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Ajankohtaista koronatilanteeseen liittyen 
 

Maan hallitus on tehnyt uusia linjauksia rajoitusten suhteen, jotka vaikuttavat myös kaupungin toimintoihin. 

Lomautukset 

 
Suurin osa jo päätetyistä koronasta johtuvista lomautuksista peruutetaan, koska lapset palaavat kouluihin ja 

päiväkoteihin 14.5. alkaen ja kirjasto aloittaa asiakaspalvelun, jolloin työvoiman tarve ko. yksiköissä palaa lä-

hes normaalille kesäajan tasolle. Työvoiman tarve arvioidaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Tällä hetkellä ei 

ole tiedossa tarpeita uusille lomautuksille. 

 

Kesätyöntekijät 
 

Kaupunki on päättänyt tilanteesta huolimatta palkata normaaliin tapaan koululaisia kesätöihin. Koululaiset toi-

mivat yksiköissä lisäresurssina, eikä heidän työpanoksensa korvaa kenenkään muun työpanosta ts. heidän palk-

kaamatta jättämisensä ei aiheuttaisi tarvetta palkata muuta työvoimaa lukuun ottamatta puistopuolen sii-

maus/kitkemistöitä. Näitä puistopuolen töitä tarjotaan lomautuksen vaihtoehtona lomautettaville. Kesätyönte-

kijöiden ottaminen ei siis vaikuta lomautustarpeisiin. Kesätyöpaikka on nuorille arvokas kokemus työelämästä 

ja monille myös taloudellisesti tärkeä lisä elämään. Monet yksityisen puolen työnantajista ovat joutuneet peru-

maan kesätyöpaikkojaan, joten haluamme omalta osaltamme olla tarjoamassa somerolaisille nuorille mahdolli-

suutta työelämän ensiaskeliin. Annetaan yhdessä heille positiivinen kuva Someron kaupungista työpaikkana, 

jotta he myöhemminkin voisivat harkita tulevansa Someron kaupungille töihin. 

 

Etätyöt 
 

Hallituksen ohjeistuksen mukaisesti etätyön tekoa jatketaan toistaiseksi samaan tapaan kuin tähän asti. Kau-

pungintalon ja maaseututoimiston ovet pidetään edelleen suljettuina ja asiakkaita palvellaan ajanvarauksella. 

Mahdollisuudet parantaa työturvallisuutta edelleen mm. asiakaspisteisiin asennettavin pleksilasein kartoite-

taan. 
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Työturvallisuus 
 

Noudata edelleen annettuja hygienia-, turvaväli- ja turvallisuusohjeistuksia 

Tämän hetken näkymän mukaan koronavirus tulee olemaan Suomessa poikkeuksellisia käytäntöjä aiheuttava 

jopa kaksi vuotta. Valtion tavoitteena on purkaa rajoituksia hallitusti ja siten pitää terveydenhuollon Yksiköt 

toimintakykyisenä. Todennäköisyys sille, että sairastumme vapaa-ajalla, kasvaa rajoitusten purkamisen myötä.  

Ohje siitä, että työyksikköön ei tulla sairaana töihin on erittäin merkityksellinen tarpeettomien altistumisten 

välttämiseksi. 

Käsi-ja yskimishygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti ja lähikontaktia työkavereihin ja asiakkaisiin tu-

lee välttää. Huomioittehan turvavälit työtovereihin myös esimerkiksi ruoka- ja kahvitauoilla. Keskushallinnon, 

teknisen toimen ja sivistystoimen työntekijöiden tulee muistuttaa myös asiakkaita siitä, että palveluiden piiriin 

tullaan ainoastaan terveenä.  

Somerolla on tehty koronatestejä asukasmäärään suhteutettuna hyvin ja todettuja tartuntoja koko kevään 

ajalta on alle viisi. Someron osalta ei siis tällä hetkellä olla epidemiatilanteessa. 

Riskiryhmäläiset 

Ohjeistukset riskiryhmäläisistä ovat pysyneet samoina eli THL:n ohjeistuksen mukaan vakavan koronavirusinfek-

tion vaaraa voivat erityisesti iäkkäillä lisätä sairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen 

toimintaa tai elimistön vastustuskykyä, esimerkiksi: 

•Vaikea-asteinen sydänsairaus 
•Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus 
•Diabetes, johon liittyy elinvaurioita 
•Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta 
•Vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva leukemia tai lymfooma (ei yl-
läpitohoito) 
•Vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito) 
 

Riskiryhmään kuuluminen ei ole peruste palkalliselle poissaololle töistä, eikä oikeuta automaattisesti etätyön 

tekoon, jos työtehtäviä ei ole mahdollista suorittaa täysipainoisesti etänä. Jos olet riskiryhmään kuuluva, kerro 

asiasta esimiehellesi, jotta työnantaja voi huomioida asian työjärjestelyissä.  

Thl:n listauksen mukaiseen riskiryhmään kuuluvan Someron kaupungin työntekijän osalta työskentelyä covid19-

positiivisten asiakkaiden kanssa vältetään. Someron kaupungin yksiköistä ainoastaan perusturvatoimen tietyt 

yksiköt ovat toiminnoiltaan sellaisia, joissa voi tulla vastaan covid19-positiivisten hoito. Yksiköissä ei voi vält-

tää em. potilaiden/asukkaiden kanssa työskentelyä, jolloin suojautumisohjeiden noudattaminen on oleellinen, 

altistumista ehkäisevä toimenpide. 

Altistuneet 
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Koronavirukselle altistuneeksi katsotaan henkilö, joka on saanut asiasta ilmoituksen julkisen terveydenhuollon 

lääkäriltä. Ilmoituksessa on mukana toimintaohjeet. 

Jos olet saanut tietoa altistumisesta jotain muuta kautta, ole yhteydessä terveydenhuoltoon puhelimitse asian 

selvittämiseksi. 

Jos olet altistunut koronavirukselle, ota yhteyttä esimieheesi toimintatapojen sopimiseksi ja töiden järjestele-

miseksi altistuminen huomioiden.  

Jos perheenjäsenesi on altistunut, sinä et sillä perusteella ole altistunut.  (Eli altistunut ei ai altista sairau-

delle.) 

 

Lisätietoja: 

Hanna Saarni, hallintojohtaja, p. 044 7791 210 

Virpi Nieminen, henkilöstösihteeri p. 040 1268 283 


