
Dia 1: Tilanne Kouvolassa on 
rauhallinen (Johanna Franzén)
• Kouvolan kaupungilla ei ole todettu uusia palveluihin vaikuttavia koronavirustartuntoja.

• Toistaiseksi koronavirustartunnat ovat kevään aikana kaupungilla aiheuttaneet yhden päiväkodin ja yhden 
perhepäivähoitopaikan tilapäisen sulkemisen.

• Viruksen hillitsemiseksi asetetuilla rajoituksilla on ollut suuri vaikutus kaupungin palveluihin. Vaikutus jatkuu 
edelleen, kun kesäkuussa aloitetaan julkisten tilojen ja tapahtumien avaaminen erityisjärjestelyin.

• Perusopetuksen lähiopetukseen siirtyminen 14.5. alkaen sujui rauhallisesti ja suunnitelmien mukaan. Viime 
viikolla lähiopetukseen osallistui noin 80% oppilaista. Rehtorien mukaan ns. "turhia" poissaoloja ei ole anottu, 
taustalla on ollut todellinen huoli riskiryhmään kuuluvan lapsen tai läheisen terveydestä.

• Myös varhaiskasvatuksen puolella päiväkotien toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Viime viikolla 
sekä kunnan että yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistui noin 60% lapsista.

• Kouvolassa ei ole lähiopetuksen aloituksen jälkeen kouluissa tai päiväkodeissa todettu koronavirustartuntoja.



Dia 2: Tilannekuva ja palvelut
(Johanna Franzén)

• Tapahtumien järjestäminen on mahdollista myös Kouvolassa 1.6.2020 alkaen alle 500 henkilön tapahtumissa 

erityisjärjestelyin. Kaupunki antaa tiloja ja alueita käyttöön tapahtumajärjestäjille kesäkuun alusta alkaen edellyttäen, että 

järjestäjät ottavat huomioon turvallisuusjärjestelyt asianmukaisesti. Ulkotilojen käyttöä kannattaa hyödyntää kesän ajan 

mahdollisimman paljon. Tapahtumajärjestäjät saavat tilan tai alueen varauksen yhteydessä kaupungilta ohjeen turvallisiin 

järjestelyihin.

• Kaupunki valmistautuu koulujen päättymiseen yhdessä Kaakkois-Suomen poliisin kanssa. Nuorisotyöntekijät jalkautuvat 

kaupungille samoin kuin vappuna. Vappuna nuorten tai aikuisten suuria kokoontumisia ulkona ei esiintynyt, mutta joitakin 

kohtuullisen isojakin kotibileitä järjestettiin. Vanhempien kannattaa keskustella nuorten kanssa ajoissa koulujen 

päättymisen juhlinnasta. Kokoontumisrajoitus 10 henkilöä on voimassa myös koulujen päättymisviikonloppuna ja 

kotibileitä ei nyt tule järjestää.



Dia 3: Kirjastojen ja museoiden avaaminen 
(Vesa Toikka)

• Kouvolan kirjastoissa palautus- ja noutopalvelu on aloitettu toukokuun aikana pääkirjastosta sekä 

Kuusankosken ja Myllykosken kirjastoista rajoitetuin aukioloin. Kaikkien kirjastojen tilat avataan 

asiakkaille 8.6.2020, ei kuitenkaan omatoimiaikaa.

• Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset 10 henkilöön 

31.5.2020 asti ja 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen eivät koske kirjastotoimintaa. Asiakkaiden tulee 

kuitenkin pystyä noudattamaan turvavälejä.

• Kirjastoissa toimitaan tehostettua hygieniaa ja turvavälejä noudattaen, käsidesit asiakkaiden 

käyttöön. Pääkirjaston ensimmäinen aukiolotunti klo 9-10 varataan riskiryhmien asiointiin.

• Poikilo-museoiden näyttelyt avataan yleisölle tiistaina 2.6. Näyttelyt ovat avoinna normaalisti. 

Tiloissa noudatetaan turvaetäisyyksiä.

• Museon tiloissa on käsidesiä käytettävissä useissa eri pisteissä. Museokaupassa turvavälit 

osoitetaan lattiatarroin, siivousta lisätään.

• Yleisötapahtumia ja - opastuksia ei järjestetä toistaiseksi.



Dia 4: Liikuntapaikkojen ja -palvelujen 
avaaminen (Vesa Toikka)

• Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset 10 henkilöön 
31.5.2020 asti ja 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen

• Yleisötilaisuuksien eivät koske uimahallien ja muiden liikuntatilojen tavanomaista toimintaa. 
Rajoitukset kuitenkin koskevat liikuntatiloissa mahdollisesti järjestettäviä tilaisuuksia ja tapahtumia. 
Esimerkiksi säännöllisesti järjestettävät, ohjatut vesijumppa- ja muut ryhmäliikuntatunnit katsotaan 
liikuntatilan tavanomaiseksi toiminnaksi, jolloin niitä ei koske aluehallintoviraston määräys 
yleisötilaisuuksien rajoituksista.

• Rajoitusten noudattamisesta ja oman ryhmänsä turvallisesta harjoittelusta huolehtii harjoittelusta 
vastaava valmentaja sekä suositellaan käytettäväksi omaa desinfiointiainetta. Ulkoliikuntapaikkojen 
yhteydessä olevat WC-, huolto-, pukuhuone- ja muut sisätilat ovat avataan 1.6. alkaen

• Urheilupuiston uimahalli on avoinna kesäaikana 1.6.-2.8. klo 11-18 myös ulkoallas

• pukukaappien suihkujen määrää rajoitetaan

• kuntosali suljettu toistaiseksi asiakaskäytöltä

• saunat suljettu



• käsidesit kassojen edessä

• kahden ensimmäisen viikon aikana hallissa 1 ylimääräinen uinninvalvoja joka 

desinfioi pukukaappeja, ovien kahvoja, kaiteita ja ohjaa asiakasvirtoja

• omia juoksuvöitä suositellaan

• uinninvalvojat desinfioivat juoksuvyöt aina käytön jälkeen, juoksuvyöt pyydetään 

uinninvalvojalta

• muut välineet poistetaan hallista (lelut, matkamittarit, laudat, lötköpötköt ym)

• ulkoaltaan ympäröimällä alueella tulee noudattaa hygienia ja etäisyys suosituksia

• Kuusankoski avataan normaaliin vuoroon ma 20.7.2020, Valkeala ja Inkeroinen 

avataan normaaliin vuoroon ma 3.8.2020

• Liikuntaryhmien kesäkausi toteutetaan verkossa kesäkuussa 1.6.2020 alkaa

Dia 5: Liikuntapaikkojen ja -palvelujen 

avaaminen (Vesa Toikka)



Dia 6: Lähiopetukseen palaamisesta 
saadut kokemukset (Veikko Niemi)
• Hallitus päätti lähiopetukseen palaamisesta 14.5. alkaen. Perusviesti oli että koulujen avaaminen on 

turvallista oppilaille ja henkilöstölle.

• Ohje kouluille oli, että kaikki oppilaat palaavat lähiopetukseen. Oppilaita ei ole millään tavalla 

kannustettu jäämään kotiin.

• Opetuksen järjestelyiden vuoksi huoltajilta kysyttiin ennakkoon oppilaiden mahd. poissaoloista 

loppukeväänä.

• Kouluilla oli aikaa 14 päivää opetuksen järjestelyihin. Toimiala ohjeisti rehtoreita OKM:n, OPH:n ja 

THL:n ohjeiden pohjalta.

• Kouluissa laadittiin suunnitelmat lasten ja nuorten turvallisuuden takaamiseksi opetuksen, 

välituntien ja ruokailujen porrastamisella ja hygienian ylläpitämiseksi. Koulut tiedottivat 

suunnitelmistaan huoltajia Wilman kautta.

27.5.2020



Dia 7: Lähiopetukseen palaamisesta 
saadut kokemukset (Veikko Niemi)

• Lukioiden tiloja otettiin perusopetuksen käyttöön Elimäellä, Valkealassa ja keskustassa

• Myös koulukuljetusten osalta kiinnitettiin huomioita hygieniaan ja väljyyteen kulkuneuvoissa. Muutama 

lisäauto on hankittu ruuhkaisimmille reiteille. Joukkoliikenteen busseissa on ollut väljyyttä.

• Erityisesti ruokailujen järjestäminen on vaatinut yksilöllisiä ratkaisuja ja runsaasti henkilökunta. 

Järjestelyt ovat sujuneet hyvässä yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa.

• Lähiopetukseen 14.5. palasi n. 80 % oppilaista, koulussa olevien oppilaiden määrä on vaihdellut 

päivittäin. 19.5. oli luvallisesti poissa 1 642 oppilasta, luvatta 20 oppilasta. Suurin syy poissaoloihin on 

koronapelko eli oppilas kuuluu huoltajan mielestä riskiryhmään, oppilaan lähipiirissä on riskiryhmään 

kuuluva henkilö tai yleinen sairastumisen pelko. Lääkärintodistusta ei ole ollut mahdollista saada 

nopeasti.

• Toistaiseksi kouluissa ei ole ollut koronatartuntoja oppilailla eikä henkilöstöllä, testattuja epäilyjä on 

ollut.



Dia 8: Oppimisen, oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen sekä oppilashuollon 
tarpeen kartoitus (Veikko Niemi)

• Opetushallitus on ohjeistanut selvittämään poikkeusolojen vaikutuksia opetukseen, koulunkäynnin 
tuen ja oppilashuollon tarpeeseen. Kouvolan kaupungissa selvitetään lisäksi koulukäynnin 
säännöllisyyttä etäopetuksen aikana.

• Selvityksen tekemiseen ovat osallistuneet luokanopettajat, ryhmänohjaajat ja laaja-alaiset 

erityisopettajat. He ovat koonneet tietoja lisäksi aineenopettajilta ja konsultoineet oppilashuollon 

henkilöstöä.

• Selvitys on toteutettu lähiopetuksen alettua:

• Oppilaskohtainen arviointi luokka- tai ryhmäkohtaisesti

• Kootaan koko koulun tulokset määristä luokkatasoittain kyselyyn, josta saadaan tulokset 
kouluittain tai luokka-asteittain. Kyselyyn tulee vastata viimeistään keskiviikkona 27.5.

• Tuloksia käytetään hyödyksi ensi syksyn opetusta suunniteltaessa ja resursoitaessa



Dia 9: Kokemuksia varhaiskasvatuksen 
avaamisesta (Veikko Niemi)
• Turvallisuusohjeita on tarkennettu OKM:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti kasvavaa lapsimäärää 

vastaavaksi, siivousohjeet päivitetty ja huoltajat saaneet oman ohjeistuksensa.

• Henkilöstöresurssia on tarvittu enemmän lapsimäärän noustessa. Päiväkodeissa johtajilla ja 
henkilöstöllä on ollut huolta henkilöstön riittävyydestä. Muutamia lomautuksia on siirretty 
toukokuulta eteenpäin. Ulkopuolisia sijaisia on palkattu vain, kun se on ollut välttämätöntä

• Huoltajat ovat toimineet hyvin vastuuntuntoisesti noudattaen ohjeita. Lapsilla ei ole ollut 
havaittavissa pelkoja tavanomaisesta poiketen.

• Lasten osallistuminen on kasvamassa edelleen lähiviikkojen aikana. Kesäajan hoidon tarve on tänä 
vuonna huomattavasti suurempi edellisvuosiin verrattuna, mikä on edellyttää useamman 
päiväkodin pitämistä avoinna ennen korona-aikaa tehtyyn suunnitelmaan. Tällä on suora vaikutus 
henkilöstöresurssin lisätarpeeseen sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden lisäämiseen. 
Lomautussuunnitelmia joudutaan muuttamaan, ja on todennäköistä ettei talouden 
säästötavoitteita lomautusten avulla pystytä saavuttamaan.



Dia 10: Kokemuksia varhaiskasvatuksen
avaamisesta (Veikko Niemi)

• ”Ryhmät täyttyvät pikkuhiljaa, henkilöstön lomaukset aiheuttavat 
tilanteen, jossa henkilökuntaa pitää siirrellä ryhmästä toiseen, ja näin 
ollen ohjeistukset, joissa oltaisiin omissa ryhmissä, eivät pääse 
toteutumaan. Lapsilla suurta jälleen näkemisen riemua, kun kaverit 
ovat palanneet pitkän poissaolon jälkeen.”

• ”Lapset ovat ilahtuneet, kun hoitoon ja esikouluun on palannut lapsia, 
joita he eivät ole nähneet pitkään aikaan; jälleen näkemisen iloa.”

• ”Huomio: poissaolon aikana oppimisen tuen tarve on lisääntynyt 
tukea tarvitsevien eskareiden osalta, myös oppilashuollollisen tuen 
tarve tullut näkyväksi.”







Dia 13: Kaupunginhallituksen asettamien 
ohjausryhmien työn tilanne (Marita Toikka)

• Kolme (3) muutoksen ohjausryhmää: Perlacon-raportin jatkotyön ohjausryhmä, 
muutosselvityksen ohjausryhmä ja Kinnon toiminnan ohjausryhmä. Lisäksi parhaillaan 
työskentelevät KSAOn ja kulttuuritalojen yhtiöittämisen selvitystyöryhmät.

• Aikataulu: raportit valmistuvat 8/2020 lopussa, lukuunottamatta kulttuuritalojen yhtiöittämis-
selvityksen työryhmää, jonka väliraportti valmistuu 8/2020 ja raportti 31.10.

• Ohjausryhmien työn hyödyntäminen:

-Perlacon-ohjausryhmän raporttiin sisältyvät toimenpiteet sisällytetään talousarvioon, ja niistä 
päätetään tavanomaisessa aikataulussa: ltk-käsittelyt, 1. käsittely/kh 2.-3.11., budjettivaltuusto 7.12.

-Muutosselvityksen ohjausryhmä selvittää kaupungin toimielin- ja toimialarakennetta. Ohryn raportista 
pyydetään syksyllä valtuustoryhmien lausunnot, jonka jälkeen kh-käsittely ja kaupunginvaltuuston 
käsittely 10/2020. Uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön uuden valtuuston aloitettua, 1.6. 2021.

-Kinnon toiminnan ohjausryhmä: kaupunginhallitus käsittelee raporttia syksyllä.

-Yhtiöittämisselvitykset: mikäli KSAO yhtiöitetään, toiminnan on suunniteltu siirtyvän yhtiöön 8/2021. 
Kulttuuritalojen yhtiöittämisen päätöksenteko menee loppuvuoteen.



Dia14: Kaupunginhallituksen asettamat
ohjausryhmät (Marita Toikka)

Ohjausryhmien työstä saatavat hyödyt:
- Perlacon-ohjausryhmä: Tavoitteena ensimmäisenä vuonna 5 miljoonan euron pysyvät 
säästöt + tasoltaan tarkemmin määrittelemättömät kertaluonteiset säästöt, joita voisi 
kertyä esimerkiksi kiinteistöjen ja tonttien myyntivoitoista. Säästöjä haetaan niin 
palveluverkosta kuin avustuksistakin. Säästötavoitteet kasvavat vuosittain asteittain.
- Muutosselvityksen ohjausryhmä: Selvityksessä tarkastellaan ja 
vertaillaan vaihtoehtoisia johtamis- ja ohjausrakenteita, mukaan lukien pormestarimalli, 
ja arvioidaan niiden vaikutuksia muun muassa resursointiin ja tehtäväjakoon. 
Vaihtoehtoina mm. Pormestarimalli ja nykyisen organisaation tehostaminen 
yhdistämällä toimielin- ja toimialarakenteita. Ohjausryhmä antaa asiassa valtuutetuille 
väliraportin 6/2020 ja asiaa käsitellään kaupunginhallituksen iltakoulussa 12.8.
Tavoitteena kaupungin ydintoimintojen uudelleen järjestely johtaminen, henkilöstö ja 
kustannustehokkuus huomioiden.



Dia 15: Korona ja päätöksenteko 
(Marita Toikka)

• Maalis-huhtikuussa tehdyt toimielinten toimivallan delegoinnit jatkumassa poikkeusolojen ajan eli 

ainakin kesän yli.

• Kokouskäytännöt ovat koronatilanteessa muuttuneet: etäkokoukset ovat yleistyneet ja sujuvat 

merkittävästi aiempaa jouhevammin. Valtuuston kokous toteutetaan ensimmäisen kerran kokonaan 

etäkokouksena 8.6. Teams-kokous striimataan kuntalaisille.

• Toimielimet ovat harventaneet kokouksiaan lukuunottamatta kaupunginhallitusta, joka kokoontuu 

poikkeusoloissakin kahden viikon välein.

27.5.2020



Dia 16: Yritystuet (Petteri Portaankorva)
• Jokainen kouvolalaisen yrityksen hakema tukieuro kasvattaa Kouvolan alueen ja laajemmin 

Kymenlaakson elinvoimaa.

• Valtiolla on merkittävä rooli aluekehityksessä, ja se voi yritystukien lisäksi vaikuttaa Kymenlaakson 

elinvoimaisuuteen mm. käynnistämällä toteuttamisvalmiudessa olevia infrainvestointihankkeita.

• Kouvolan kaupunki on koordinoinut Kymenlaakson toimijoiden verkostoa, jossa ovat olleet mukana 

alueen kunnat, maakunta, valtion aluehallinto ja kehitysyhtiöt. Verkostossa on käsitelty 

koronavirusepidemian aiheuttamia vaikutuksia yrittäjille ja verkoston toimijoiden toimenpiteitä 

yrittäjien kohtaaman kriisin vaikutusten lieventämiseksi. 

• Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kutsunut koolle työryhmän, joka suunnittelee jo toimenpiteitä 

koronaviruksen jälkeiselle ajalle alueen talouden elvyttämiseksi.



• Yrityksille on koronaepidemiatilanteessa tarjolla erilaista tukea.

• Tukien hakeminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Kinnon yritysneuvonta auttaa 

yrityksiä poikkeustilanteen aiheuttamissa vaikeuksissa ja neuvoo niitä muun muassa tukien 

hakemisessa sekä kehittämishankkeissa.

• Kouvolassa joitain tukia on haettu vähemmän kuin muutamissa verrokkikunnissa, mutta toisaalta 

yksinyrittäjän tuen kanavoinnissa on onnistuttu: hyväksyttyjä hakemuksia on jo yli 430, hylättyjen 

hakemusten osuus on pieni ja hakemusprosessi on erittäin sujuva.

• Valtio yksinyrittäjien tukeen myöntämästä rahasta on tällä hetkellä käytetty reilut 850 000 euroa 

(noin 30 %). Tukea on vielä kriteerit täyttäville yrityksille jaettavana. Kannattaa olla aktiivisesti 

yhteydessä Kinnoon, ja hakea tukea, mikäli tuen saamisen kriteerit täyttyvät oman yrityksen 

kohdalla.

Dia 17: Yritystuet



Dia 18: 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 19


