
Tiedote kuntalaisille 16.3.2020  

Lapinjärven kunta varautuu koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin toiminnoissa ja sulkee 

edelleen toimintoja – Koulut suljetaan 18.3.2020 ja siirrytään etäopetukseen  

Suomen hallitus on tänään 16.3.2020 todennut Suomessa poikkeusolot ja näin ollen Suomessa 

tulee voimaan poikkeuksellisia rajoituksia, joilla on vaikutusta myös Lapinjärven kunnan 

palvelutuotantoon.  

Kirkonkylän koulu, Hilda Käkikosken koulu ja Kapellby Skola tullaan sulkemaan 18.3.2020 alkaen 

ja samalla siirrytään etäopetukseen. Mikäli 1-3-luokan oppilaan vanhempi /huoltaja työskentelee 

yhteiskunnan kannalta kriittisessä tehtävässä, järjestetään näiden vanhempien lapsille 

lähiopetusta. Lapinjärven kunta selvittää työtehtävät 17.3.2020 aikana ja ilmoittaa 

opetusjärjestelyistä myöhemmin. Kunta päättää keille lapsille opetus järjestetään. Erityisen tuen 

oppilaiden lähiopetuksen tarve varmennetaan huoltajilta ja lähiopetus järjestetään, mikäli huoltajat 

eivät pysty sitä järjestämään itse.   

Esiopetus jatkuu varhaiskasvatuksen yhteydessä. Peikkolaakson päiväkoti kirkonkylässä ja 

ryhmäperhepäiväkoti Porlammilla ovat toiminnassa normaalisti. Niitä vanhempia, jotka pystyvät 

järjestämään lasten hoidon kotona, kehotetaan ottamaan lapset kotiin hoitoon.  

Lisäksi kaikki yli 10 hengen tilaisuudet kielletään ja ikäihmisten palveluihin kielletään vierailut.  

Nämä em. rajoitteet ovat voimassa ainakin 13.4.2020 asti. 

Johtoryhmän tekemät linjaukset palvelutuotannon keskeyttämisestä tai rajaamisesta 

Lapinjärven kunta on varautunut koronaviruksen leviämisen liittyviin palvelutuotannon muutoksiin 

ja toimii itse myös ennaltaehkäisevästi.  

Kunnan johtoryhmä huolehtii varautumisen toimenpiteistä tarpeen mukaan. Edelleen on päätetty 

supistaa kunnan palveluita ennaltaehkäisemään koronaviruksen leviämistä. Johtoryhmä linjasi 

seuraavat muutokset kokouksissaan 16.3.2020, jotka ovat voimassa ainakin 13.4.2020 asti.  

- Nuorisotoiminta siirtyy toimimaan etänä. Nuokku suljetaan, mutta palvelua annetaan somessa, 

puhelimitse ja sähköpostitse.  

- Koulujen ja aamu- ja iltapäivätoiminta keskeytetään 18.3.2020 – 13.4.2020 mukaan lukien 

ruokapalvelut.  

- Tullaan selvittämään varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten vanhempien työtehtävät  (kriittiset 

työtehtävät).  

- Kirjastot suljetaan.  

- Kunnanvirasto suljetaan, mutta asiakkaita palvellaan puhelimitse ja sähköpostitse.  

- Ikäihmisten avoimet ruokailut lopetetaan 19.3.2020 alkaen ja asiakkaille varmistetaan korvaava 

ruokapalvelu kotiin.  

- Porlammin liikuntahalli ja Kirkonkylän liikuntasali suljetaan.  

- Kunta ei anna omia tilojaan enää ulkopuoliseen toimintaan ja myönnetyt vuorot perutaan. 

- Koko Kylän työhuoneen tila kirjaston päädyssä otetaan kunnan oman palvelutoiminnan käyttöön 

18.3.2020 eikä tilaa voi enää käyttää Koko Kylän Työhuoneen toimintaan, kunnes koronaviruksen 

aiheuttamat muutokset palvelutuotantoon päättyvät.  

- Taitopaikka suljetaan. 



- Vierailut Honkahoviin on kielletty. Lisäksi edellytetään, että Mehiläinen kieltää vierailut Onni-

kotiin.  

- Ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnit hoidetaan puhelimitse ellei tilanne vaadi kotikäyntiä. 

Lyhytaikaishoidot minimoidaan (omaishoidettavat ym.)   

- Lisäksi todettiin, että Mehiläinen Lapinjärvi lopettaa päivätoiminnan järjestämisen 17.3.2020 

alkaen ainakin 13.4. asti. 

- Mikäli yli 70-vuotiailla on tarvetta ruoka-apupalveluun, tulee olla yhteydessä hyvinvointijohtaja Tiia 

Gustavsoniin.   

- Kaikki ne kunnan työntekijät, jotka voivat tehdä etätyötä, määrätään etätyöhön 13.4.2020 asti.  

 

Aktiivista seuraamista 

- Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja teemme yhteistyötä viranomaisten ym. tahojen kanssa 

huolehtien poikkihallinnollisesti siitä, että viruksen leviämistä hillitään varmistaen kunnan 

peruspalvelut. Tarvittaessa voidaan tehdä pikaisiakin muutospäätöksiä, mikäli tilanne niin 

vaatii tai sitä valtion toimesta edellytetään, kunnanjohtaja Tiina Heikka kertoo.  

- Tiedotamme kuntalaisia kunnan kotisivujen ja Facebookin kautta. Muitakin menettelyjä otetaan 

käyttöön tarpeen mukaan.  Asiakkaillemme meillä on käytössä suorat tiedotuskanavat, esimerkiksi 

koulujen ja varhaiskasvatuksen kautta Wilma-järjestelmä ja ikäihmisille viestimme suoraan. 

Autamme asiakkaitamme mielellämme puhelimitse ja sähköpostitse kunnan yhteispalvelupisteen 

kautta, hallintojohtaja Susanne Sjöblom kertoo.  

- Tässä vaiheessa toivon, että ymmärrätte tämän työllistävän paljon kunnan johtoryhmää sekä 

myös muuta henkilöstöä ja kaikkiin yhteydenottoihinne emme pysty vastaamaan. Priorisoimme 

myös työtehtävät ja tämä tarkoittaa, että tämä ajaa joistakin tehtävistä ohitse, toivon siis 

ymmärrystä tätä poikkeuksellista tilannetta kohtaan, kunnanjohtaja Tiina Heikka pyytää.  

Edellämainittujen asioiden lisäksi johtoryhmä on nostanut varautumistaan liittyen mm. poikkeaviin 

henkilöstöjärjestelyihin, kriittisten tehtävien sijaistamiseen, kunnan maksuvalmiuteen ja 

sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen.  

Muutoksia hallintotoiminnassa 

Valtuuston kokous 19.3. on peruttu.  

Johtoryhmä kokoontuu vähintään päivittäin 

- Lapinjärven varautumistilanne on hyvä ja tilanne hallinnassa. Etenemällä rauhallisesti ja 

viranomaisten sekä valtiovallan ohjeita ja suosituksia noudattaen tilanne pysyy myös parhaiten 

hallinnassa, painottaa kunnanjohtaja Heikka. 

 

Katso myös aiemmat tiedotteet 3.3.2020 ja 12.3.2020.  


