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Palkitsemista ja huomioimista Kalajoella

• Rahalla ja tuotteilla 

• Kertakorvaus korona-altisteisesta työstä 

• Joululahja

• Henkilöstön kokemuksia kuulemalla ja siten toimintatapoja muuttamalla 

• Etätyöohjeen muuttaminen 

• Viestinnällä 

• Koronakirjeet 

• Arjen työtä poikkeusoloissa 

• Yhteisöllisyys



Kalajoen kaupunki lukuina (31.12.2020) 

• Asukkaita 12.461 (+0,35 %)

• 1022 työntekijää 
• Htv 891
• 791 vakinaista 
• 231 määräaikaista 
• Keski-ikä 48,6 vuotta 
• Naisia 83 %, miehiä 17 %

• Tilinpäätös 2020
• Tilikauden tulos  1 M€
• Kertynyt ylijäämä 18,3 M€
• Työvoimakustannukset 43,1 M€



Kertakorvaus korona-altisteisesta työstä 

• Välittömässä potilas- ja asiakastyössä olleelle sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstölle sekä laitoshuollon henkilöstölle 

• Edellytyksenä työskentely koko koronakriisin ajan (16.3.-31.12.2020)

• Korvauksen maksu osa-aikaisuuden mukaisessa suhteessa 

• Kaksi korvausryhmää 

• Välitön työskentely infektiopotilaiden kanssa 500 €

• Muu sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden henkilöstö 200 €

• Maksu palkkajärjestelmän kautta esimiehen päätöksellä 

• Yksinkertainen ohjeistus aiheutti vain muutamia tulkintakysymyksiä 



Joululahja

• Tuotekassi, joka sisälsi paikallisten tuottajien tai heidän yhteistyökumppaneidensa 
tuotteita

• Liha- ja kalasäilykkeitä, hilloa, glögiä, sytytyspaloja, perunoita, porkkanoita, 
nestesaippuaa, käsidesiä, teetä, kahvia

• Kassien kokoaminen ja jakelu työ- ja toimintapalveluista 

• Arvo noin 50 €

• ”Kaunis kiitos teille kaikille, jotka olette puuhanneet joulukassin henkilökunnalle. 
Hain eilen omani ja alkoi tuntua oikein joululta sitä avatessa. Loistoidea laittaa 
hyödyllistä ja paikallista kassin sisällöksi. Oli läheltä eikä ollut mitään turhaa. Näin 
toimitaan innovatiivisesti, ekologisesti ja oman paikkakunnan yrityksiä kannattaen. Hyvä 
esimerkki meille kaikille joulunaikaan ja kaikkina muinakin aikoina. ”





Etätyöohjeen päivitys 

• Etätyöohje käytössä vuodesta 2018

• Koronakevään jälkeen tehtiin kysely etätyökokemuksista 

• Palaute kokemuksista 

• Mm. esimies- ja palaverikäytännöt, ergonomia, yleinen debriefing

• Toiveita etätyön käytännöiksi 

• Etätyöohjeen päivitys saatujen palautteiden pohjalta 

• Etätyön mahdollistaminen 5 pv/vko 

• Etäpäivien yhdistäminen viikonloppuihin ja lomiin 



Viestintä 

• Kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan viikkokirjeet henkilöstölle keväällä

• Tiedotteet käytännön järjestelyistä 

• Koronan tilannekuva

• Nostoja onnistumisista, sitoutumisesta

• Toimintakyvyn ylläpitoa kriisitilanteessa

• https://kalajoki.fi/koronatiedotus/kalajoen-kaupungin-
henkilostolle/viikkokirjeet-henkilostolle/

• Arjen työtä poikkeusoloissa –juttusarja

• Tavoitteena oli saada 3-5 tarinaa – lopputulos oli 11

• https://kalajoki.fi/koronatiedotus/kuntalaisille/arjen-tyota-poikkeusoloissa-
juttusarja/

https://kalajoki.fi/koronatiedotus/kalajoen-kaupungin-henkilostolle/viikkokirjeet-henkilostolle/
https://kalajoki.fi/koronatiedotus/kuntalaisille/arjen-tyota-poikkeusoloissa-juttusarja/




Yhteisöllinen tempaus yrittäjiltä 

• https://kalajoki.fi/upea-yhteisollinen-tempaus-kalajokisilta-yrittajilta/

https://kalajoki.fi/upea-yhteisollinen-tempaus-kalajokisilta-yrittajilta/


Kiitos!

www.kalajoki.fi


