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K un aloitimme uuden vuosikymmenen, herätti 

uusi vuosiluku 2020 mielessäni monia odotuk-

sia. Upea ikimuistoinen vuosikymmen alkamas-

sa. Päällimmäisenä oli ajatus siitä, että kaunis vuosilu-

ku 2020 tuo mukanaan paljon posi-

tiivista. Vuoden alussa en kuiten-

kaan osannut arvata, mitä vuosi 

toisi tullessaan. 

Valtioneuvosto päätti 16.3.2020, 

että Suomessa vallitsevat valmius-

laissa tarkoitetut poikkeusolot. Lä-

hestulkoon hengitystä pidättäen 

kuuntelimme valtioneuvoston lin-

jauksia ja heti tuoreeltaan keskus-

telimme myös puheenjohtajistossa 

siitä, mitä se käytännössä tarkoit-

taisi. Aluksi oli enemmän kysymyk-

siä kuin vastauksia. 

 

Henkilökohtaisesti tuntui aluksi sil-

tä, että kalenteri tyhjenee. Sovitut 

tilaisuudet peruutettiin yksi toisen-

sa jälkeen. Tilalle tuli lukemattomia uusia ja yllättäviä 

kysymyksiä siitä, miten linjaukset vaikuttavat toimin-

taan. Sähköposti lauloi taukoamatta. Ainoastaan se oli 

varmaa, että kuluvan päivän kysymyksiin saatiin oh-

jeistus vasta tulevina päivinä. Usein joutui vain totea-

maan, että emme vielä tiedä vastauksia kysymyksiin 

ja linjauksia ministeriöistä odotetaan. Alkuun ei välttä-

mättä voinut muuta kuin toivottaa, että pidetään pää 

kylmänä ja kädet puhtaina. 

 

Samaan aikaan, kun toisia paikkoja suljettiin, valmis-

tauduttiin perusturvan puolella koronaosaston avaa-

miseen. Sähköiset kokoukset lisääntyivät, tilanneku-

vaa päivitettiin ja ohjeistusta lisättiin. Lisäksi käynnis-

tettiin yhteistoimintamenettely koronaviruksen aiheut-

tamien poikkeusolojen vuoksi. Palavereja pidettiin. 

Johtoryhmän työskentely tiivistyi. Yksinyrittäjien koro-

natuki siirrettiin kuntien vastuille. Ministeriöissä ei 

huomioitu sitä, että kysymykset kunnille tulivat nope-

ammin kuin toimintaohjeet. Kohdattiin siis tyypillisiä 

kriisiviestinnän haasteita. 

 

Varsinaisesti kaiken hässäkän ai-

heuttaja ”korona-virus” tai ”Covid-

19” ei kuitenkaan onneksi ole tullut 

kovin lähelle meitä täällä Etelä-

Pohjanmaalla ainakaan tähän men-

nessä. Tänään kuulemieni tietojen 

mukaan Etelä-Pohjanmaan sairaan-

hoitopiirillä ei ole nyt yhtään henkilöä 

tehohoidossa eikä edes osastohoi-

dossa. Samaan aikaan kuulin myös, 

että valtakunnallisesti tehtyjen ske-

naarioiden mukaan nykyisellä menol-

la koronavirusepidemia kestäisi vielä 

vuoden. Toivottavasti tämä tieto ei 

kuitenkaan pidä paikkaansa. Ske-

naarioita riittää, mutta varmaa on 

vain se, ettei mikään ole ihan var-

maa, sillä tietoa ei ole vielä riittävästi. Tässä vaihees-

sa asetettuja rajoituksia aletaan jo purkaa asteittain. 

 

T ällä hetkellä kevät alkaa olla kauneimmillaan ja 

koko kesä vielä edessäpäin. Toivon teille kaikille 

voimia tässä haastavassa tilanteessa. Suunna-

taan katseemme kohti tulevaisuutta. Yllätyksiä on 

täynnä se, mitä vuosi 2020 tuokaan vielä tullessaan. 

Varmaa on se, että emme ikinä unohda koronakevättä 

2020. 

 

Terveyttä toivottaen, 

Satu 
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Perusturvajohtajan virkaan haki yhteensä 17 henkilöä. 

Hakuprosessi on edennyt siten, että valintaa valmistel-

lut työryhmä valitsi hakijoista seitsemän henkilöä, jot-

ka kutsuttiin maalis-huhtikuun vaihteessa pidettyihin 

haastatteluihin. Tämän jälkeen kolme haastattelussa 

ollutta hakijaa päätettiin lähettää soveltuvuusarvioin-

tiin.  

 

Soveltuvuusarvioinnin jälkeen työryhmä esitti, että vir-

kaan valitaan terveystieteiden maisteri Terhi Haapala. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valinnan 4.5.2020 pide-

tyssä kokouksessa. 

Hallintojohtajan virka on ollut avoinna 13.3. – 

15.4.2020. Valintaa valmisteleva työryhmä saattoi 

todeta hakuajan päättymisen jälkeen, että virkaan ei 

ollut tullut yhtään hakemusta. Työryhmä ei ole vielä 

avannut hallintojohtajan hakua uudelleen, vaan on 

päättänyt ensin selvittää headhunterin avulla potenti-

aalisia hakijoita. Tämän jälkeen hakuprosessi jatkuu 

siten, että virka laitetaan uudelleen avoimeksi. Tavoit-

teena on, että uusi hallintojohtaja ottaa viran vastaan 

syys-lokakuussa 2020. 

Perusturvajohtajan ja hallintojohtajan hakuprosessit 

Koronakevään 2020 kuulumisia Kaupunginjohtajan 

palsta 
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Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.4.2020, 

että kaupungin henkilöstön lomat pidetään kesällä 

2020 pääsääntöisesti ajalla 1.7. - 31.7.2020.  

Vuosilomia on pidettävä ko. aikana siltä osin kuin se 

toiminnallisesti on mahdollista. Koronaepidemian 

vaikutukset saattavat edellyttää lomien aikaistamis-

ta. 

Palvelupisteisiin ja toimistoihin on järjestettävä tar-

peellinen päivystys lomakauden ajaksi. 

Kaupungin asukkaille tiedotetaan palveluiden saata-

vuudesta henkilökunnan vuosilomien aikana. 

Kesäajan sulkemiset 

Kaupunginvaltuusto päätti hallintosäännön muuttamisesta ko-

kouksessaan 6.4.2020. 

Hallintosäännön päivityskierroksella on tarkennettu henkilöstöön 

liittyviä määräyksiä, lähinnä toimivallan siirtoa tietyissä henkilös-

töasioissa, kuten määräaikaisen henkilöstön ottamisessa esimie-

hen esimiehelle. Lisäksi päivityksessä on tehostettu kontrolleja, 

huomioitu hallintokeskuksen ja teknisen keskuksen organisaatio-

uudistukset sekä täytetty tiedonhallintalain vaatimukset. Samalla 

hallintosääntöön on tehty teknisiä tarkennuksia. 

Lapuan kaupungin voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty 

3.6.2019, jonka jälkeen hallintosääntöön on tehty päivityksiä 

kahdesti. 

Hallintosääntöön hienosäätöä 

Poikkeusoloja koskevien linjausten ja määräyksen perus-

teella koulujen, oppilaitosten sekä kansalaisopistojen ja 

muun vapaan sivistystyön tilat on suljettu ja lähiopetus niis-

sä keskeytetty eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta 

(esiopetus, 1-3 luokkien opetus, erityisopetus). Koulujen 

opetus toteutetaan etäopetuksena samoin kuin mahdolli-

suuksien mukaan vapaan sivistystyön opetus. Valtioneuvos-

ton linjausten perusteella on suljettu kaupungin museot, 

kulttuurikeskus Vanha Paukku, 

kirjastot, kirjastoauto, harrastusti-

lat ja -paikat, uimahallit ja muut 

urheilutilat, nuorisotilat ja Jukantu-

van toimintakeskus. Koulujen osit-

taisesta sulkemisesta ja muiden 

tilojen sulkemisesta johtuen kou-

lunkäynninohjauksen sekä ruoka- 

ja puhtauspalvelujen toiminta jou-

dutaan supistamaan. 

 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin 

kuului koko kaupungin henkilöstö 

lukuun ottamatta henkilöstöä, joka 

toimii sosiaali- ja terveydenhuollon 

tehtävissä, jotka koronavirustilan-

teen vuoksi on hoidettava. 

 

Neuvottelun tulos 

 

Neuvottelut koskivat työn tarjoamisen edellytysten tilapäistä 

vähentymistä ja henkilöstön lomauttamista tällä perusteella 

enintään 90 päiväksi.  Yhteistoimintamenettelyssä on kes-

kuksittain käyty läpi koronavirustilanteen vaikutukset työn 

tekemisen edellytyksiin ja työn määrään. 

 

Yhteistoimintaneuvottelun jälkeen lomautuksen piirissä on 

yhteensä 52 työntekijää sivistys- ja teknisessä keskuksessa. 

Lomautukset koskevat kulttuuritoimen, kirjastopalveluiden, 

nuoriso- ja liikuntatoimen sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen 

henkilöstöä siltä osin, kun tehtävät koskevat poikkeusolois-

sa suljettuja yksiköitä. Lomauttamisen perusteena on, että 

työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tila-

päisesti koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuok-

si. 

 

Hallinto- ja perusturvakeskuksen henkilöstöä ei tässä vai-

heessa lomauteta. 

 

Lomautettaville henkilöille pyritään 

tarjoamaan työtä kaupungin muista 

yksiköistä. Osalle henkilöstöstä voi-

daan tarjota henkilön omaa työtehtä-

vää vastaavia tehtäviä. Lisäksi erityi-

sesti viheraluepalveluilla on mahdolli-

suus tarjota työtä lomautuksen si-

jaan. 

 

Poikkeusolojen päättyessä lomautet-

tuna oleva työntekijä voidaan kutsua 

työhön 7 päivän kuluttua ilmoitukses-

ta tai työntekijän kanssa sopien myös 

aikaisemmin. 

 

Muut toimenpiteet  

 

Kaikissa kaupungin toiminnoissa työn 

mahdollisesti vähentyessä koronavi-

rustilanteen johdosta joko välittömästi tai välillisesti, käyte-

tään vuosilomia. Samoin näissä tilanteissa mahdollistetaan 

henkilöstölle talkoovapaiden käyttö. 

  

Kaupungin johtoryhmä on päättänyt, että vuoden 2020 lop-

puun saakka talkoovapaapäivien enimmäismäärä noste-

taan 40 päivään, talkoovapaiden myöntäminen perustuu 

aina esimiehen harkintaan. Lisäksi v. 2020 loppuun saakka 

työajanseurannassa miinus-saldon enimmäismäärä on 40 

tuntia. 

Yhteistoimintaneuvottelut päätökseen 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut poikkeusoloissa.   

Yt-neuvottelut saatiin päätökseen 20.4.2020, ja sen seurauksena osaa henkilöstöstä lomautetaan.  

Neuvotteluihin osallistuivat työnantajan edustajien lisäksi kaikkien työntekijäjärjestöjen edustajat, ryhmä ko-

koontui yhteensä kuusi kertaa. 

https://pixabay.com/fi/vectors/paperi-nasta-huomautus-tyhj%C3%A4-23617/
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Mitä kaupungissa tapahtui koronaepidemian aikana 

 

 

T erveiset täältä terveydenhuollon etulinjasta. Tällä het-

kellä Lapua varautuu mm. hankkimalla hoitotarvikkeita 

ja henkilöstöä COVID 19 hoitoa varten. Tiloja ja toimintoja 

on muokattu tulevien viikkojen varalle. Henkilöstöä on kou-

lutettu, kuntalaisille tiedotettu sekä pyritty olemaan aina 

askeleen edellä tulevaa. Tunnelma on odottava, kuin 100 

metrin lähtötelineissä. Henkilöstöltä vaaditaan osaamista, 

ymmärrystä sekä erityisesti mielensä hallintaa. Monien 

työntekijöiden kotona on jouduttu tekemään järjestelyjä, 

jotta vanhempi voi hyvillä mielin lähteä töihin. Henkilöstölle 

kuuluukin suuri kiitos tehdystä työstä. 

Esimiehet ovat tässä tilanteessa keskeisessä roolissa. Hei-

dän tehtävänään on johtaa henkilöstöä turvaamalla heidän 

hyvinvointinsa tilanteessa kuin tilanteessa. On tarjottava 

olkapäätä paineen ollessa kovimmillaan ja kannustaa jak-

samaan päivästä toiseen tilanteen muuttuessa jatkuvasti. 

Kunpa olisikin kristallipallo, josta etukäteen voisi tulevaa 

ennustaa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan on rohkeasti toimit-

tava, tilattava tarvikkeita, palkattava henkilöstöä, seuratta-

va tiedottamista ja tilanteen etenemistä. Onneksi meillä on 

yhteen hiileen puhaltava esimiesjoukko, joka hyvällä yh-

teistyöllä toimii ja ideoi myös tilanteen vaatimia uusia toi-

mintamalleja. Ne voivat jäädä elämään tämän epidemian 

jälkeen positiivisina muutoksina. 

Poikkihallinnollinen yhteistyö on saanut aivan uuden tason 

epidemiaan varautumisen myötä. Olemme tehneet melkoi-

sen digiloikan monissa asioissa, oppineet priorisoimaan 

toimintaamme, mutta erityisesti tehneet yhdessä kunta-

laisten parhaaksi työtä. Työntekijöitä, kuten esim. tilahuol-

tajia, vahtimestareita, terveydenhuollon ammattilaisia on 

saatu kriittisiin pisteisiin muualta vapautuvista tehtävistä. 

Jokainen hallintokunta on tehnyt kaikkensa sen eteen, että 

saamme täällä poikkeusolojen toimintaympäristön nopeal-

la aikataululla rakennettua. Poliittiset päättäjät ja kaupun-

gin johto ovat tukeneet ja tiedustelleet säännöllisesti, mi-

ten meillä täällä voidaan. Hyvinhän täällä vielä menee, 

vaikka työmäärä on ollut suuri. 

Median kautta saamme päivittäin melkoisen informaatio-

tulvan. Me täällä terveydenhuollossa hyödynnämme tässä-

kin tilanteessa virallisten tahojen ohjeistuksia ja tiedotta-

mista sekä toimimme niiden mukaan. Tämä vaatii tarkkaa 

tiedottamisen seurantaa, sen välittämistä sekä ennen 

kaikkea oikean tiedon jakamista.  

Kuntalaisten suhtautuminen asiaan on hyvää ja kannusta-

vaa. He ovat olleet asian suhteen vakavissaan ja noudatta-

neet annettuja ohjeita. Tuntuu myös mukavalta, kun kunta-

laisista tämän tuosta joku huikkaa, että tsemppiä ja jaksa-

mista teille! Voimia ja siunausta! Teette tärkeää työtä! Kii-

tos näistä sanoista, sillä ne lämmittävät aina yhtä paljon 

meitä ammattilaisia.  

Ennusteiden mukaan lähiviikot täällä terveyskeskuksessa 

tulevat olemaan työntäyteisiä. Uskon, että onnistumme 

epidemian hallinnassa ja olemme entistä kokeneempia 

ammattilaisia tämän urakan jälkeen. 

 

Hyvää kesän odotusta! 

Hoitotyön johtaja Carita Liljamo 

Tähän kokonaisuuteen on kerätty kaupungin eri yksiköiden toimia koronaepidemian aikana.  

Mitä vaikutuksia koronalla on ollut eri yksikköjen toimintaan ja palveluihin? 

Terveisiä terveydenhuollon etulinjasta 

Perusturva 
 

Perusturvakeskuksessa arjen toiminnat menivät lähes 

kaikkien palveluiden osalta uuteen ”koronajärjestykseen” 

valmiuslain voimaan astumisen jälkeen 18.3.2020. Palve-

lutoimintaa on muunneltu viikkojen aikana, aina uusim-

pien valtakunnallisten ja oman sairaanhoitopiirin ohjeiden 

mukaisesti. Valmius sairastuneiden hoitamiseen on pidetty 

korkealla, onneksi toukokuun alkuun mennessä edelleen 

on vältytty sairaustapauksilta Lapualla. Henkilöstön osaa-

mista on vahvistettu mm. päivittämällä ohjeita ja osaamis-

ta suojainten käytöstä riskipotilaiden kanssa.  

Yleisellä tasolla yksi iso ja vakava keskustelunaihe on ollut 

suojainten saanti ja riittämättömyys. Heti pandemian akti-

voiduttua tuli valtakunnalliset ohjeet käyttää suojaimia 

asiakas- ja potilastyössä mutta ongelmaksi nousi, että niitä 

ei ollut varastoissa eikä koko maassa ostettavaksikaan. 

Tämä asia toi hyvin suuren riskin turvalliseen asiakas- ja 

potilastyöhön ja suojautumisen mahdollisuuksiin. Vasta 

toukokuun alusta alkaen Etelä-Pohjanmaan maakunnalli-

nen hankintarengas on pystynyt ilmoittamaan, että tilanne 

on parantunut selkeästi. 

Lääkärin vastaanottotoiminnoissa voitiin todeta, että poti-

laat ottivat vakavasti pyrkimyksen välttää kontakteja ja 

”tarpeetonta” liikkumista. Vastaanotoille tulevien potilai-

den määrä tippui valmiuslain alkuviikkojen aikana. Vähitel-

len palveluihin on taas hakeuduttu, mutta edelleen näkyy 

pandemian vaikutukset toiminnoissa. Ammattilaisten ris-

kiarvio on, että nyt kotiin ovat jääneet nekin potilaat, joi-

den tauti edellyttäisi kontakteja terveydenhuollon ammatti-

laisiin.  

Lääkärin vastaanotolla aloitettiin nopeasti erillinen puhe-

linpalvelu, josta kuntalaiset saivat neuvoja ja ohjausta pan-

demiaan liittyen. Tälle palvelulle on ollut suurta kysyntää. 

Lisäksi perustettiin erillinen flunssavastaanotto, johon oh-

jataan flunssaoireiset potilaat. Tämä toiminta jatkuu edel-

leen toukokuun alussa, mutta nyt harkinnassa on toiminto-

jen muutos pandemian ollessa seesteisessä vaiheessa. 

Terveyskeskuksen osastotoiminnassa kuntoutusosaston 

toiminta alas ajettiin maaliskuun lopussa ja varauduttiin 

mahdolliseen pandemiaosaston perustamiseen. Etelä-

Pohjanmaan pandemiatilanteen pysyessä rauhallisena, 

osaston toimintaa ei ole tarvinnut aloittaa toukokuun al-

kuun mennessä. Harkinnassa on kuntoutusosastotoimin-

nan palauttaminen ennalleen, varsinkin jos erikoissairaan-

hoidon toiminnat vähitellen käynnistyvät ja osastopaikkoja 

tarvitaan taas normaalitoimintaan.  

Neuvolapalveluissa äitiysneuvolan ja osa lastenneuvoloi-

den toiminnasta on jatkunut normaalisti. Muiden palvelui-

den osalta räätälöitiin ja osittain supistettiin palveluita vas-

taanotoilla sekä siirryttiin kotikäyntityöhön. Fysioterapiassa 

ryhmien toiminta keskeytettiin ja siirryttiin kotikäyntityöhön  
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ja puhelinneuvontaan. Osa fysioterapeuteista siirtyi van-

hustyön vastuualueelle kotihoitoon ja vuorohoitoyksiköi-

hin.   

Hammashoidossa suurin osa vastaanottoajoista peruttiin 

pandemian alkuvaiheessa. Särkypotilaiden hoito jatkui 

kuitenkin. 

Sosiaalipalveluissa asiakastyötä on tehty asiakas- ja per-

hekohtaisen tarpeen mukaan. Osa työstä on siirtynyt säh-

köisesti tai puhelimitse toteutettavaksi. Kuntouttava työtoi-

minta keskeytyi valmiuslain astuttua voimaan. Sosiaalipal-

veluiden osalta maalis-huhtikuun aikana on tullut valta-

kunnallisia STM:n ja THL:n ohjeita, joissa kehotetaan kun-

tia pitämään palvelutoimintaa yllä mahdollisimman nor-

maalisti. Ohjeiden yleinen taso ja osin ristiriitaisuudetkin 

ovat tuottaneet haasteita toiminnan organisoimiselle. Per-

heneuvola aloitti puhelinpalvelun, jonne asiakkaat voivat 

soittaa pandemian aiheuttamien elämänhaasteiden käsit-

telemiseksi. Kehitysvammapalveluissa päivätoiminnot kes-

keytyivät ja asiakkaat jäivät kotiin tai asumisyksikköön. 

Henkilöstö on ollut yhteydessä kodeissa asuviin asiakkai-

siin. Niittypuiston asuntolan elämä jatkui normaalina muu-

ten mutta vierailukielto astui voimaan heti 18.3.2020 ja 

jatkuu edelleen.  

Vanhustyössä valmiuslain ensimmäiset päivät tuottivat 

suuren puhelutulvan sekä kotihoitoyksikköön että asia-

kasohjausyksikköön. Kaupungin 70+ ikäiset ihmiset lähti-

vät hakemaan erilaisia palveluita kotiin eli valtiovallan ke-

hoitus pysyä kodeissa ja karanteeninomaisissa olosuhteis-

sa kuultiin. Koska vanhustyön resurssit ovat rajalliset, py-

rittiin ikäihmisiä ohjaamaan siten, että he saivat tarvitse-

mansa palvelut eikä kuitenkaan kotihoidon toiminta hal-

vaantunut. Viikkojen kuluessa tilanne on tasaantunut. 

Mm. asiointipalveluita on kehitetty kaupungissa niin yksi-

tyisten tahojen toimesta kuin myös kaupungin ja Vapaaeh-

toisen pelastuspalvelun yhteistyönä. Myös yhteydenotot 

kotona asuviin ikäihmisiin on aloitettu kaupungin ja Lapu-

an seurakunnan yhteistyönä.  

Ikäihmisten asumisyksiköissä asuvien osalta merkittävä ja 

ikävä asia valmiuslaissa on ollut vierailukielto 18.3.2020 

alkaen. Sitä on noudatettu hyvin, mutta on todella surullis-

ta, että läheiset eivät pysty nyt käymään yksiköissämme. 

Henkilökunta on ottanut erilaisia kanavia käyttöön omais-

ten ja läheisten kanssa yhteydenpitoon kuten puhelut, 

videopuhelut ja whatsup:n käyttö ovat lisääntyneet paljon.  

Omissa kodeissa asuvien ikäihmisten osalta kotihoitopal-

velut jatkuvat normaalisti 24/7. Huoli on ikäihmisistä, jot-

ka eivät ole vielä palveluiden piirissä mutta joiden liikkumi-

nen on nyt vähentynyt ratkaisevasti kokoontumiskieltojen 

ja kotona pysymisvelvoitteen vuoksi. Sosiaalinen piiri ra-

joittuu, yksinäisyys ja turvattomuuskin lisääntyy kuin myös 

fyysinen kunto. Paikallislehteen, kaupungin facebook –

sivuille ja myös esim. ruokapalveluasiakkaiden ateriapa-

kettien mukana koteihin on laitettu jumppaohjeita.  

 

Tarja Palomäki, vt. perusturvajohtaja 

Hallinto ja päätöksenteko 
 

Luottamuselimet 

Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja toimikuntien ko-

kouksia on järjestetty 6.4.2020 lähtien ns. hybridimallin 

mukaan, jossa osa toimielimen jäsenistä on kokouksessa 

mukana etäyhteyden avulla ja osa paikan päällä kokous-

huoneessa. Vain valtuuston kokoukset ovat tähän saakka 

järjestetty siten, että kaikki ovat paikalla, valtuuston ko-

koukset on 6.4.2020 lähtien järjestetty valtuustosalin si-

jasta Vanhan Paukun Alajoki-salissa, jossa voi istua väl-

jemmin. Yleisöä ei ole päästetty Alajoki-saliin seuraamaan 

kokouksia, kokouksia on voinut seurata ainoastaan strii-

mauksen kautta. 

 

Johtoryhmätyöskentely 

Kaupungin johtoryhmä aloitti maaliskuun puolessa välissä 

päivittäiset koronaan liittyvät tilannepalaverit. Tilanteen 

tasoituttua pääsiäisen jälkeen johtoryhmä on kokoontunut 

harvemmin, kuitenkin vähintään pari kertaa viikossa.  

Johtoryhmän tilannekatsauksissa on käyty läpi epidemian 

vaikutuksia palvelukeskuksiin palvelukeskuksen johtajan 

esittelyn perusteella. Lisäksi johtoryhmän tilannepalave-

reissa on koordinoitu palvelukeskusten välistä yhteistyötä. 
Lisäksi korona-asioita on sivuttu monin eri tavoin Hallinto-

keskuksen sisäisessä johtoryhmätyöskentelyssä 

 

Tiedottaminen  

Kaupungin nettisivuille on avattu Korona-info sekä yrittäjil-

le tarkoitettu Koronainfoa yrittäjille -sivu. 

Korona-info aloitti 12.3.2020 ja siihen on kerätty paitsi 

Lapuan kaupungin itse asukkaille tuottamia tiedotteita ja 

ohjeita, myös muiden toimijoiden, kuten Etelä-

Pohjanmaan keskussairaalan, eri ministeriöiden ja alue-

hallintoviraston kansalaisille suunnattuja tiedotteita ja 

ohjeita. Lisäksi sivulta löytyvät mm. usein 

kysytyt kysymykset koronasta, yhteystietoja 

sekä vieraskielisiä tiedotteita. Sivua päivi-

tettäessä päivämäärä lisätään alkuun. 

Yrittäjille tarkoitettu koronainfo avattiin maaliskuun lopulla 

Invest Lapua -sivulle. Se antaa tietoa erikokoisten yritysten 

mahdollisuuksista hakea tukea, mikäli yritys joutuu ko-

ronatilanteen vuoksi vaikeuksiin. Yksinyrittäjien avustami-

sen käytännön toteutus on kunnan vastuulla. 

Lisäksi perusturva ja sivistystoimi ovat tiedottaneet omilla 

tahoillaan koronan aiheuttamista toimista. 

Lapuan kaupungin kirjaamoon tulee päivittäin runsaasti 

eri viranomaisten koronaepidemiaan liittyviä tiedotteita, 

kyselyjä ja ohjeita. Kirjaamosta sähköpostit välitetään toi-

mivaltaisille henkilöille. 

 

Henkilöstö 

Henkilöstölle on tiedotettu useaan otteeseen koronan ai-

heuttamista toimipisteiden sulkemisista ja niistä aiheutu-

vista toimista. Lisäksi henkilöstöä on informoitu käynniste-

tyistä yhteistoimintaneuvotteluista poikkeusolojen vuoksi 

sekä päättyneiden neuvotteluiden tuloksesta, joista toi-

saalla tässä lehdessä. 

Hallintokeskuksen osalta koronaepidemia on aiheuttanut 

lisätyötä lähinnä lisääntyneinä kokouksina, yhteistoiminta-

neuvotteluiden läpi viemisenä ja tiedotuksen lisääntymise-

nä. Henkilöstö on käyttänyt myös jonkin verran etätyömah-

dollisuutta. Henkilöstön jaksaminen on toistaiseksi ollut 

hyvällä tasolla. 

 

Asiakaspalvelun rajoittaminen 

Yleistä asiakaspalvelua rajoitettiin sulkemalta kaupungin-

talon ja teknisen keskuksen ovet 18.3.2020 alkaen. Ovet 

pysyvät suljettuina näillä näkymin 14.5.2020 saakka. Asi-

akkaita on kehotettu ottamaan ennen asiointia puhelimit-

se yhteys henkilöön, jonka haluaa tavata.  



 
Pandemia  
tarkoittaa maailman-

laajuisesti levinnyttä 

epidemiaa. Sana tulee 

kreikan sanoista pan 

’kaikki’ ja demos 

’ihmiset’.  

Viimeisin pandemia on 

11. maaliskuuta 2020 

julistettu SARS-CoV-2-

viruksen aiheuttama 

koronavirustauti CO-

VID-19. (Wikipedia) 

 

COVID-19 
(lyhenne sanoista co-

ronavirus disease 

2019) on sairaus, jon-

ka aiheuttaa koronavi-

rus SARS-CoV-2. Virus 

on aiheuttanut vuoden 

2019 lopulta alkaneen 

koronaviruspandemi-

an. (Wikipedia) 
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Tekninen keskus 
 

Teknisen keskuksen toiminnoissa koronarajoitusten vaikutus on 

näkynyt erityisesti ruoka- ja puhtauspalveluiden puolella, mutta 

jonkin verran myös muualla. 

Ruoka- ja puhtauspalveluissa poikkeusolojen järjestelyt ovat 

näkyneet siten, että koulujen henkilöstöä on töiden loppumisen 

vuoksi joutunut jäämään pois työstä. Koulujen ruokapalveluhen-

kilöstöä on rajoitusaikana kuitenkin työllistänyt kouluista kotiin 

noudettujen aterioiden valmistus. Tilahuoltajat puolestaan ovat 

voineet koulujen sulkeudeuttua tehdä normaalisti kesällä tehtä-

viä koulutilojen perussiivouksia. 

Osa ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstöstä on siirtynyt töi-

den loppumisen myötä muihin työyksiköihin ja muihin tehtäviin. 

Viherlaitos on voinut ottaa osan henkilöistä kausitöihin. Viherlai-

toksen henkilöstörekrytointi onkin ollut hieman poikkeava nor-

maalikevääseen verrattuna. 

Muissa teknisen toimen yksiköissä ei koronatilanne ole juuri 

näkynyt kuin siten, että asiakaspalvelua on rajoitettu toimipis-

teen kiinniolon vuoksi.    

Sivistyskeskus 
 
Korona on vaikuttanut useaan sivistyskeskuk-

sen työntekijään, sillä Suomen hallituksen pää-

töksen mukaisesti koulujen ja opistojen lä-

hiopetus muuttui etäopetukseksi. Liikuntapai-

kat sekä kirjasto- ja kulttuurilaitokset suljettiin 

maaliskuun lopussa. Samalla osa kulttuuri-, 

liikunta- ja nuoriso- sekä kirjastopalveluiden 

sekä kansalaisopistojen vakituista ja määräai-

kaista henkilökuntaa jäi pois töistä työn esty-

misen vuoksi. Tähän kuului myös osa koulun-

käynninohjaajista. 

 

Kaikki varhaiskasvatuksen toimintayksiköt 

sekä varhaiskasvatuksen yhteydessä toteutet-

tava esiopetus jatkoivat toimintaansa, jotta 

vanhempien töihinpääsy voitiin turvala. Ne 

vanhemmat/huoltajat, joiden on mahdollista 

järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät 

niin. Koulujen yhteydessä toimivaa esiopetusta 

(Keskuskoulu, Tiistenjoki, Kauhajärvi, Liuhtari) 

järjestetään poikkeuksellisesti vain niiden van-

hempien lapsille, jotka työskentelevät kriittisik-

si katsotuilla aloilla eivätkä saa lastensa hoitoa 

järjestymään muulla tavoin. 

 

Koulut olivat suljettuina 17.3. - 13.5.2020 

välisen ajan ja opetusta annettiin tällöin pää-

sääntöisesti korvaavana opetuksena oppilai-

den kodeissa. Osa oppilaista opiskeli erillisellä 

päätöksellä koulussa, mutta samaa oppimää-

rää kuin kotona olevat oppilaat. Opettajat ovat 

olleet töissä, tavoitettavissa ja suunnittelemas-

sa opetussuunnitelman mukaista opetusta 

oppilaille. Opetuksessa hyödynnettiin muun 

muassa etäopiskeluun soveltuvaa Google -

ympäristöä. Koulun toiminnasta ja opiskeluoh-

jeista tiedotettiin erikseen Wilma -järjestelmän 

kautta. 

 

Ylioppilaskirjoitukset pidettiin aikaistettujen 

suunnitelmien mukaisesti päättyen perjantaina 

20.3.2020. 

 

Kansalaisopistolla lasten liikuntaleikkikoulut, 

laulun yksilöopetus, rumputunnit, pianonsoitto, 

kitaratunnit, jooga, suurin osa kielten opetuk-

sesta, ompelu ja monet muut kurssit jatkuivat 

kevään ajan erilaisina etä- ja verkko-

opetustoteutuksina. Myös Lapuan taidekoulun 

opetus jatkui kokonaisuudessaan etäopetuk-

sena kevätlukuvuoden loppuun asti. Opetus 

saatiin järjestymään kaikissa taidekoulun aine-

ryhmissä (kuvataide, käsityö, teatteri, tanssi). 

Kaikkiaan etäopetuksena jatkuu 80 kurssia 

  

Musiikkiopiston lähiopetus on ollut keskeytyk-

sissä. Myös kaikki konsertit ja tapahtumat pe-

ruttiin. Huhtikuun viikolle 17 suunniteltu Kult-

tuurikeskus Vanhan Paukun 16 tapahtumaa 

sisältävä Vesiviikko jouduttiin myös perumaan. 

Lähiopetuksen keskeytyksen aikana pyritään 

järjestämään etäopetusta niissä oppiaineissa, 

joissa se on mahdollista.  

 

Sivistystoimen henkilökunnalla oli mahdolli-

suus siirtyä muihin töihin kaupungin sisällä 

esimerkiksi perusturvaan ja viherpalveluihin. 

Varhaiskasvatuksessa henkilöstö käytti esi-

merkiksi vuosilomia ja muita vapaita lapsiryh-

mien pienentymisen vuoksi. 

  

Kirjasto avattiin jälleen uloslainaukseen 

11. toukokuuta. Tämän hetken tietojen 

mukaan kirjastot ja kulttuurilaitokset 

sekä museot saavat avata ovensa jäl-

leen 1. kesäkuuta. Lapuan alakoulut ja 

yläkoulu siirtyvät takaisin lähiopetuk-

seen 14. toukokuuta ja samaan aikaan 

liikuntatoimen ulkoalueet avautuvat. 

Toisen asteen lukiokoulutuksessa jatke-

taan etäopetuksessa lukuvuoden lop-

puun saakka. Kulttuurikeskus Vanhassa 

Paukussa sijait-

seva Kelan asi-

ointipiste avautu-

nee jo toukokuun 

puolella.  

Koronarajoituksia puretaan 
 

Valtioneuvosto teki 6.5.2020 periaatepäätöksen, 

joka sisältää hallituksen tekemät linjaukset ko-

ronatoimien jatkamisesta sekä rajoitustoimien halli-

tusta ja asteittaisesta purkamisesta.  

 Kirjastojen uloslainaaminen sallitaan heti 

 Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 

siirrytään lähiopetukseen 14.5. 

 Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakou-

luja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset 

poistuvat 14.5., mutta etäopetusta suositellaan 

lukukauden loppuun. 

 Ulkoharrastuspaikat avataan kokoontumisrajoi-

tuksia noudattaen 14.5. 

 Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 

erityisjärjestelyin 1.6. 

 Julkisia sisätiloja avataan hallitusti 1.6. 

 Kokoontumisrajoituksen henkilömäärä nousee 

50:een 1.6. 

 Rajoituksen vierailuista sosiaali- ja terveyden-

huollon toimintayksiköissä pidetään voimassa 

toistaiseksi. 

  Valtioneuvoston verkkosivut 



Vuoden 2019 henkilöstöraportista poimittua 

Henkilöstömäärä 
 

Kaupungin henkilöstömäärä 

vuoden 2019 lopussa oli 964 

henkilöä, jossa nousua edelli-

sen vuoden määrään oli 4 

henkilöä. Henkilöstömäärä 

nousi edelliseen vuoteen ver-

rattuna hallintokeskuksessa ja 

perusturvakeskuksessa, sivis-

tyskeskuksen ja teknisen kes-

kuksen henkilöstömäärä aleni.  

Naisten prosentuaalinen 

osuus henkilöstöstä oli viime 

vuonna 85,7 % ja miesten 

14,3 %. Virka-

suhteisia puo-

lestaan oli 30,7 

% ja työsuhtei-

sia 69,3 %. Va-

kinaisia henki-

löstöstä oli 

80,8 % ja mää-

räaikaisia 19.2 

%. 

1.1.2020 ta-

pahtuneen or-

ganisaatiomuutoksen seurauksena Ruoka- ja puhtauspalve-

lut -yksikön (ent. Ruoka- ja tilapalvelut) henkilöstö, 93 henki-

löä, siirtyi Tekniseen keskukseen.  

Yelisimmät ammattinimikkeet 2019 

Nimike Henkilöitä 

Lähihoitaja 156 

Luokanopettaja 72 

Sairaanhoitaja 60 

Tilahuoltaja 48 

Lastenhoitaja 41 

Koulunkäynnin ohjaaja 39 

Peruskoulun lehtori 32 

Keittäjä 30 

Lastentarhanopettaja 28 

Terveydenhoitaja 17 

Poissaolot 
 

Kaikkien poissaolojen yhteismäärä oli v. 

2019 yhteensä 46 001 kalenteripäivää, 

joista sairauslomia 11 681, lapsen synty-

mään liittyviä poissaoloja 12 000, muita 

palkallisia vapaita 2971, palkattomia vapai-

ta 17 804 ja talkoovapaita 1 545 kalenteri-

päivää. Poissaolojen kokonaismäärä vaheni 

edellisestä vuodesta 2 625 kalenteripäivällä 

eli 5,7 %. 

Sairauslomien kokonaismäärä oli v. 2019 

kalenteripäivien mukaan 11681 päivää, 

kun se edellisenä vuonna oli 12971 päi-

vää. Vähennystä sairauslomiin tuli vuodes-

sa 1290 kalenteripäivää eli 9,9 %. Sai-

rauslomien määrä kasvoi Hallintokeskuk-

sessa, mutta väheni muissa keskuksissa. 

Varsinkin Perusturvassa lasku on ollut 

huomattava, 32 %. Koko kaupungin henki-

löstön sairauspoissaolot/henkilö olivat 

12,1 päivää vuonna 2019, missä oli vä-

hennystä edelliseen vuoteen 1,4 päivää. 

Muita huomioita 
 

Henkilöstökulut olivat v. 2019 yhteensä 42 933 560 eu-

roa, mistä maksettujen palkkojen osuus oli 34 603 753 

euroa. Henkilöstökulujen osuus oli 44,5 % kaupungin vuo-

den 2019 käyttötalouden kokonaismenoista  

Kevan tilastojen mukaan kaupungin henkilökunnasta on 

vuoden 2019 aikana siirtynyt eläkkeelle yhteensä 41 hen-

kilöä. 

Viime vuoden henkilöstöraportti on valmistunut ja se on käsitelty valtuustossa 6.4.2020. 
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VALKOSUKLAAJUUS-

TOKAKKU 
 

Ainekset 

Pohja 

175 g keksimurua 

50 g   voita 

 

Täyte 

400 g  maustamatonta tuorejuustoa 

1 dl     tomusokeria 

2 dl     kuohukermaa 

200 g  valkoista leivontasuklaata 

 

1. Sekoita sulatettu voi ja keksimurut. 

2. Pinnoita leivinpaperi irtopohjavuoan ( 20-24cm) pohjal-

le ja painele seos vuokaan. Laita jääkaappiin kovettu-

maan. 

3. Rouhi suklaa ja sulata se varovasti mikrossa tai vesi-

hauteessa. 

4. Vatkaa kerma vaahdoksi. 

5. Notkista tuorejuusto ja sekoita joukkoon tomusokeri, 

sulatettu suklaa ja kermavaahto. 

6. Kaada massa kakkuvuokaan ja anna kakun hyytyä 

mieluiten yön yli. 

 

Voit valmistaa kakulle kiilteen tai koristella mielesi mukaan. 

 

Kiille  

3 dl mehua (esim. mustikka) 

3      liivatelehteä 

 

 Laita liivatelehdet likoamaan kylmään veteen.  

 Kuumenna mehusta 1/2 dl kiehuvaksi ja sulata ylimää-

räisestä vedestä puristetut liivatelehdet siihen. 

Kiitos resepteistä Marjo Viljaselle .Marjo haastaa seuraa-

vaan reseptinurkkaan Tiina Salomäen Alanurmon päiväko-

dista  avaamaan reseptikirjansa seuraavassa lehdessä. 

Henkilöstöjaosto on hyväksynyt 22.4.2020 ohjeet väkivalta- 

ja uhkatilanteiden sekä yksintyöskentelyn varalle. Niillä kor-

vataan v. 2007 hyväksytyt aikaisemmat ohjeet. 

 
Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden tai muiden 

ulkopuolisten taholta ilmenevää väkivaltaa tai uhkaavaa 

käyttäytymistä työntekijöitä, heidän läheisiään tai muita 

asiakkaita kohtaan. Työnantaja on työturvallisuuslain perus-

teella velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta 

ja terveydestä työssä. Työssä, johon liittyy ilmeinen väki

vallan uhka, työnantajan on järjestettävä työ ja työolosuh-

teet siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäis-

tään mahdollisuuksien mukaan ennakolta.  

Mikäli väkivallan uhka on ilmeinen eikä eikä väkivaltatilan-

teiden ennalta ehkäiseminen ole mah-

dollista, on työpaikalla oltava asianmu-

kaiset turvallisuusjärjestelyt ja -laitteet 

sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. 

Tällaisilla työpaikoilla on oltava kirjalliset 

toimintaohjeet väkivaltatilanteiden varal-

ta. 

Työturvallisuuslaki velvoittaa myös työn-

tekijää noudattamaan työnantajan anta-

mia määräyksiä ja ohjeita, toimittava 

huolellisesti ja ilmoitettava havaitsemis-

taan epäkohdista ja vaaroista sekä otettava huomioon 

myös muiden turvallisuus. 

Väkivalta- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisyssä merkittävä-

nä keinona on riskienhallinta eli turvallisuusriskeihin ennal-

ta varautuminen ja uhkatilanteiden poistaminen tai vähen-

täminen sekä tähän liittyen työyksikkökohtaisten toiminta-

ohjeiden laatiminen.  Perehdyttämisessä työntekijälle tulee 

selvittää työpaikan turvallisuuteen liittyvät asiat sekä ne 

tulee myös säännöllisesti kerrata koko henkilöstön kanssa.  

Väkivalta- ja uhkatilanteita voidaan poistaa tai merkittävästi 

vähentää turvallisilla työtavoilla ja järjestelyillä, joista oh-

jeessa on käytännön toimenpiteitä. Osassa kaupungin työ-

paikkoja on käytössä hälytys- ja valvontajärjestelmiä. 

Ohje sisältää myös keinoja yksintyöskentelyn vaarojen tun-

nistamiseen sekä haittojen vähentämiseen. Lisäksi ohjees-

sa on käytännön toimintaohjeita erilaisissa väkivalta- ja uh-

katilanteissa. 

 
Tärkeää on, työntekijät raportoivat jokaisesta väkivalta- ja 

uhkatilanteesta. Ilmoitus tehdään uudistetulla lomakkeella 

lomake Väkivalta- ja uhkatilanteiden raportointilomake tai 

tehdään haipro-ilmoitus. Ilmoitusten perusteella voidaan 

turvatoimia, työtapoja ja käytäntöjä muuttaa, kohdentaa ja 

lisätä tarpeen mukaan. Ilmoitus toimitetaan esimiehelle ja 

kopio työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelupäällikölle.  

 

Väkivalta- ja uhkatilanteiden jälkeen on 

erityisen tärkeää huolehtia väkivallan koh-

teeksi joutuneiden tai vakavassa uhkati-

lanteessa olleiden ryhmien ja henkilöiden 

jälkihoidosta. Apuna jälkihoidossa käyte-

tään työterveyshuoltoa ja sen kautta tar-

jottavaa asiantuntija apua. Lisäksi tapah-

tuneet väkivalta- ja uhkatilanteet tulee 

käydä läpi työtovereiden ja esimiesten 

kanssa. 

Nyt hyväksytty ohje on osa ennaltaehkäisevää työsuojelua 

ja tarkoitettu kaikkien työyksiköiden käyttöön riippumatta 

työn väkivallan uhan asteesta. Niillä työpaikoilla, joilla väki-

vallan uhka on ilmeinen, on oltava yksikkökohtaiset kirjalli-

set toimintaohjeet väkivaltatilanteiden varalta. Lisäksi yksik-

kökohtaisesti on hyvä olla lyhyet, selkeät ohjeet, miten toi-

mitaan mahdollisessa väkivaltatilanteessa ja miten apua 

hälytetään. 

Yleisohje sekä yksikkökohtaiset ohjeet on tarkoitus käydä 

läpi esim. työpaikkapalaverissa koko henkilöstön kanssa 

säännöllisin väliajoin.   PL-S 

Uudistetut ohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden sekä yksintyösken-

telyn varalle 

https://pixabay.com/fi/illustrations/silm%C3%A4t-psykologia-730750/
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Vakinaiseen palvelussuhteeseen tulleet ja siitä lähteneet 
Tässä lehdessä luetellaan ne viranhaltijat ja työntekijät, jotka ovat tulleet vakinaiseen palvelukseen kaupungil-

le tai lähteneet vakinaisesta palveluksesta   1.2. - 30.4.2020 välisenä aikana.   

Vakinaiseen palvelussuhteeseen tulleet 

Dahlgren Misa, terveydenhoitaja   20.4.2020 

Hameed Pia, sosiaalityöntekijä   3.2.2020 

Hietakangas Kristiina, suuhygienisti  1.2.2020 

Kaattari Jenni, sosiaaliohjaaja   2.3.2020 

Martikkala Neea, sosiaaliohjaaja   27.4.2020 

Niskala Virva, sairaalahuoltaja   6.4.2020 

Rantasalo Tiia, Geronomi   1.2.2020 

Salo Jenna, hammashoitaja   2.3.2020 

Sipilä Hanna, toimistosihteeri   1.3.2020 

Stenroth-Nyman Teresa, sosiaaliohjaaja  1.4.2020 

Vainionpää Niina, sairaanhoitaja   1.4.2020 

Viitala Satu, terveydenhoitaja   20.4.2020 

Yli-Kortesniemi Miia, lähihoitaja   2.3.2020 

Vakinaisesta palvelussuhteesta lähteneet 

Luoma Sinikka, luokanopettaja   31.1.2020 

Pajula Anneli, keittäjä-siivooja   31.1.2020 

Pajula Hanna-Liisa, terveydenhoitaja  31.3.2020 

Perälampi Sirpa, lähihoitaja   29.2.2020 

Ruostekoski Margit, tilahuoltaja   31.3.2020 

Vikman Tarja, perhepäivähoitaja  31.1.2020 

Uusille tervetuloa 

 ja lähteneille menestys-

tä! 

Henkilöstön muistamisjuhla 

syyskuussa 
 

Kaupunki palkitsee henkilöstön pitkäs-

tä kunnallisesta palvelusta (20 v, 30 v 

ja 40 v) joko Kuntaliiton ansiomerkillä 

tai muulla muistamisella. Juhla on tar-

koitus pitää keskiviikkona 30.9.2020 

klo 17.00 alkaen Alajokisalissa. 

 

Pitkät palvelusajat huomioidaan joko Kuntaliiton ansio-

merkillä tai muulla lahjalla. Muuksi lahjaksi on suunniteltu 

lahjakorttia (arvo 110 €) fy sikaa li seen hoitolaan tai kau-

neushoitolaan. Muistaminen tapahtuu työntekijän/viran-

haltijan oman valinnan mukaan. 

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten kuukauden mittai-

nen sovittelu ei ole johtanut ratkaisuun. Hoitajajärjestöjen 

Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote hylkäsi valtakun-

nansovittelijan ratkaisuesityksen.  

KT olisi voinut hyväksyä sovittelijan ratkaisuesityksen, 

mutta vain siinä tapauksessa, että kaikki kunta-alan pää-

sopijajärjestöt olisivat hyväksyneet sen.                                                      

Ratkaisuesitykseen sisältyivät muun muassa sote-henki-

löstölle oma alakohtainen sopimus, kunnallisen yleisen 

virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) allekirjoituspöytäkir-

ja palkantarkistuksineen ja muine määräyksineen sekä 

kiky-tuntien poistuminen ja korvaaminen muilla järjeste-

lyillä. Lisäksi esityksessä oli erillinen virka- ja työehtosopi-

mus koronaepidemiaan liittyvän kertapalkkion maksami-

sesta sairaanhoitopiirien lähinnä teho-osastojen henkilös-

tölle.                                                                                   

Tarjotussa ratkaisussa palkankorotukset olivat aiemmin 

tällä neuvottelukierroksella syntyneen yleisen linjan mu-

kaisia. Sopimuskauden pituus oli 23 kuukautta.         KT 

Kunta-alan sopimustilanne 

yhä auki 

Toukokuu alkupuolelle pidettäväksi suun-
nitellut esimiehen iltapäivät on peruutettu. 
Sen sijaan etäkoulutuksena järjestetään  

Esimiesten iltapäivä  
tiistaina, 26.5.2020 klo 14.00 - 16.30. 

Valtuustosaliin voidaan ottaa  
noin 15 osallistujaa, muiden  

Osalta tilaisuus on etänä.  

Henkilöstön virkistyspäivät tältä keväältä 

on peruttu. 
 

Syksyllä järjes-

tettävän virkis-

tyspäivän to-

teuttamiseen 

otetaan ideoita 

vastaan. Ota 

yhteyttä Päivi 

Luhtala-Sipilään, puh. 044 438 4002. 

Lapuan kaupunki järjestää kuvauskilpai-
lun, johon kutsutaan kaikki lapualaiset omilla Lapuan 
kuvaotoksilla. Kilpailu alkaa perjantaina 8.5. ja päättyy 
toukokuun viimeinen päivä. Parhaita kuvia voi äänes-
tää 7.6. asti. 
Omaa suosikkiaan voi äänestää instagramissa tykkää-
mällä kuvista.  
Lapuan kaupunki arpoo kymmenen eniten tykkäyksiä 
saaneen kuvan (eri kuvaajat) kesken 200 euron lahjakor-
tin valittuun lapualaiseen liikkeeseen.  

Katso tarkemmin osallistumis- ja äänestysoh-
jeet Lapuan kaupungin nettisivulta kohdasta 

https://pixabay.com/fi/photos/kirsikankukka-japanin-kirsikka-haju-1260641/
https://pixabay.com/fi/vectors/kamera-valokuva-kuva-1085705/


 

Vastaava toimitussihteeri Päivi Luhtala-

Sipilä, 438 4032, taitto Esa Tienhaara,  

438 4006 

Toimituskunta:  Päivi Luhtala-Sipilä ja Esa 

Tienhaara, Hallintokeskus;  Susanna 

Oversteyns, Sivistyskeskus, Carita Liljamo, 

Perusturvakeskus 

Kuvat Pixabay ja Esa Tienhaara, ellei toisin 

mainittu.  

t i a r o o t u s 

 
 

Jaa-a…. 
Ompas ollu menekoonen 
kevät. Hyvää kesää kai-
kille, kaikesta hualimat-

ta... 

  

 V. 2020 on passin arvo 110 
euroa, omavastuu 35 euroa 

Varmista, maksaako 
ammattiyhdistyksesi 

omavastuun. 

Lisätietoja Urheilutalolta, puh.       
438 4593 

Urheilutalo

Toimitus haastatteli kahta työntekijää, jotka ovat hiljattain tulleet kaupun-

gin palvelukseen. Heiltä kysyttiin samat kymmenen kysymystä. Ja näin he 

vastasivat 

Syntymäpaikka, ikä? - Lapua, loppuvuodesta 50 v. 

Perhesuhteet? - Miesystävä on ja neljä lasta. 

Koulutus? - Terveydenhoitaja ja johtamiskoulu-

tusta lisäksi. 

Entiset työpaikat (tärkeimmät)? - Laihian kotisai-

raanhoito. 

Miksi töihin Lapuan kaupungille? - Muutimme 

viime kesänä Lapualle pojan koulun takia ja sa-

malla onnistui vaihtaa myös työpaikka Lapualle. 

Ensituntumat töistä? - Mielenkiintoista, ihmislä-

heistä hoitotyötä. Ei ole tylsää hetkeä! 

Nyt päällimmäisenä työpöydällä? - Seuraava työ-

vuorosuunnitelma sekä kesän lomat ja lomituk-

set. 

Työmatkat teet? - Polkupyörällä aina kun mahdol-

lista. 

Vapaa-aika kuluu? - Kotoilun merkeissä 

Mitä jäit kaipaamaan edellisestä työpaikasta? - 

Ihmisiä, sekä työyhteisöä että asiakkaita. Onnek-

si voi soitella kuulumisia! 

Ensiksi tentissä on Perusturvakeskuksen vanhuspalveluissa osastonhoitajana 

työskentelevä Maritta Hannila.  

Syntymäpaikka, ikä? - Vaasa ja ikää on 54 vuotta. 

Perhesuhteet? - Olen avioliitossa ja vaimoni Sari on erityislastentarhanopettaja. 

MInulla on 5 aikuista poikaa entisestä avioliitosta ja Sarilla kolme aikuista lasta, 

kaksi tyttöä ja poika. Lastenlapsia on yhteensä 5.  

Koulutus? - DI, maanmittaustekniikasta Aalto-

yliopisto 2010, Rakennusinsinööri 2017 Vaa-

san AMK, ammatillinen opettajakoulutus 

Entiset työpaikat (tärkeimmät)? - kaavoitusjoh-

taja, ILmajoen kunta 2018-2020 

(virkavapaalla), alueidenkäytön ylitarkastaja, 

ELY-keskus 2011-2017, mittaustyönjohtaja 

Nurmijärven kunta 1986-2005 

Miksi töihin Lapuan kaupungille? - Uudet 

haasteet ja iso pesti kiinnostivat, olin tehnyt 

kaavoituspuolen hommia jo 9 vuotta, niin kiin-

teistönmuodostus ja kaupunkiympäristön kaa-

voittaminen ja kehittäminen alkoivat kiinnos-

taa 

Ensituntumat töistä? - Töitä on todella paljon 

ja tehtäväkenttä todella laaja. Tein ensimmäi-

sen kolme kuukautta myös kunnallistekniikan 

päällikön hommia. 1.4. alkaen olen saanut 

keskittyä oman viran hoitamiseen. Mukavat työkaverit ovat tietenkin iso juttu. 

Nyt päällimmäisenä työpöydällä? - Lapuan kaavoituskatsaus 2020 ja tonttien 

markkinoinnin suunnittelu. 

Työmatkat teet? - Vaasasta omalla hybridiautollani.   

Vapaa-aika kuluu? - Asun Vaasassa itse rakentamassani omakotitalossa. Pelaan 

salibandya yli 35 vuoden kokemuksella ja tykkään rakennella kaikenlaista.  

Mitä jäit kaipaamaan edellisestä työpaikasta? - Sitä säpinää mikä syntyy, kun on 

tonttibuumi ja rakentaminen on innokasta. Ilmajoella sain olla mukana jokaisessa 

tonttikaupassa ja pääsin näkemään ne kaavoittamamme tonttien ostajat, tulevat 

rakentajat täynnä intoa ja odotuksia.  

Toinen tentattava on Teknisessä keskuksessa kaupungingeodeettina toimiva Ari-

Pekka Laitalainen.. 


