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Inarin kunnan toimintojen muutos koronavirustilanteen johdosta  

 

Koronavirusepidemian takia olemme ryhtyneet toimenpiteisiin palveluidemme jatkuvuuden turvaamiseksi 

ja tartuntojen estämiseksi. 

 

Ivalon terveyskeskus on varautunut päivystysluonteiseen toimintaan.  

 

Kiireettömiä vastaanottoaikoja terveyskeskuksessa ja muissa terveystoimen palveluissa tullaan siirtämään 

ja tästä erikseen tiedotetaan asiakkaille. Peruthan kiireettömän terveydenhuollon aikasi itse, jos sinulla on 

flunssaoireita tai olet ollut lähikontaktissa koronavirusinfektioon sairastuneeseen. 

 

Inarin kunta on rajoittanut vierailuja terveyskeskuksen vuodeosastolle ja palvelutaloihin perjantaista 

13.3.alkaen toistaiseksi. Ota yhteyttä yksikön henkilökuntaan, jos näet vierailun välttämättömäksi. 

Sovittuja lomahoito- ja kuntoutusjaksoja joudutaan tässä tilanteessa karsimaan. 

Lisäksi suositellaan, että kotihoidon piirissä tai muuten riskiryhmään kuuluvien luona ei vierailtaisi 

infektio-oireisena. 

 

Sosiaali- ja terveystoimi on perunut kaiken ryhmätoiminnan on toistaiseksi mukaan lukien kotipalvelun 

päivätoiminnan ja fysioterapiaosaston ryhmät.  

 

Tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta   0295 535 535 

 

Valtion yhteinen puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. 

https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tietoa_koronaviruksesta_puhelinneuvonta 

 

Inarin kunnan päivystävän sairaanhoitajan puhelimeen 040 770 9187 vain terveydenhuoltoon ja 

päivystykseen liittyvät yhteydenotot. Lieväoireiset hengitystieinfektiopotilaat voivat olla kotona, yhtä 

oireetonta päivää suositellaan ennen työhön, kouluun tai hoitoon palaamista. Suositeltavaa on, että 

lievissä tapauksessa ei soitettaisi päivystykseen, koska puhelin tukkeutuu helposti.  

Koulut ja päiväkodit toimivat toistaiseksi normaalisti 

Koulut ja päiväkodit toimivat toistaiseksi normaalisti. Inarin kunta noudattaa valtakunnallisesti annettavia 

ohjeistuksia ja valmistautuu siirtymään etäopetukseen tilanteen niin edellyttäessä. Kunta selvittää 

oppilaiden valmiuden etäopetuksen ja verkko-opetuksen vastaanottamiseen siirtymistä valmisteltaessa. 

Mikäli etäopetukseen siirrytään, kunta huolehtii siitä, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus seurata 

opetusta ja opiskella. Kouluruokailu järjestetään.   

 

Varhaiskasvatuksen osalta suositellaan, että huoltajat joilla on mahdollisuus pitää lapsi/lapset kotona, 

eivät toisi lasta varhaiskasvatuspalveluun toistaiseksi. Tällä varaudutaan henkilöstön riittävyyteen 

sairastumisten varalta. Kunta myöntää maksuvapautuksen siitä päivästä alkaen, kun asiasta tehdään 

kirjallinen ilmoitus varhaiskasvatustoimistoon esim. sähköpostilla. 

http://www.inari.fi/
https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tietoa_koronaviruksesta_puhelinneuvonta
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Vapaa-aikatoimen tilat suljetaan ja harrastusryhmät perutaan varotoimena toistaiseksi 

Uimahalli on suljettu 12.3. alkaen toistaiseksi ja vapaa-aikatoimen alaiset sisätilat mukaan lukien Ivalon 

jäähalli (sääsuojahalli) suljetaan harrastustoiminnalta maanantaista 16.3. lähtien toistaiseksi. Seurat 

tiedottavat itse omasta toiminnastaan. 

Ulkoliikuntareittien ja paikkojen ylläpitoa jatketaan.  

 

Elokuvateatterin ja kansalaisopiston ryhmien toiminta siirtyy tauolle. Kirjaston käyttöä rajoitetaan, asiasta 

tiedotetaan tarkemmin.  Nuorisotilojen vapaa-ajan toiminta siirtyy tauolle. Poikkeuksena tästä koulun 

kerhotoiminta ja kouluun kiinteästi liittyvä koulun aikainen nuorisotyö, jotka jatkavat toimintaansa. 

 

Yleisötilaisuudet ja tilavaraukset perutaan  

 

Inarin kunta peruuttaa tai siirtää järjestämänsä yleisötapahtumat toistaiseksi ja suosittaa, että muutkin 

tapahtumajärjestäjät toimisivat näin.  

 

 Kunnantalon valtuustosalin ja kunnan tilojen kuten kulttuuritila Kuulaan ja päiväkeskus Valkaman 

ulkopuoliset tilavaraukset perutaan. Valkaman tilavarauksista tarkempia ohjeita antaa sosiaalityön johtaja. 

Kiireettömiä kokouksia ja tapaamisia perutaan tai järjestetään etäyhteyksin. 

 

Terveyskeskuksen ruokala suljetaan talon ulkopuolipuolisilta toimijoilta. 

 

Tarpeetonta ja ei kiireellistä asiointia kunnantalolla sekä kunnan muissa palvelupisteissä kehotetaan 

välttämään ja asioimaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisesti. Inarin kiinteistöt Oy:n ja Inergia Oy:n 

toimistot ovat toistaiseksi asiakkailta suljettuja ja asiointi tapahtuu puhelimitse ja sähköisesti.  

 

Huomioi Norjan valtion maahantulosääntö  

Kuntalaisia pyydetään huomioimaan, että Norja on tiukentanut maahantulosäännöksiään koskemaan 

myös suomalaismatkustajia maanantaista 16.3. kello 8.00 alkaen. ETA-maan kansalaiset, mukaan 

luettuna suomalaiset, jotka asuvat tai työskentelevät Norjassa saavat tulla edelleen maahan. Mikäli asut 

Suomessa ja käyt rajan yli Norjassa töissä, kannattaa sinun tarkistaa tilanne myös työnantajaltasi. 

Tilannetta seurataan aktiivisesti ja ohjeita päivitetään tarvittaessa 

Inarin kunnan häiriötilanteiden johtoryhmä seuraa aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä ja 

päivittää sekä kuntalaisille että kuntakonsernin henkilöstölle suunnattuja ohjeistuksia. Ensisijaisesti Inarin 

kunta tiedottaa henkilöstölle sisäisesti ja kuntalaisille kotisivullaan www.inari.fi  Kuntalaisia kehotetaan 

seuraamaan kunnan tiedottamista aktiivisesti. 

 

 

 

 

http://www.inari.fi/
http://www.inari.fi/
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Lisätietoja:  
 

Jaakko Seppänen  

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja  

jaakko.seppanen@inari.fi 

puh. 040 518 9059 

Ilkka Korhonen 

Sivistysjohtaja 

ilkka.korhonen@inari.fi 

puh. 0400 131 231 

 

Mari Palolahti 

Hallintojohtaja 

mari.palolahti@inari.fi 

puh. 040 522 1214 

 

Arto Leppälä  

Tekninen johtaja 

arto.leppala@inari.fi 

puh. 0400 692 363 

 

Toni K. Laine 

Kunnanjohtaja  

toni.k.laine@inari.fi 

puh. 040 594 3253 
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