalajoki Akatemia 

o Sivistyslautakunta käsittelee 12.5.2020 esityksen kirjastoaineiston uloslainauksen 

toteuttamisesta sekä kirjastojen ja kirjastoauton kesäaikataulusta ja toiminnasta. 

Samassa kokouksessa käsitellään myös kesäajan leiritoimintaa. Asiasta tiedotetaan 

päätöksen jälkeen. 

o Kalajoki Akatemia ei järjestä Virta -salissa toimintaa 1.6. – 31.7.2020. 

o Liikuntapaikoilla on noudatettava kokoontumisrajoituksia, joista tiedotteessa erikseen.  

 

• Sosiaalipalvelut  

• Asumispalvelut 

o STM:n ohjeen mukaisesti asumispalveluyksiköissä vierailuja vältetään vielä 

toistaiseksi. 

• Työ- ja toimintapalvelut  

o Kuntouttava työtoiminta ja monitoimikeskukset avataan 1.6.2020 alkaen 

porrastetusti. 

 

• Terveyspalvelut  

Valtioneuvosto ei antanut uusia määräyksiä koskien terveyspalveluita. Terveyspalvelujen 

poikkeusolosäädökset jatkuvat entisenlaisina seuraavin laajennuksin. 

o Kuntoutuspalveluja laajennetaan asteittain niin, että ne toimivat normaaliajan 

miehityksellä 1.6.2020 alkaen. 

o Neuvolapalvelut laajennetaan asteittain niin, että ne toimivat normaaliajan miehityksellä 

1.6.2020 alkaen. 

o Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyy 1.6.2020 alkaen asteittain. 

Hyvää viikonloppua ja onnellista äitienpäivää kaikille äidille ja isoäideille! 

Jukka Puoskari                           Mari Saari-Somero 
kaupunginjohtaja                      henkilöstöjohtaja 

 

 

 


