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Koronavirukseen varautumisen tilannekuva
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Kunnanhallitus 23.03.2020 § 53
Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa
Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on antanut
valmiuslain käyttöönottoasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Eduskunta käsittelee
lait viikolla 12.
Kunnanhallitus on 2.9.2019 päivittänyt valmiussuunnitelman yleisen osan, jota on
tässä tilanteessa ryhdytty noudattamaan. Kunnan poikkeusolojen johtoryhmä on
kokoontunut kolme kertaa, joista ensimmäisellä kerralla laajennetulla
kokoonpanolla.
Jo tällä hetkellä on tiedossa, että koronaviruksen vaikutukset tulevat olemaan
syviä ja pitkäkestoisia ja niillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia myös
kuntakonsernin tämän vuoden talousarvioiden ja vuosien 2021-2022 toimintasuunnitelmien toteutumisiin.
Kokoukseen osallistuvat Skypen välityksellä klo 16 alkaen johtava lääkäri Pentti
Kursula, perusturvajohtaja Virpi Piira, sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro,
tekninen johtaja Risto Niemelä sekä palopäällikkö Jouko Erkkilä.
Kokoukseen osallistuvat Skypen välityksellä noin klo 16.30 alkaen Ranuan
Seudun Matkailu Oy:n, Ranuan Infra Oy:n/Ranuan Vuokra-asunnot Oy:n
toimitusjohtajat.
Esityslistan mukana jaetaan Ranuan kunnan poikkeusolojen johtoryhmän
18.3.2020 antama tiedote ko ronavirustilanteen johdosta.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee koronavirukseen varautumisen
tilannekuvan tietoonsa saatetuksi.
Kunnanhallitus keskustelee valmiuslakien vaikutuksista sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä kunnan peruspalveluihin, kunnan ja kuntakonsernin toimintaan
ja talouteen sekä kuntalaisiin, yrityksiin ja paikallistalouteen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Merkitään, että kunnanhallitus piti tämän pykälän käsittelyn jälkeen tauon klo
17.20-17.40.

Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Kunnanhallitus 20.04.2020 § 75
Hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi
ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13.5.2020
saakka.
Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan
kuukaudella 13.5.2020 saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä
varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian
rajoittaminen sitä vaatii.
Hallitus päätti lisäksi 7.4.2020 rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan
vastaisella rajalla. Rajoitusten voimassaoloa jatketaan 13.5.2020 asti.
Suomessa korona-virustartuntoja on todettu 15.4.2020 mennessä 3237 kpl ja
tautiin on menehtynyt 64 henkilöä.
Korona-virustilanne on muuttunut epidemiaksi osassa Lapin kunnissa.
Ranualla tilanne on edelleen rauhallinen.
Korona-virustilanteesta johtuvat talousvaikutukset tulevat olemaan mittavat.
Suomen pankin ennusteen mukaan BKT laskee kuluvana vuonna 13 %.
Rajoittamistoimenpiteiden laajuudella ja kestolla on vaikutus talouden
toipumiseen, työttömyyden kasvuun ja konkurssiaaltoon.
Kuntaliitto on arvioinut, että koronaepidemia heikentää kuntien taloutta vuonna
2020 minimissään 1,5 mrd eurolla.
Korona-virustilanteen todelliset vaikutukset kansantalouteen, kuntasektoriin sekä
yrityksiin ja kuntalaisiin selviävät vasta myöhemmin.
Hallitus on 8.4.2020 päättänyt lisätalousarviossaan kohdentaa ensimmäisessä
vaiheessa 0,5 mrd euroa ja toisessa vaiheessa 1,0 mrd euroa kuntien
tulomenetysten kompensointiin.
Hallitus on päättänyt lisätalousarvioissaan myös yritysten rahoituspaketeista.
Paketit tulevat toimeenpantavaksi huhtikuun aikana. Kunnan elinkeinotoimi ja
keskushallinto vastaavat yksinyrittäjien tuen käsittelystä ja päätöksenteosta sekä
maksatuksesta. Ohjeistukset tuen jakamisesta on saatu pääsiäisviikolla.
Kokoukseen osallistuvat Teamsin välityksellä klo 16 alkaen johtava lääkäri Pentti
Kursula, perusturvajohtaja Virpi Piira, sivistystoimenjohtaja Aku-Petteri Luiro,

tekninen johtaja Risto Niemelä, palopäällikkö Jouko Erkkilä, kehittämispäällikkö
Riikka Tuomivaara sekä Ranuan Seudun Matkailu Oy:n ja Ranuan Infra
Oy:n/Ranuan Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajat.
Päätös: Kunnanhallitus merkitsee koronaviruksen tilannekuvan tietoonsa
saatetuksi.
Kunnanhallitus keskustelee poikkeustilanteen vaikutuksista kunnan peruspalveluihin, kunnan ja kuntakonsernin toimintaan ja talouteen sekä kuntalaisiin,
yrityksiin ja paikallistalouteen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että valtuuston II varapuheenjohtaja Hannu Nieminen saapui
kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.08.
Kunnanhallitus 18.05.2020 § 91
Hallitus on päättänyt 4.5.2020 asetettujen rajoitustoimien osittaisesta purkamisesta ja poikkeusolojen jatkumisesta koronavirustilanteen vuoksi.
Mm. peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa palataan lähiopetukseen sekä
ulkoilupaikkoja avataan 14.5.2020 alkaen, uloslainaaminen kirjastosta sallitaan
heti, 1.6.2020 alkaen on mahdollista ravintoloiden asteittainen ja julkisten tilojen
avaaminen, urheilukilpailuja ja -sarjoja voidaan käynnistää erityisjärjestelyin ja 10
henkilön kokoontumisrajoitus muutetaan 50 henkilön kokoontumisrajoitukseksi.
Suomessa korona-virustartuntoja on todettu 13.5.2020 mennessä 6.054 kpl ja
tautiin on menehtynyt 275 henkilöä.
Koronavirustilanne on muuttunut epidemiaksi osassa Lapin kunnissa.
Ranualla tilanne on edelleen rauhallinen.
Kokoukseen osallistuvat Teamsin välityksellä poikkeusolojen johtoryhmä sekä
tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Pyydetyt puheenvuorot kuullaan johtava lääkäri
Pentti Kursulalta, perusturvajohtaja Virpi Piiralta ja sivistystoimenjohtaja
Aku-Petteri Luirolta. Kunnanhallituksella on kokouksessa mahdollisuus esittää
kysymyksiä.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee koronaviruksen tilannekuvan ja
suunnitellut avaamistoimenpiteet tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

