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KORONAVIRUKSEEN LIITTYVÄT TOIMINTAOHJEET SAVITAIPALEEN KUNNASSA 

 

Savitaipaleen kunta varautuu koronaviruksen (COVID-19) leviämiseen monin eri toimin. 

Ensisijaisesti kunnassa noudetaan valtakunnallisia ja alueellisia toimintaohjeita (esim. THL, OKM, 

opetushallitus, Eksote, KT kuntatyönantajat). Savitaipaleen kunta varautuu koronaviruksen 

ehkäisemiseen lisäksi seuraavien toimenpiteiden avulla: 

- Ulkomailta töihin tulevat henkilöt ovat yhteydessä omaan esimieheen ja työnantajaan, jonka 

kanssa sovitaan kahden viikon karanteenista ja mahdollisuudesta etätyöhön. 

- Kunnan työntekijöiden kokoukset ja koulutukset, jotka eivät ole välttämättömiä, perutaan. 

Kokouksissa suositaan etäyhteyksiä.   

- Kokoukset ja tapaamiset, virkamatkat ja koulutukset perutaan, jos etäyhteys ei ole 

mahdollista. Kokoukset pidetään ensisijaisesti etäyhteyksiä hyödyntäen. Muutoinkin usean 

henkilön työskentelyä samassa tilassa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. 

- Lautakuntien kokouksia ei pidetä ennen 25.3.2020. Jatkosta tiedotetaan tilanteen mukaan. 

- Vammais- ja vanhusneuvoston kokoukset perutaan. 

- Kunnan hallitsemat kokoustilat on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä. 

- Kunnan järjestämät yleisötapahtumat perutaan 31.5.2020 asti.  

- Koulujen, varhaiskasvatuksen, kirjaston ja kansalaisopiston osalta noudatetaan Suomen 

hallituksen 16.3.2020 määrittelemiä linjauksia 

o Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus 

pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten 

alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan 

vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan 

kotona, jos siihen on mahdollisuus.  

o Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus 

ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään 

tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Poikkeuksena kouluissa 

järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus 

niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta 

kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen 

saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, 

että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Mainitut järjestelyt tulevat 

voimaan keskiviikkona 18.3.2020. 

o Ylioppilastutkinnon koeaikataulua on tiivistetty Ylioppilastutkintolautakunnan ja 

opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 13.3.2020. Hallituksen päivitetty suositus 

16.3.2020 ei tuonut muutoksia em. päätökseen. Kokelaiden ja valvojien turvallisesta 

työskentely-ympäristöstä huolehditaan. 

o Kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön sekä lukion tilat suljetaan 13.4.2020 

saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään 

mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia 

digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua 



hyödyntäen. Myös perusopetus järjestetään mahdollisimman paljon vaihtoehtoisilla 

tavoilla. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Koska 

kansalaisopiston tunneista on pidetty yli puolet, kunnassa on linjattu, että 

tuntimaksuja ei palauteta. 

o Kirjasto ja kunnan hallussa olevat harrastustilat ja -paikat suljetaan 13.4.2020 

saakka 

o Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n hallinnoima ja kunnan tukema uimahalli suljetaan 

13.4.2020 saakka 

o Savitaipaleen Nuorison tuki ry:n ja kunnan tukema nuorisotila suljetaan 13.4.2020 

saakka 

- Kunnantalo suljetaan asiakkailta ja ulkopuolisilta vierailta.  Asiakaspalvelu hoidetaan 

ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostilla. Myös muissa kunnan yksiköissä vieraiden 

vastaanottoa tulee välttää ja kanssakäymistä ulkopuolisten henkilöiden kanssa. 

- Työnantaja määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. 

- Hyvinvointiaseman henkilöstön ruokasali on suljettu toistaiseksi 17.3. alkaen. Myös 

tarpeetonta asiointia keittiössä on vältettävä. Tarvittaessa yhteyttä otetaan ruokapalveluihin 

sähköisesti tai puhelimella. Hävikkiruuan myynti on keskeytetty keskuskeittiöllä ja 

koulukeskuksella.  

- Töihin tulemista julkisilla kulkuvälineillä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää.  

- Matkustusta kotimaassa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. 

- Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti ulkomaille ei pidä matkustaa. 

 

Lisätietoja: 

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen (yleistiedottaminen) 

Hallintojohtaja Virpi Myllyharju (ruokahuolto ja taloushallinto) 

Palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki (terveydenhuolto ja yhteys Eksoteen) 

Tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela (lämpö- ja vesihuolto, ym. teknisen toimen asiat) 

Sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen ja rehtori Petri Kyyrä (varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio) 

Rehtori Tea Loisa (Kansalaisopisto) 

 

 

 


