
Information till kommuninvånare 16.3.2020  

Lappträsk kommun är beredd på förändringar inom sina verksamheter och stänger vidare 

verksamheter – Skolorna stängs 18.3.2020 och övergår till distansundervisning  

Finlands regering har idag 16.3.2020 konstaterat att det råder exceptionella omständigheter i 

Finland och därmed träder exceptionella begränsningar i kraft i Finland, som inverkar också på 

serviceproduktionen i Lappträsk kommun.   

Kirkonkylän koulu, Hilda Käkikosken koulu och Kapellby Skola kommer att stängas med början 

18.3.2020 och samtidigt övergår de till distansundervisning. Om en förälder/vårdnadshavare till en 

elev i årskurs 1–3 arbetar med uppgifter som är kritiska för samhället, ordnas det närundervisning 

till dessa föräldrars barn. Lappträsk kommun utreder arbetsuppgifterna den 17.3.2020 och 

meddelar om undervisningsarrangemangen senare. Kommunen fattar beslut om vilka elever som 

det ordnas undervisning till.  Behovet av närundervisning till elever som får särskilt stöd bekräftas 

av vårdnadshavarna och närundervisning ges om vårdnadshavarna inte kan ordna det själv.    

Förskoleundervisningen fortsätter i samband med småbarnsfostran. Trolldalens daghem i Kapellby 

och gruppfamiljedaghemmet i Porlom fungerar som vanligt. De föräldrar som har möjlighet att 

ordna vården av barnen hemma, uppmanas att ta barnen hem för vård.   

Dessutom förbjuds alla evenemang med fler än 10 personer och besök till äldrevårdens tjänster 

förbjuds.   

Dessa ovannämnda begränsningar är i kraft åtminstone t.o.m. 13.4.2020.  

Ledningsgruppens riktlinjer om avbrytande eller begränsande av serviceproduktion 

Lappträsk kommun är beredd på förändringar i tjänsteproduktionen relaterad till spridningen av 

coronaviruset och vidtar också förebyggande åtgärder.  

Kommunens ledningsgrupp tar hand om beredskapsåtgärder enligt behov. Ytterligare beslut har 

fattats för att minska kommunala tjänster för att förhindra spridningen av coronaviruset.  

Ledningsgruppen drog upp riktlinjer till följande förändringar på sina möten den 16 mars 2020, och 

som är giltiga fram till åtminstone 13 april 2020.  

- Ungdomsverksamheten övergår att fungera på distans. Ungdomsgården stängs, men tjänster 

tillhandahålls via sociala medier, per telefon och e-post.   

- Skolornas och morgon- och eftermiddagsverksamhet avbryts 18.3.2020 – 13.4.2020 inklusive 

kosthållstjänster.  

- Man kommer att utreda vilka arbetsuppgifter (kritiska arbetsuppgifter) föräldrarna till barnen inom 

småbarnsfostran har.  

- Biblioteken stängs.  

- Kommunkansliet stängs, men kunder betjänas per telefon och e-post.  

- De öppna måltiderna för den äldre befolkningen avbryts med början den 19.3.2020 och klienterna 

säkras en ersättande måltidstjänst hemma.   

- Idrottshallen i Porlom och idrottssalen i Kapellby stängs.   

- Kommunen överlåter inte längre sina egna lokaler till utomstående verksamhet och beviljade 

turer avbokas.  



- Utrymmet som används som Hela byns arbetsrum i ändan av biblioteket kommer att användas till 

kommunens egen serviceverksamhet fr.o.m. 18.3.2020 och utrymmen kan inte längre användas till 

Hela Byns Arbetsrummets verksamhet, tills ändringarna i serviceproduktionen orsakade av 

coronaviruset tar slut.   

- Taitopaikka stängs. 

- Besök till Tallmogården är förbjudet. Dessutom förutsätter man att Mehiläinen förbjuder besök till 

Onni-hemmet.   

- Bedömningar om de äldres servicebehov sköts per telefon om situationen inte kräver hembesök.  

Kortvarig vård minimeras (de som vårdas av närstående m.fl.)   

- Dessutom konstaterades, att Mehiläinen Lapinjärvi slutar ordna dagverksamhet fr.o.m. 17.3.2020 

åtminstone t.o.m. 13.4.2020. 

- Om det finns ett behov för måltidstjänster för över 70-årringar bör välfärdsdirektör Tiia Gustavson 

kontaktas.   

- Alla anställda i kommunen som kan distansarbeta, förordnas distansarbete t.o.m. 13.4.2020.  

 

Aktiv uppföljning 

- Vi följer aktivt med situationen och samarbetar med myndigheterna och övriga parter och ser till 

tväradministrativt att kontrollera spridningen av viruset och säkerställa grundläggande kommunala 

bastjänster. Vid behov kan brådskande förändringar göras om situationen kräver det eller 

staten kräver det, säger kommundirektör Tiina Heikka.  

- Vi informerar kommunens invånare via kommunens webbplats och Facebook. Andra metoder 

kommer att införas vid behov. För våra kunder har vi direkta informationskanaler, till exempel 

Wilma-systemet till skolor och småbarnsfostran, och vi kommunicerar direkt med äldre. Vi hjälper 

gärna våra kunder via telefon och e-post via samservicepunkten, berättar förvaltningsdirektör 

Susanne Sjöblom.   

- Jag hoppas i detta skede att ni förstår att detta sysselsätter kommunens ledningsgrupp mycket 

och likaså övrig personal och vi kan inte svara på alla samtal och förfrågningar.  Vi prioriterar 

också uppgifter och det innebär att detta kommer att åsidosätta vissa uppgifter, så jag hoppas att 

det finns förståelse för denna exceptionella situation, ber kommundirektör Tiina Heikka.  

Förutom ovannämnda frågor har ledningsgruppen höjt sin beredskap angående bl.a. de avvikande 

personalarrangemangen, vikariering av kritiska uppgifter, kommunens betalningsberedskap och 

samarbete med intressenter.  

Ändringar i förvaltningens verksamhet 

Fullmäktiges möte 19.3. har inhiberats.  

Ledningsgruppen sammankommer åtminstone dagligen. 

- Beredskapen i Lappträsk är god och situationen är under kontroll. Genom att fortsätta lugnt och i 

enlighet med myndigheternas och statens anvisningar och rekommendationer hålls också 

situationen bäst under kontroll, betonar kommundirektör Heikka.  

 

Se även tidigare information 3.3.3030 och 12.3.2020.  


