
 

 

MUISTIO 

 

Työvaliokunnan kokous _ COVID-19 

 

Aika  Torstai 19.3.2020 kello 15.20 – 16.20 

Paikka  PHKS sekä Skype 

Osallistujat 

Pekka Timonen (puheenjohtaja) 
Päivi Pitkänen 
Rinna Ikola-Norrbacka 
Päivi Rahkonen 
Mikko Komulainen 
Merja Olenius 
Juha Rehula 
Petri Koivula 
Sam Vuorinen 
Riku Rönnholm 
Marketta Kitkiöjoki 
Osmo Pieski 
Markku Koskinen 
Pirjo Manninen 
 
Marina Erhola 
Veli Penttilä 
Tuomo Nieminen 
Mika Forsberg 
Anu Olkkonen-Nikula 
Timo Louna 
Jouni Peltomaa 
Sari Lahti (siht.) 

 

ASIAT 

1. Kokouksen avaus 
Pekka Timonen avasi kokouksen 15.23.  
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
 

3. Yhtymän käytännöt poikkeusoloissa 

• Yhtymän johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla päivittäin tarkastamaan 
tilannekuvan ja päättämään tarvittavista toimenpiteistä.  

• Toimitusjohtajan päätökset pandemiaan liittyen toimitetaan kunnille tiedoksi. 

• Alueella 2 kpl varmennettua koronatapausta.  
 

4. Viestintä poikkeusoloissa 

• Yhtymässä on perustettu pandemiaan väestö- sekä henkilöstöviestinnän kanavat. 

• Väestö- sekä henkilöstöviestinnän kanavilla päivitetään tilannekuva joka päivä kello 
12.00 mennessä. Lisäksi tuotetaan tarvittavia erillistiedotteita päivän kuluessa. 



 

• Kuntia pyydetään seuraamaan väestöviestinnän kanavaa ja välittämään sieltä viestiä 
aktiivisesti eteenpäin. 

• Väestöviestintäkanava löytyy PHHYKY:n internet-sivujen aloitusnäkymästä. 

• Kuntia pyydetään hakemaan ajankohtaiset tiedot päivittäin väestöviestinnän 
kanavasta. 

• THL ohjeistaa valtakunnallisesti väestöviestintään. Tämän lisäksi alueen viestintä on 
tärkeää. 

• Timo Louna edustaa yhtymää joka aamu Lahden valmiusryhmän kokouksessa.  

• Kuntien yhteinen tilannekokous on päivittäin kello 11.00.  
 

5. Yhtymän ja kuntien roolit 

• Integroidun kuntayhtymän vahvuus poikkeustilanteessa 

• Yhtymä toivoo kuntien harkitsevan vakavasti päivittäisen kouluruokailun järjestämistä. 
Poikkeustilanteessa erityinen kuormitus kohdistuu heikommassa asemassa oleviin 
perheisiin. 

• Kunnat selvittävät tarvelähtöisen kouluruokailun järjestämistapaa perusopetuksen 
oppilaille. Ohjeistamisessa huomioidaan mahdolliset valtion tekemät linjaukset asiaan 
liittyen. 

 
6. Koulujen toiminta 

• PHHYKY pyytää kuntia ilmoittamaan poikkeustilanteessa kuntien palveluista 
vapautuvista sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöistä. 

• Kunnat pyytävät ilmoittamaan, mikäli tulee esiin haasteita hoitoa tai lähiopetusta 
tarvitsevien lasten järjestelyissä. 
  

7. Joukkoliikenteen järjestelyt 

• PHHYKY toimittanut 19.3.2020 listauksen kartoitetuista joukkoliikenteen 
järjestämisen tarpeista. Lista toimitetaan myös Lahden joukkoliikennesuunnittelijalle 
katja.suhonen@lahti.fi 

• Asiointipalvelun toimintamalli täsmentyy lähipäivinä. Toiminta käynnistyy ensi viikolla 
(vko13.). Ensisijaisena tavoitteena, että väestö selviytyy käyttäen apuna kauppojen ja 
apteekkien tarjoamia asiointipalveluja sekä läheisten ja sukulaisten apua. 
Ulkopuolista apua tarvitsevat ottavat yhteyttä PHHYKY:n asiakasohjaukseen, jossa 
tehdään tilannearviointi ja ohjataan eteenpäin. Asiakasohjaukseen on avattu kaksi 
numeroa ikääntyneet/muut. Täältä koordinoidaan tarvittava asiointiapu yhteistyössä 
kuntien kanssa. 

 
8. Vuoropäivähoito järjestelyt 

• Pyydetään kuntia valmistautumaan työajan joustomahdollisuuksien ja tarpeiden 
aiheuttamiin muutoksiin lasten hoitoajoissa. Poikkeustilanteen ennakoidaan 
synnyttävän lapsen hoidon tarpeen lisääntymistä sekä lisääntyvää hoitoaikojen 
joustavuuden tarvetta.   

• Pyydetään kuntia informoimaan aktiivisesti psykososiaalisen tuen mahdollisuuksista. 

• Tuodaan tiedoksi kunnille, että henkilökunnan suojautumisvälineistä tulee 
oletettavasti pulaa, josta syystä käyttöä tulee jo nyt säännöstellä. Oletettavasti tämä 
tulee herättämään julkisuudessa runsasta keskustelua ja huolta. 
 
 
 
Sari Lahti 
sihteeri 
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