
Dia 1: Tilanne Kouvolassa on rauhallinen
• Koronaviruksen leviämistä on koko Suomessa ja myös Kymenlaaksossa 

tehokkaasti hidastettu ja rajoitettu. Tilanne on rauhallinen ja tartuntojen 
määrä matala (36 todennettua koronatartuntaa Kymenlaaksossa, tilanne 
5.5.2020). Terveydenhuollon kantokyky on hyvä.

• Koronaviruksen rajoittamistoimenpiteillä on ollut suuri vaikutus kaupungin 
palvelurakenteeseen: palveluja on kevään aikana suljettu, siirretty verkkoon ja 
myös kokonaan uusia palveluja on käynnistetty. Osa palvelurakenteen 
muutoksista on jouduttu tekemään hyvin lyhyellä varoitusajalla. Henkilöstö on 
joustanut hienosti jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa.

• Palvelurakennetta muutetaan nyt jälleen, kun hallitus linjasi eilen 4.5.2020 
toimenpiteet rajoitusten hallittuun purkamiseen touko-kesäkuussa.

• Varsinaiset tartunnat (henkilöstön tai asiakkaiden sairastumiset 
koronavirukseen) ovat vaikuttaneet kaupungin palveluihin toistaiseksi vain hyvin 
vähän. Koronavirustartuntojen vuoksi kaupungilla on tähän mennessä suljettu 
tilapäisesti Niskalan päiväkoti (nyt jälleen toiminnassa) ja yksi 
perhepäivähoitopaikka. Koronavirustapauksia todettaessa Kymsote jäljittää 
tartuntaketjut ja ohjeistaa sekä kaupungin että altistuneet tarvittavista 
toimenpiteistä.



• Vappu sujui erittäin rauhallisesti - siitä kiitos kaikille kouvolalaisille. Kaupunki 
järjesti erilaista virtuaalista vapputoimintaa verkossa nuorille ja aikuisille. 
Nuorisotyöntekijät partioivat eri puolilla Kouvolaa – nuorten tai aikuisten suuria 
kokoontumisia ei havaittu. Sama havainto on saatu Kaakkois-Suomen poliisilta.

• Koronavirustilanne ei kuitenkaan vielä ole ohi. Erilaiset rajoitukset voivat jatkua 
myös Kouvolassa mahdollisesti koko vuoden ajan. Kouvolalaiset ovat 
suhtautuneet tähän asti asiaan vastuullisesti - sitä toivotaan jatkossakin. 
Tilanteen hallussa pitämiseen tarvitaan kaikkien yhteistä panosta.

• Rajoitukset ja fyysinen etäisyys vaikuttavat kaikkien jaksamiseen. Kaupunki 
kannustaa kaikkia mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään kaunista 
kevätsäätä ja Kouvolan hienoa luontoympäristöä. Muistutamme, että 
ulkona liikkuminen ei ole kiellettyä - päinvastoin turvallisesti toteutettuna se on 
tässä tilanteessa erittäin kannatettavaa oman hyvinvoinnin ja jaksamisen 
kannalta!

Dia 2:Kiitos vastuullisuudesta kaikille – jaksamista tarvitaan!



Dia 3: Ilkivalta ja sotkeminen yleisillä 
alueilla

• Ilkivalta ja sotkeminen yleisillä alueilla on lisääntynyt kevään aikana.
Asiasta on tullut useita havaintoja kaupungille sekä omilta työntekijöiltä, 
yrittäjiltä että kuntalaisilta.

• Ilkivaltaa ja sotkemista on kohdistunut esimerkiksi keskustan rakennusten 
seiniin (töhriminen) ja ulkoliikuntapaikkoihin.

• Henkilöstön lomautuksilla on vaikutusta alueiden kunnossapitoon.
• Paikkoja siivotaan ja kunnostetaan niillä resursseilla, mitä on käytettävissä.
• Toimenpiteitä ja toimintasuuntia asiaan pohditaan tällä viikolla lisää. 

Kaupunki on kutsunut koolle "ilkivaltatyöryhmän", johon kuuluu 
edustajia mm. Kouvolan ydinkeskustayhdistyksestä, nuorisotoimesta, 
kunnossapidosta ja tilakeskukselta. Työryhmää vetää 
turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén. Kaakkois-Suomen poliisin kanssa 
tehdään asiassa yhteistyötä.



Dia 4: Miten koronasta eteenpäin?

• Valtakunnallinen exit-suunnitelma touko- ja kesäkuun osalta on tiedotettu 

4.5.2020

• Kouvolan kaupunki on laatinut oman exit-suunnitelmansa, joka painottuu 

valtakunnallisten linjausten mukaisesti:

o perusopetukseen siirtämiseen lähiopetukseen

o kulttuurin ja liikunnan palveluiden asteittaiseen avaamiseen.

• Koronavirustilanne otetaan edelleen vakavasti Kouvolassa ja koko 

Suomessa.

• Palveluiden hallittu, asteittainen avaaminen edistää kuntalaisten 

jaksamista sekä esimerkiksi liiketoiminnan ja kolmannen sektorin 

toiminnan palautumista.



Dia 5: Koulujen avaaminen 
• Terveysviranomaisten tiedon perusteella koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että 

henkilökunnalle =>

• Peruskoulut avataan 14.5. alkaen ja kaikki oppilaat palaavat lähiopetukseen. Lukiot ja KSAO 
jatkavat etäopetuksessa toukokuun loppuun

• Opiskeluhuollon palvelut ovat oppilaiden käytössä normaalisti. Yhteystiedot koulujen sivuilta.

• Riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden tilanteen arvioi hoitava taho (=lääkäri tai 
terveydenhoitaja), koulu huolehtii tarvittaessa etäopetuksen järjestämisestä

• Työnantaja yhdessä työterveyshuollon kanssa arvioi riskiryhmään kuuluvan työntekijän 
paluun lähityöhön

• Perusopetuksen johto valmistelee kouluille yhteiset ohjeet THL:n ja OKM/OPH:n 4.5. 
linjausten mukaisesti

• Varhaiskasvatus valmistelee omat ohjeensa yksiköille, yhteiset periaatteet perusopetuksen kanssa

• Koulu/päiväkoti määrittelee kaupungin ohjeiden mukaisesti omaan tilanteeseensa sopivat 
opetuksen/varhaiskasvatuksen käytännöt.

• Ulkopuolisten oleskelua yksikön alueella vältetään => ohjeistus perheille



Dia 6: Koulujen avaaminen 

• Toimiala kysyy huoltajilta Wilman kautta, hakevatko he lupaa oppilaan poissaoloon 
loppukevääksi => vaikutuksia opetukseen, kuljetuksiin ja ruokailuihin. Kaupungin 
viesti: Koulut ovat terveellinen ja turvallinen oppimis- ja työskentely-ympäristö. 
Tervetuloa lähiopetukseen!

• Koulukuljetukset palaavat 14.5. normaaleihin aikatauluihin ja reitteihin, 
käsihygienia ja väljyys edistävät turvallisuuta. Selvitetään erityisesti 
väistötilakuljetuksissa (Anjala, Sarkola) tarve lisäautoihin ja reittien 
aikatauluporrastuksiin. Ruuhkaisille taksireiteille tarvittaessa lisäautoja.

• Kouluterveydenhoitajat palaavat lähityöhön kouluille 14.5. ja osallistuvat 
oppilashuoltotyöhön.

• Ennen kevään koulutyön päättymistä koulu kartoittaa kaikkien oppilaiden osalta 
osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuollolliset 
tarpeet syksyä varten.



Dia 7: Koulujen avaaminen 3

• Ryhmiä ei tarvitse jakaa, vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä: 
esimerkiksi sijoitetaan normikokoinen luokka tavanomaista 
suurempaan tilaan.

• Kouvolassa kartoitettu opetuskäyttöön soveltuvat kaupungin omat 
lisätilat: lukiot, KSAO, kansalaisopisto, kirjastot, kulttuuritilat, 
liikuntahallit ym.

• Alakouluissa ryhmät pidetään erillään.

• Yläkouluissa opetusryhmä/ryhmän opettaja voi vaihtua, panostetaan 
väljyyteen.

• Opetukseen ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.

• Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskevat normaalit säädökset ovat 
voimassa 14.5. alkaen.



Dia 8: Koulujen avaaminen 

• Panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta 
mahdollisuuksien mukaan (välitunnit, ruokatunnit järjestetään niin, 
että ryhmät pysy).

• Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei 
yhteisruokailua ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää 
porrastetusti.

• Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen 
aikana.

• Hyvä käsihygienia jatkuu: kaikki pesevät kätensä tullessaan kouluun 
ja ennen kotiinlähtöä. 

• Vanhempia tiedotetaan perusopetuksen järjestelyistä Wilman kautta.



Dia 9: EXIT Likul, liikuntapalvelut
• Kouvolan kaupungin liikuntapalvelujen liikuntaryhmät ja tapahtumat voidaan aloittaa rajoitetusti 1.6. jälkeen.

• Liikuntaryhmien kesäkausi toteutetaan verkossa kesäkuussa. (Asiakkaissa paljon yli 70 vuotiaita), 1.6.2020 alkaa Kouvolan 
pyörävaellus, kesän pyöräilykampanja. Lapsille ja perheille toteutetaan mahdollisesti omatoimista ulkoliikuntaa kesäkuun 
aikana. Liikuntaneuvonnan yksilövastaanotto voidaan aloittaa toukokuun lopussa. Syyskauden ilmoittautumiset 10.-14.8. ja 
syyskausi alkaa 24.8. 

• Kouvolan kaikki ulkoliikuntapaikat avataan kuntalaisille ja seuroille 14.5. alkaen noudattaen 10 hengen rajoituksia

• Ulkoliikuntapaikkojen yhteydessä olevat WC-, huolto-, pukuhuone- ja muut sisätilat ovat suljettuina 31.5. asti

• Kaikki sisäliikuntapaikat pidetään kiinni hallituksen linjauksen mukaisesti 31.5. asti ja sisäliikuntatilojen vuorot peruttu.
Liikuntapaikoilla jatkuu vuosihuollot, kunnostus- ja hoitotyöt sekä valmistautuminen kesäkauteen.

• 1.6. jälkeen liikuntapaikoilla henkilörajoitus nousee 50 henkeen, kuitenkin noudattaen hygienia- ja etäisyys- suosituksia.

• Liikuntapalvelut on jakanut kesävuorot normaalisti, jotka tulevat voimaan edellä mainittujen päivämäärien mukaan. Jos 
seura haluaa perua varatun vuoronsa, yhteydenotto liikuntapalveluihin, jotta vuoroja voidaan jakaa muille halukkaille

• Valmius jäähallin ja uimahallin avaamiselle kesä-heinäkuussa on olemassa riippuen tilanteesta.



Dia 10: EXIT Likul, kulttuuripalvelut
• Kirjastotilat tulee pitää suljettuina 1.6. asti

• Kirjastoissa valmistellaan varatun aineiston turvallista takeaway-noutoa aloitettavaksi toukokuussa porrastetusti osassa 
kirjastopisteitä

• Kirjastoautot eivät liikennöi. Kirjaston kaikki yleisötapahtumat on peruttu 31.5. asti, jonka jälkeen pienimuotoiset alle 50 
hengen tilaisuudet ovat mahdollisia

• Kouvolan Dekkaripäiviä ei järjestetä kesäkuun alussa

• Kirjastot ovat kokonaan suljettuna 14.5.-19.5. lomautuksista johtuen

• Kirjastojen avaamiseen tulossa ohjeistusta Avista

• 1.6 jälkeen tavoitteena avata 3 kirjastoa

• Museot avataan rajoitetusti 2.6. alkaen. Ryhmävarauksia ei oteta vastaan.

• Kulttuuritaloilla on 1.6. jälkeen mahdollista järjestää alle 50 hengen kokoustilaisuuksia, mikäli tilat mahdollistavat riittävän 
väljyyden, kysyntä ohjaa avautumisia

• Teatteri ja Kymenlaakson orkesteri tekevät omat suunnitelmat 1.6. jälkeiseen ajankohtaan.
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Dia 11: Koronan taloudelliset vaikutukset
Kaupungin tulot ja menot

• Oma toiminta nettovaikutus noin 0 euroa

• Kymsoten kustannuksien kasvu, 1 milj. euroa

• Verotulojen alenema, 18 milj. euroa

• Vaikutus yhteensä noin 19 milj. euroa negatiivinen vuonna 2020

Valtion tukitoimet

• Tehty päätös: Verotulojen kompensointi koronavirustilanteessa tilapäisten veronmenetysten vuoksi: 8,2 me -> vähennetään 2021

• Valmistelussa: Yhteisöverojen jako-osuuden korottaminen, 2,7 – 5,4 milj. euroa

• Valmistelussa: Peruspalveluiden valtionosuuden määräaikainen korottaminen 6,7 – 7,6 milj. euroa

• Valmistelussa: Harkinnanvaraisen valtionosuuden korottaminen, ei vielä arvioita

• Valtion tukitoimien pysyvä yhteisvaikutus 9,4 – 13,0 milj. euroa (17,6 – 21,2 huomioiden verotulojen kompensointi)

Pysyvä nettovaikutus 2020: korona heikentää Kouvolan taloutta heikentävä 
yhteensä -9,6 milj. euroa
• Verotulokompensaatio huomioiden vaikutus 2020 yhteensä -1,4 milj. euroa

• Tämän hetken arvion mukaan verotulot tulevat alenemaan merkittävästi taloussuunnittelukaudella.

• * 3. lisäbudjetti toukokuussa, jolloin summat ja jakoperusteet tarkentuvat, harkinnanvarainen valtionosuus päätös syksyllä

• Punaisella arviosummat, jotka perustuvat Helsingin Sanomien 7.4. arvioon

6.5.2020 Kouvolan kaupunki
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Dia 12: Talouden sopeuttaminen
Suomen Kuntaliiton arvio koronakriisin vaikutuksesta kuntatalouteen on yli 1,8 miljardia euroa

• Kouvolan kaupungin arvio (erittely seuraavalla dialla) pysyvästä nettovaikutuksesta vuonna 2020 on 
taloutta heikentävä yhteensä -9,6 milj. euroa

Kaupungin talouden kuukausikatsaus 1-3/2020

• Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset eivät näy vielä toteumatilanteessa, muutoin toteumassa ei 
merkittäviä poikkeamia

• Tilinpäätösennusteessa (n. -2 milj. euroa) on huomioitu arviot poikkeustilanteen vaikutukset tuloihin 
sekä menoihin (18 milj. euroa) sekä valtion päättämä veronmaksunlykkäysten kompensaatio (8,2 
milj. euroa)

• Muut valtion kunnille suuntautuvan tukipaketin vaikutukset huomioidaan, kun niistä saadaan 
tarkemmat tiedot ja päätökset

Kaupunginhallitus on 4.5. käsitellyt talouden tilannekuvaa ja talouden sopeuttamista

• Kh:n päätöksen mukaisesti kaupunki seuraa hallituksen lisätalousarviopäätöksiä hyvin tarkkaan ja 
osaltaan tuo huolenaan esille kuntien heikentyneen taloustilanteen koronaviruksen johdosta

• Kh antaa talousarviokehyksen v. 2021-2023 kesäkuussa (15.6.2020) maan hallituksen 
lisätalousarvioesitysten ja Kymsoten talousarviopäivityksen valmistumisen jälkeen

• Tiukentuneessakin taloudellisessa tilanteessa kaupunki pitää mielessään kuntalain mukaisen 
alijäämän kattamisvelvollisuuden ja tämä tulee tarkoittamaan kaupungin palveluiden ja 
rakenteen erityistä tarkastelua seuraavan neljän vuoden aikana

6.5.2020 Kouvolan kaupunki



• Kinnon yritysneuvonta auttaa yrityksiä poikkeustilanteen aiheuttamissa vaikeuksissa ja neuvoo mm. tukien 
hakemisessa sekä ohjaa yrityksiä kehittämishankkeissa

• Aluksi kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin. Pankit ovat jo viestineet 
valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. 
Finnvera takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja. Avustuksia myöntävät yrityskoosta riippuen kunnat, ELY-
keskukset ja Business Finland.

• Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän 
kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-
toimistoon.

• Kinnosta voi hakea yksinyrittäjän tukea, jos yrityksen taloudellinen tilanne on selkeästi heikentynyt 
koronaepidemian johdosta 16.3. jälkeen. Viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Tuen myönnön kriteerit tulevat Työ-
ja elinkeinoministeriöltä.

• Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Yritystilat ovat tulleet yrittäjiä vastaan pidentämällä vuokrien maksuaikaa. 
Ravintolayrittäjiltä puolestaan ei peritä vuokraa huhti – toukokuulta.

• Lisätietoa tukimuodoista sekä yksinyrittäjän tuesta Kinnon sivuilla www.kinno.fi

Dia 13: Yrittäjien tuki: Kinnon yritysneuvonta 

http://www.kinno.fi/


Dia 14: Yrittäjien tuki: yritysrahoitus
•Midcap-yritykset ovat yrityksiä, 

joiden konsernitason liikevaihto on 

enintään 300 miljoonaa euroa

Keskisuuri yritys on sellainen PK-

yritys, joka ei täytä pienen yrityksen 

kriteerejä. Keskisuuren yrityksen 

palveluksessa on 50–249 henkeä. 

Alle 50 hengen yrityskin luetaan 

keskisuureksi, jos sekä sen 

vuosiliikevaihto että taseen 

loppusumma ylittävät 10 miljoonaa 

euroa

Pk-yrityksen palveluksessa on 

vähemmän kuin 250 henkeä. Lisäksi 

joko sen vuosiliikevaihto on enintään 

50 tai taseen loppusumma enintään 

43 miljoonaa euroa

Pienyritys määritellään 

yritykseksi, jonka palveluksessa on 

vähemmän kuin 50 työntekijää ja 

vuosiliikevaihto on enintään 10 

miljoonaa euroa

Yksinyrittäjällä ei ole palkattua 

työvoimaa



• Avustusta ei tarvitse maksaa takaisin, mutta se on verollinen. BF:n ja ELY:n rahoitukset 
edellyttävät myös tuen käytön raportointia.

• Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-
takauksella ja Finnvera-takauksella. Yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja 
hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta.

• Väliaikaisesta vakautusohjelmasta tehdyt pääomasijoitukset poikkeavat Tesi:n (Suomen 
Teollisuussijoitus Oy) normaalista suorasta sijoitustoiminnasta, ja tarjoavat apua yrityksen akuuttiin 
maksuvalmiuskriisiin. Tilanteesta riippuen sijoitukset tehdään joko osakesijoituksina tai 
vaihtovelkakirjalainana. Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa.

Dia 15: Yrittäjien tuki: eri rahoitusmuodot



Dia 16: Koronatukea yrityksille

Tilanne Kouvolaan ja muutamaan vertailukuntaan (Kotka, Lappeenranta, Mikkeli) maksetuista 
koronatuista

• Business Finlandin myöntämä rahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin (työntekijöitä yli 5)

• ELY -keskusten koronarahoitus (työntekijöitä enintään 5)

• Tukea yksinyrittäjille kunnista



Dia 17


