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Asia Kunnan julkisten toimitilojen sulkeminen

Asianosaiset Kärsämäen kunnan asukkaat ja henkilökunta

Selostus asiasta
Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Kunnan
asukkaiden tulee nyt vähentää päivittäisten kontaktiensa määrää ja pitäytyä vain
välttämättömässä sosiaalisessa kanssakäymisessä, jotta epidemian paheneminen
saadaan pysäytettyä.

Lievilläkin oireilla tulee aina hakeutua näytteenottoon. Testiin mennessä ja sieltä
palattaessa tulee käyttää kasvomaskia ja koronatestin tulokset täytyy
ehdottomasti odottaa kotona. Näytteenottoon hakeutuminen matalalla
kynnyksellä on tärkeä osa epidemian hallintaa.

Tilanne on erittäin vakava ja seuraavat viikot näyttävät toimenpiteiden
vaikutuksen. Tällä päätöksellä alueellisen koordinaatioryhmän suosituksesta
Kärsämäen kunnan julkiset tilat (kunnantoimisto, liikuntatilat, Konttila, Konttimäki,
Kutomo, Poppeli, Nahkuri ja Venetpalon hiihtomaja) suljetaan
1.12.2020–18.12.2020 ja suositellaan vahvasti yksityisten toimijoiden toimivan
samoin.

Muiltakin osin Kärsämäellä noudatetaan kunnanhallituksen päätöksen 12.10.2020
§ 193 perusteella Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koor di naa tio ryh män ohjeita ja
suosituksia jotka astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa 18.12. asti.

Yleisötilaisuudet

 Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä
rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat
julkiset tilat, mutta turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja
asiointiin.

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)

Kasvomaskia käytetään aina julkisilla paikoilla liikuttaessa.

 Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi
taksissa.

 Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen
testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin
ulkopuolella

 Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä
maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on



omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin
ulkopuolella

 Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee
myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.

 Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja
oppilaitokset yläkoulusta alkaen

 Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)

 Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa

 Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Yksityistilaisuudet

 Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on
pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta Kärsämäellä keskeytetään sekä sisällä että
ulkona 1.12.2020–18.12.2020. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan
samoin.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta Kärsämäellä keskeytetään sekä sisällä
että ulkona 1.12.2020–18.12.2020. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen
toimivan samoin.

 Julkiset tilat

 Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja
määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käyttö.

Kärsämäen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat suljetaan (mm. kunnantoimisto,
liikuntatilat, Konttila, Konttimäki, Kutomo, Poppeli, Nahkuri, Venetpalon
hiihtomaja) 1.12.2020–18.12.2020 ja suositellaan vahvasti yksityisten toimijoiden
toimivan samoin. Asiointipisteessä ja kirjastolla rajoitettu palvelu. Kirjastosta voi
noutaa varattuja aineistoja lainaan. Asiointipisteessä on mahdollista hoitaa
välttämätön asiointi ja asiakaspäätteen käyttö ajanvarauksella. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan
tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean
sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.

Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 1.12.2020–18.12.2020
asumispalveluissa, hoivayksiköissä sekä vuodeosastolla (pl. saattohoito),
mahdolliset vierailut on sovittava erikseen etukäteen.

Toimintakeskuksen toimintaa sopeutetaan vallitsevaan tilanteeseen.

Opetuksen järjestäminen

 Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli
15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät
etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.
Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.



Kärsämäen lukio siirtyy kokonaisuudessaan etäopetukseen 1.12.2020
alkaen joululomaan saakka. Opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tähän liittyvistä
käytännöistä tarkemmin Wilman kautta.

Peruskoulussa koulupäivää tiivistetään keskeyttämällä kaikki kerhotoiminta.
Välitunteja porrastetaan, niillä ollaan väljästi ja vain omissa ryhmissä. Käytävällä
kohtaamiset toisen luokan kanssa pyritään välttämään. Ruokailut porrastetaan.
Koulun liikuntatunneilla huomioidaan tehostetusti etäisyydet ja hygienia.
Vierailijakäynnit keskeytetään. Huoltajia tiedotetaan asioista tarkemmin Wilman
kautta.

Etätyösuositus

 Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä
työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.12.2020 – 18.12.2020.
Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan samoin.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään sekä sisällä että ulkona
1.12.2020–18.12.2020. Edellytetään yhdistysten ja urheiluseurojen toimivan
samoin.

Potilaiden ja asukkaiden suojaamiseksi suositellaan vahvasti välttämään vierailuja
palvelukeskuksiin ja asumispalveluyksiköihin sekä terveyskeskuksen
vuodeosastolle.  Erityistilanteiden vaatimat vierailut (esim. saattohoito) sovitaan
yksikön esimiehen tai vastuuhenkilön kanssa.

Lukio on siirtynyt etäopetukseen 1.12.2020 ja etäopetusta jatketaan
18.12.2020 asti.

Päätös ja pe rus te lut

(kts.hallintolain 45 §)

Tällä päätöksellä alueellisen koordinaatioryhmän suosituksesta Kärsämäen
kunnan julkiset tilat (kunnantoimisto, liikuntatilat, Konttila, Konttimäki,
Kutomo, Poppeli, Nahkuri ja Venetpalon hiihtomaja) suljetaan
1.12.2020–18.12.2020 väliseksi ajaksi.

Tiedoksi, myös
pvm.

khpj, rkm, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö

Nähtävilläpito
7.12.2020
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Oikaisuvaatimusohjeet/
Valitusosoitus/
Muutosvaatimusosoitus

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta
Kiellon peruste:

Oikaisuvaatimusohjeet liitetään päätökseen
Liitteet:
Valitusosoitus-Hallintovalitus
Muutosvaatimusosoitus x



OIKAISUVAATIMUSOHJEET   Kunnallisasiat

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi

vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käyttäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisien katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

 Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kärsämäen kunta, kunnanhallitus

 Postiosoite:  Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki
 Sähköpostiosoite: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
 Faksinumero:  08 - 816 2800
 Puhelinnumero: 044 - 445 6801

 Aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

 Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 millä perusteella oikaisu vaaditaan.

 Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käytetään hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietoina pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään.

Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi
Pöytäkirja on 7.12.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Liitetään päätökseen / otteeseen


