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Henkilöstön ohjeita koronavirustilanteeseen liittyen                
 
 
Kättely ja käsien pesu 
 

o Tehokkain keino koronaviruksen estämiseksi on käsihygienia, joten kunnan toimi-
pisteillä lopetetaan kättely toistaiseksi. 

o Käsien pesua korostetaan ja kunnan toimipisteiden vesipisteisiin toimitetaan erilli-
set ohjeet käsien pesua varten. 
 

Matkustus- ja töihin paluu 
 

o Ulkomaalle suuntautuvat työ- ja virkamatkat perutaan toistaiseksi. 
o Kotimaahan suuntautuvat työ- ja virkamatkat toimialajohtajan luvalla. 
o Jos palaa vapaa-ajan matkalta ulkomailta, tulee olla 14 vrk karanteenissa, tähän tu-

lee käyttää omaa loma-aikaa tai ottaa karanteeni palkattomana vapaana. 
o Ulkomailta Suomeen palaavat kunnan työntekijät keskustelevat esimiehen kanssa 

töihin paluusta ennen työpaikalle tuloa. Suomen hallitus suosittelee, että ulkomailta 
tulevien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (14 vrk) yhdessä 
työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia jos työtehtävät sen mahdollistavat. Li-
säksi on mahdollista pitää vapaaehtoisesti vuosilomia (myös tulevia), ylityövapaita, 
saldovapaita, palkatonta tai sopia korvaavasta työstä. Työehtosopimuksia noudate-
taan. Lisäksi muista kuin välttämättömistä (toimialajohtajan luvalla) työ- ja virka-
matkoista tulee luopua ja lomamatkoja suositellaan siirrettäväksi.  

 
Koulutus- ja kokouskielto 
 

o Nakkilan kunnan organisaation ulkopuolelle suuntautuviin koulutuksiin ja kokouk-
siin osallistuminen on toistaiseksi kielletty.  

o Yli 10 hengen talon sisäiset koulutukset tai kokoukset ovat toistaiseksi kielletty. 
o Kokous- ja koulutuskiellosta voidaan poiketa toimialajohtajan luvalla. 
o Toimielimet kokoontuvat toistaiseksi, kunnan johtoryhmä seuraa tilannetta päivit-

täin ja toimielinten kokoukset mahdollisesti siirretään.  
o Kokouksiin tai koulutuksiin ei tule tilata tarjottavia toistaiseksi. 

 
Etätyö 

o Kunnassa varaudutaan etätöiden tekemiseen. Toistaiseksi noudatetaan etätyöoh-
jetta soveltuvin osin, niin että etätöitä saa tehdä enemmän kuin päivän viikossa. 
Asiasta on sovittava esimiehen ja toimialajohtajan kanssa. 

o Etätyöt ja poikkeusjärjestelyt eivät saa vaarantaa kunnan toimintaa. 
o Johtoryhmä ohjeistaa etätyöohjeesta mahdollisessa poikkeustilanteessa erikseen. 
o Esimiehen kanssa on syytä neuvotella etätyöstä tai korvaavasta työstä mikäli työnte-

kijällä on jokin perussairaus ja asiakaskontakteja. 
o Sairastunut työntekijä on oikeutettu sairauspäivärahaan. Oireeton työntekijä on en-

sisijaisesti työnantajan palveluksessa. Mikäli karanteeni on annettu tartuntatauti-
lain nojalla, syntyy oikeus sairauspäivärahaa vastaavaan päivärahaan. 
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Toimipisteiden sulku ja vierailukielto 
 

o Keinustooliin ja Hyppinkiin on asetettu vierailukielto 12.3.2020 lähtien. 
o Kunnanviraston ovet pidetään kiinni 16.3.2020 lähtien. 
o Liikuntakeskus suljetaan 17.3.2020 lähtien. 
o Työpaja ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmät keskeyttävät toiminnan 17.3.2020 

lähtien. 
o Muiden toimipisteiden suluista tiedotetaan erikseen. 

 
Tiedottaminen 
 

o THL, Satasairaala, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Nakkilan 
kunta tiedottavat ja ohjeistavat koronavirukseen liittyen säännöllisesti. Tuorein 
tieto päivittyy näiden toimijoiden kotisivuille ja sosiaaliseen mediaan. 

o Kunnanjohtaja vastaa varautumisesta ja viestinnästä yhdessä johtoryhmän kanssa. 
o Yhteydenotot ja kysymykset liittyen koronavirukseen liittyviin toimenpiteisiin, oh-

jeistuksiin ja varautumiseen ohjataan johtoryhmälle. 
 
Varautuminen 
 

o Kunnan johtoryhmän jäsenet ovat tavoitettavissa ympäri vuorokauden työnume-
rosta toistaiseksi. 

o Kunnan varautuminen turvaa yhteiskunnan toiminnan poikkeustilanteissa. 
o Töistä, koulusta ja päiväkodista poisjääminen, jos on flunssan oireita, käsien pesu ja 

kaikenlaisten matkojen ja vapaa-ajan kokoontumisten välttäminen ovat sellaisia toi-
mia, joilla nimenomaan pyritään turvaamaan yhteiskunnan toiminnot ja riskiryh-
mässä olevien ihmisten terveys. 

 
Nakkilassa 16.3.2020 
 
Johtoryhmä 
 
Yhteystiedot: 
 
Kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela 044 7475 801 
Hallintojohtaja Janika Löfbacka 044 7475 808 
Perusturvajohtaja Kati Nordlund-Luoma 044 7475 870 
Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä 044 7475 910 
Tekninen johtaja Harri Kukkula 044 7475 890 
 
 


