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Tiedote Pyhännän kunnan henkilöstölle 12.10.2020 

 

Alueellinen koordinaatioryhmä on 8.10.2020 antanut suositukset Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin alueella. 

Koordinaatioryhmä päätti 7.10. kokouksessa kahdesta alueellisesta suosituksesta. Suositukset 

astuvat voimaan 12.10.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. 

Etätyösuositus ja etäkokoukset 

Koordinaatioryhmä suosittelee siirtymistä etätyöhön ja etäkokouksiin työtehtävien niin salliessa ja 

jos ne työnantajan linjauksen mukaan ovat mahdollisia. 

 
- Tällä hetkellä käytössämme on Pyhännän kunnan etätyökäytännöt. Etätyöstä sovitaan 

yhdessä esimiehen kanssa. 
- Suosituksena on, että mahdollista etätyötä tehdään työpaikoilla vuorotellen siten, että 

palvelujen saatavuus ei heikenny. 
- Henkilöstöä ei kuitenkaan määrätä etätyöhön, joten erillistä hallinnollista päätöstä ei nyt 

tarvita. 
- Etätyösuositus ei koske koulutus- ja opetustoimea eikä vapaata sivistystyötä. 

Etäopetukseen siirtymisestä tehdään erilliset hallinnolliset päätökset tartuntatautilain 
mukaisesti infektiolääkärin ja päättävän viranomaisen toimesta. 

- Mikäli työtä ei ole mahdollista tehdä etänä, järjestellään työolosuhteet mahdollisimman 
väljäksi ja kiinnitetään erityistä huomiota varovaisuuteen sekä hygieniasuosituksiin.   

- Etätyön tekemiseen käytetään nyt meillä käytössä ja hallinnassa olevia järjestelmiä ja 
ohjelmistoja.  

- Toimielinten kokoontumisissa suositaan etäyhteyksiä. Jos tämä ei ole mahdollista, 
järjestetään kokoukset erittäin väljästi ottaen huomioon Thl:n suositukset hygieniasta ja 
suojautumisesta. 

- Huom. kunnan kaikki palvelut toimivat edelleen normaalisti. Tämä tulee ottaa huomioon 
työn suunnittelussa työpaikoilla, jotta kunnan asukkaiden palvelujen saatavuus ei 
heikenny, jos tehdään etätöitä. 
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Maskisuositus 

Koordinaatioryhmä suosittelee suu-nenäsuojainten käyttöä koko terveydenhuollon henkilöstölle 

kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, 

opiskelijoita ja vierailijoita. Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä 

suositus henkilökunnan suunenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo aiemmin ja jatkuu 

entisenlaisena. Perustelu: STM:n luokituksen mukaan maakunnassa ollaan  

edelleen epidemian perusvaiheessa, mutta päivittäisten positiivisten koronanäytteiden lukumäärä 

kasvaa. Näillä toimenpiteillä pyritään rajoittamaan epidemian laajenemista. 

- Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ohjeistaa henkilöstönsä maskien käyttöön. Työnantaja hankkii 
tarvittavat suojautumisvälineet. 

- Hallintokunnat vastaavat oman henkilöstönsä ja toimielimiensä käyttöön hankittavista 
maskeista sekä käytön ohjeistamisesta. 

- Toimielinten kokoontumisissa suositaan etäyhteyksiä. Jos tämä ei ole mahdollista, 
järjestetään kokoukset erittäin väljästi ottaen huomioon Thl:n suositukset hygieniasta ja 
suojautumisesta. 

Käytännöt työpaikoilla 

Tarpeettomia yhteisiä kokoontumisia työpaikoilla tulee välttää. Suosituksena on, että esim. ruoka- 

ja kahvitauot pidetään erittäin väljästi tai porrastaen.  

Palaverikäytännöissä ja asiakastapaamisissa suositaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. 

Henkilöstön työmatkat ulkomaille on kielletty toistaiseksi. Myös kotimaan työ- ja virkamatkoja 

tulee harkita ja suosia etäyhteyksiä. 

Työpaikoilla tulee noudattaa varovaisuutta sekä Thl:n ohjeistuksia hyvästä hygieniasta ja 

suojautumisesta.     

Vapaa-ajan matkustamisessa kotimaassa henkilöstöä kehotetaan noudattamaan erityistä 

varovaisuutta. 

Koko henkilöstöä kehotetaan edelleen seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuja 

(thl.fi) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuja (ppshp.fi).  

Muilta osin 25.9. 2020 annetun tiedotteen mukaiset ohjeet ovat edelleen voimassa. 

 

 

Lisätietoja: 

Vs. kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen p. 040-1912201 
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