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Toimintamääräykset ja -suositukset henkilöstölle koronaviruksen leviämisen 

ehkäisemiseksi 

Kaupungin johtoryhmä on 7.12.2021 päivittänyt henkilöstöohjeen. Nämä määräykset ja suositukset 

on annettu valtakunnallisten ja Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän (ATTR) 

suositusten ja linjausten sekä tartuntatautilain muutosten perusteella. 

Suositukset ja määräykset ovat voimassa 16.1.2022 asti tai siihen saakka, kunnes Valtioneuvosto, 

Suomen hallitus, alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä, paikallinen tartuntataudeista 

vastaava toimielin tai kaupungin johtoryhmä tekee uusia linjauksia. 

Etätyö 

1. Rauman kaupunki suosittelee STM:n ohjauksen ja ATTR:n linjauksen mukaisesti 

työntekijöitä siirtymään laajamittaiseen etätyöhön, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat.  

2. Rauman kaupungin henkilöstöstä siirtyvät etätöihin esimiesten ohjaamina ne, joiden 

tehtävät siihen soveltuvat ja etätyön edellytykset täyttyvät. Vahva etätyösuositus on 

voimassa 16.1.2022 asti. 

3. Etätyössä ei noudateta 1.12.2021 ja 16.1.2022 välisenä aikana etätyöpäivien 

enimmäisrajoitusta, eikä uusia etätyösopimuksia tarvitse laatia vahvan etätyösuosituksen 

vuoksi. 

4. Etätyösuositus ei koske koulujen ja päiväkotien opetustoimintaa eikä hoiva- tai hoitotyötä 

tekeviä. 

5. Etätyöskentely jatkuu 17.1.2022 alkaen hybridimallina, joka mahdollistaa henkilöstön 

joustavan etätyöskentelyn. Työntekijän etätyöpäivien määrä sovitaan etätyösopimuksessa. 

Etätyöpäivien maksimimäärä on 12pv/kk (KH 299 §, 7.6.2021). 

6. Etätyötä tekevien työntekijöiden kanssa on pitänyt tehdä tai päivittää etätyösopimukset 

voimassa olevan ohjeistuksen mukaisiksi. Sopimus on mahdollista tehdä toistaiseksi 

voimassa olevaksi, mikäli etätyöskentelystä on jo kertynyt kokemusta ja sen 

soveltuvuudesta on varmistuttu. Etätyöpäivät anotaan ja hyväksytään edelleen ESS-

järjestelmässä. 

7. Etätyömääräykset ja siihen liittyvät tarkemmat ohjeet tulevat tarvittaessa esimiehille kunkin 

toimialan johdolta. 

8. Etätöistä huolimatta työpaikoilla tulee turvata sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu, muu 

palvelutuotanto, päivystysten toimiminen ja aukioloajat. 

9. Esimiehellä on oikeus milloin tahansa kutsua työntekijä etätyöstä työpaikalle tai keskeyttää 

etätyöskentely olosuhteiden muuttuessa. 

10. Etätyössä on huomioitava, että työtapaturmavakuutus rajautuu tiukemmin kuin 

normaalityössä. Muilta osin noudatetaan kaupungin etätyön periaatteita (KH 82 §, 

5.3.2018) 

Yleistä työntekoon liittyen 

1. Työyhteisöjen sisäisissä ja ulkopuolisissa kontakteissa huomioidaan koronavirukselta 

suojautuminen (esim. maskit) ja edistetään järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja 

muita riskitekijöitä. 

2. Työhön liittyvässä asioinnissa ja viestinnässä suositaan ensisijaisesti puhelinta ja 

sähköpostia tai muita sähköisiä välineitä. 

https://rauma-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=64694
https://raumankaupunki.sharepoint.com/:w:/r/sites/intra/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B950815C6-0B85-4F1A-8CBF-6E1F0B56E4C2%7D&file=Et%C3%A4ty%C3%B6sopimuslomake.doc&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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3. Työpaikalla oltaessa tulee aina noudattaa terveysviranomaisten suosittelemaa 

varoetäisyyttä ja voimassa olevaa maskisuositusta. 

4. Asiakkaita tai muita ulkopuolisia ei ensisijaisesti kohdata omissa työtiloissa tai niiden 

vaikutuspiirissä, vaan erillisissä julkisen puolen asiakaspalvelutiloissa. Kaupungintalolla 

suositellaan käytettäväksi Palvelupiste Pyyrmanin yhteiskäyttöistä asiakastapaamispistettä 

ja vanhan kaupungintalon kokoushuoneita, joita voi varata käyttöön Outlook-

kalenteriohjelman kautta. Lisäksi käytettävissä ovat Pyyrmanin Brankkori-kokoustila ja 

vanhan kaupungintalon kokoustilat. 

5. Rauman kaupunki suosittelee työntekijöilleen koronarokotteiden ottamista. 

6. Koronavirustilanne saattaa aiheuttaa Rauman kaupungille työnantajana tarpeen tehdä 

normaalista poikkeavia työjärjestelyjä. 

7. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. 

Käytännöt taukotiloissa 

1. Taukotiloissa on kiinnitettävä huomiota turvavälien pitämiseen ja hyvään käsihygieniaan. 

2. Tavoitteena on, että odotus-, oleskelu- ja taukotiloissa viivyttäisiin vain lyhyen aikaa 

kerrallaan. 

Maskin käyttäminen 

1. Rauman kaupungin työntekijöitä koskee vahva maskisuositus. Suositus koskee kaikkia 

työtiloja ja työtehtävissä käytettäviä kulkuvälineitä, esimerkiksi autoja. Lisäksi sosiaali- ja 

terveyspalvelujen henkilöstö on saanut erilliset suojautumiseen liittyvät ohjeet.  

2. Myös asiakkaille pitää olla tarjolla kertakäyttöisiä maskeja.  

3. Mikäli työntekijä kokee kasvomaskin käyttämisen terveydellisistä syistä erityisen 

haastavaksi tai mahdottomaksi, hänen tulee ottaa yhteyttä esimieheen sekä 

työterveyshuoltoon terveydellisten rajoitteiden selvittämiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi. 

4. Visiiriä käyttävät vain ne, jotka eivät terveydellisistä syistä voi käyttää kasvomaskia. Visiirit 

ovat henkilökohtaisia. Visiiriä käyttävän tulee itse huolehtia sen puhdistuksesta. 

5. Toimipisteissä tulee olla kannellisia ja jalkapolkimella avattavia roska-astioita sekä 

käsienpesu-/desinfiointimahdollisuus roska-astioiden läheisyydessä. 

6. Maskisuosituksesta kertovia julisteita voi tulostaa Jemman Henkilöstöasiat-osion 

Koronaohjeistus-sivulta. 

7. Liikuttaessa oman työtilan ulkopuolella noudatetaan voimassa olevia hygienia-, tilankäyttö- 

ja turvaväliohjeita sekä vahvaa maskisuositusta. 

8. Toimialajohtajat linjaavat oman toimialansa maskinkäyttötarpeet ja ohjeistavat maskien 

hankinnasta omilla toimialoillaan tarkemmin. 

9. Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksen yläkouluissa sekä 5.–6.-luokkalaisten 

yhdistelmäluokissa, lukiossa ja taiteen perusopetuksessa maskisuositus on edelleen 

voimassa sekä henkilöstölle että 12 vuotta täyttäneille oppilaille. Varhaiskasvatuksessa ja 

erityisopetuksessa maskin voi korvata visiirillä. Maskisuositus huomioidaan myös 

nuorisotiloissa ja opistojen toiminnassa. 

10. Sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivien yli 12-vuotiaiden maskisuositus on edelleen 

voimassa.  

11. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö on saanut erilliset päivitetyt suojautumiseen 

liittyvät ohjeet, jotka löytyvät Majakasta. 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus
https://raumankaupunki.sharepoint.com/sites/intra/henkilostoasiat/koronaohjeistus/Pages/default.aspx
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Henkilöstöruokailu 

1. Kaikissa henkilöstöravintoloissa ja sairaalan kahviossa noudatetaan korona-ajan 

edellyttämiä tehostettuja hygieniakäytäntöjä ja asiakaspaikkojen määrää on vähennetty. 

Tuolit on sijoiteltu tarkoituksella väljästi, eikä niitä saa siirrellä. 

2. Henkilöstöravintoloissa käytetään maskeja muutoin paitsi syödessä, mikäli lähikontaktien 

välttäminen on vaikeaa tai silloin, kun paikalla on runsaasti ihmisiä. Myös jonottaessa ja 

ovista kuljettaessa pitää noudattaa turvavälejä. 

Kokoukset, koulutukset ja työhön liittyvät vierailut 

1. Työhön liittyvät kokoukset, koulutukset ja henkilöstötilaisuudet suositellaan järjestettävän 

etänä 7.12.2021 alkaen. Ohjeita etätilaisuuksien ja -koulutuksien järjestämiseen löytyy 

Jemmasta.  

2. Mikäli lähitilaisuuksia kuitenkin järjestetään, kokouksen järjestäjän tulee huolehtia 

tilaisuuden terveysturvallisuudesta (turvaetäisyydet, hyvä käsihygienia) sekä mahdollistaa 

maskin käyttö riippumatta osallistujien rokotusstatuksesta. Lisäksi kokouksen järjestäjän 

suositellaan mahdollistavan etäosallistuminen (esim. Teams). 

3. Keskitettyjä ja toimialojen omia koulutuksia suositellaan järjestettävän etänä. Mikäli 

järjestetään lähikoulutuksia, turvallisuussuosituksia tulee noudattaa. 

4. Sekä kotimaassa että ulkomailla tapahtuviin koulutuksiin suositellaan etäosallistumista. 

Koulutuksista on etukäteen sovittava esimiehen kanssa. Lähikoulutuksissa on 

varmistettava, että tilaisuuden järjestäjä on huomioinut tilaisuuden terveysturvallisuuden. 

5. Rauman kaupungin isännöimiä vierailuja ei järjestetä eikä osallistuta työhön liittyviin 

vierailuihin kuin erittäin painavista syistä. Jos niitä järjestetään tai sellaisiin osallistutaan, on 

vierailuun oltava esimiehen lupa ja varmistettava, että turvallisuuteen liittyvät 

erityisjärjestelyt on huomioitu. 

Vapaa-ajan tilaisuudet 

1. Rauman kaupungin tiloissa, esimerkiksi kaupungintalolla, kulttuuritalo Posellissa, 

päiväkodeissa ja kouluissa, ei saa järjestää henkilöstön vapaa-ajan tilaisuuksia, kuten 

pikkujouluja. 

1. Rauman kaupunki suosittelee, että työntekijät välttävät vapaa-ajallaan tapahtumia, joihin 

osallistuu suuri joukko ihmisiä. Mikäli työntekijä kuitenkin päättää osallistua tapahtumaan, 

hänen suositellaan käyttävän maskia ja noudattavan hygieniaohjeistuksia. 

 Sairastaminen sekä karanteeni ja eristys 

1. Sairaana jäädään kotiin sekä noudatetaan terveysviranomaisten ohjeistusta koronatestiin 

hakeutumisesta.  

2. Sairauslomissa noudatetaan viiden päivän omailmoituskäytäntöä (5 päivää esimiehen 

luvalla + 2 päivää sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksella). 

3. Jos tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää karanteeniin tai eristykseen, henkilöllä on 

oikeus tartuntatautipäivärahaan, joka korvaa ansionmenetystä. Sama oikeus on alle 16-

vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsi on edellä mainitusta syystä määrätty pidettäväksi 

kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään. 

 

Jos työntekijä on määrätty karanteeniin tai eristykseen, Rauman kaupunki maksaa palkan 

ja hakee korvauksen Kelalta. Jos karanteeniin tai eristykseen on määrätty alle 16-vuotias 

https://raumankaupunki.sharepoint.com/sites/intra/henkilostoasiat/koronaohjeistus/Pages/default.aspx
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lapsi, huoltajan tulee itse hakea tartuntatautipäivärahaa. Tätä varten voi pyytää 

ansionmenetystodistuksen palkkasihteeriltä. Tarkemmat ohjeet tartuntatautipäivärahasta 

löytyvät osoitteesta www.kela.fi/tartuntatauti. 

4. Työstä poissaolo edellyttää, että työntekijä toimittaa esimiehelle kunnan tai 

sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen. Myös A-lääkärintodistus 

käy, jos siinä on vastaavat tiedot ja jos sen on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava 

lääkäri. 

5. Jos työntekijä on työkykyisenä tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai 

eristyksessä ja jatkaa työntekoa etänä, työnantaja jatkaa normaalia palkanmaksua. 

Matkustaminen 

1. Sekä kotimaahan että ulkomaille suuntautuvia työmatkoista on etukäteen keskusteltava 

esimiehen kanssa ja niihin on saatava esimiehen lupa.  

2. Mikäli työntekijä lähtee ulkomaille, hänen tulee etukäteen selvittää ulkoministeriön 

voimassa olevat matkustussuositukset ja kohdemaan koronatilanne, Rajavartiolaitoksen 

sivuilta maahantulon rajoitukset ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta 

terveysturvallisuusohjeet sekä terveysturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet Suomeen paluun 

jälkeen. 

3. Myös työhön paluusta sekä siihen liittyvistä järjestelyistä tulee keskustella esimiehen 

kanssa jo ennen matkalle lähtöä. 

4. Työnantaja voi myös määrätä matkalta palaavan työntekijän esimerkiksi etätöihin, mikäli 

katsoo sen tarpeelliseksi ja mahdolliseksi. Ellei työntekijän työ sovellu etätyönä tehtäväksi, 

työntekijän pitää käyttää tarvittaessa lomia tai muita kertyneitä tai palkattomia vapaita. 

5. Voimassa olevat matkustamiseen liittyvät ohjeistukset ja suositukset löytyvät Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen Matkustaminen ja koronaviruspandemia -sivulta. 

Satakunnassa voimassa oleviin alueellisiin suosituksiin voi tutustua osoitteessa 

www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-

suositukset. 

https://www.kela.fi/tartuntatauti
https://um.fi/matkustaminen
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia
http://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
http://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

