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TIEDOTE ESI- JA PERUSOPETUKSEN PALAAMISESTA LÄHIOPETUKSEEN  
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti valmiuslain nojalla varhaiskasvatuksen sekä ope-
tuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista anne-
tun asetuksen (191/2020) voimassaoloa ei enää jatketa varhaiskasvatuksessa ja perusope-
tuksessa 13.5.2020 jälkeen. Perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen opetukseen 
ja varhaiskasvatukseen palataan 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja porrastetusti. 
 
Perusopetuksen lähiopetus siis jatkuu torstaina 14.5.2020. Tässä tiedotteessa kerrotaan, 
miten annetut ohjeet, suositukset ja rajoitukset on huomioitu Iin perusopetuksessa ja miten 
opetusta toteutetaan 14.5.-30.5.2020. 
 

1. Opetuksen toteuttaminen ja toiminta kouluilla 
 
Opetuksen järjestäjä on suunnitellut järjestelyjä, varautumista ja ohjeistuksia lähiopetuk-
seen palaamiseen liittyen. Olemme varanneet lisää tiloja ja mahdollisuuksia niin opetuk-
seen, ruokailuihin, välitunteihin kuin siirtymisiinkin liittyen. Kouluilla on varustauduttu ylläpi-
tämään korkeaa hygieniatasoa, varauduttu toteuttamaan opetusta pienennetyissä ryhmissä 
niin sisä- kuin ulkotiloissakin, järjestelty ruokailuun liittyviä asioita vastaamaan suosituksia 
ja käyty henkilöstön kanssa huolellisesti läpi muitakin asiaankuuluvia valmisteluja. Olemme 
torstaina valmiina jatkamaan lähiopetusta ja toivotamme kaikki oppilaat tervetulleeksi kou-
luun. 
 
Lähiopetuksen aikana oppilailla on mahdollisuus keskustella poikkeusoloista, etäopetuksen 
aikana esille nousseista asioista ja omista ajatuksistaan. Opetuksen henkilöstö näkee tär-
keänä, että lukuvuoden päätösviikkojen aikana oppilaiden tilanne sekä oppimisen ja kou-
lunkäynnin tuen tarpeet ja mahdolliset opiskeluhuollolliset asiat tulevat riittävässä laajuu-
dessa kartoitetuksi ja voimme näin ennakoida myös tulevaa lukuvuotta. Oppilasarviointi to-
teutetaan suunnitelmien mukaisesti. 
 
Koulut tiedottavat tarkemmin työjärjestyksistä, järjestelyistä ja ohjeistuksista.  
 

2. Lähiopetukseen osallistuminen ja poissaolot 
 

Esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan 
tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty va-
pautusta. Lähtökohtaisesti kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat palaavat koulun lähiope-
tukseen 14.5.2020 alkaen. Opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen jär-
jestäjä tai huoltaja sitä haluaisivat. 
 
- Valtioneuvoston tekemän päätöksen ja sen perustelujen mukaisesti lähiopetukseen pa-

laaminen on turvallista ja lasten edun mukaista, kun se toteutetaan annettuja ohjeistuk-
sia noudattaen. 

- Oppilaan ei tule osallistua lähiopetukseen sairaana. Lievätkin flunssan oireet edellyttä-
vät oppilaan jäämistä kotiin. 

- Mahdolliseen poissaoloon tulee aina hakea lupa, ja hakemus tulee perustella. Poissa-
oloa tulee hakea koulun poissaolokäytäntöjen mukaisesti. 

- Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. 
- Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökul-

masta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Koulunjohtajat ja rehtorit 
antavat tarvittaessa lisätietoa poissaoloihin liittyen. 

- Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Lää-
käri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta. Hoitotasapainossa oleva perussairaus 
ei tarkoita henkilön kuulumista riskiryhmään. 
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3. Vierailut ja tapahtumat kouluilla 
 
Lähiopetusta toteutetaan annettuja ohjeistuksia ja suosituksia noudattaen. Rajaamme kaik-
ki vierailut ja kokoontumistilaisuudet pois koulujen ohjelmasta. Kouluilla ei järjestetä oppi-
laiden tai henkilöstön yhteisiä tapahtumia muutoin kuin etäyhteyksiä hyödyntäen. Lukuvuo-
den päätöstä juhlistetaan pienimuotoisesti koulun suunnitelman mukaisesti hyödyntäen 
mahdollisesti etäyhteyksiä ja esitystekniikkaa. 
 
Toivomme teiltä huoltajilta edelleen tiivistä yhteistyötä. Koulun tiloihin ei ole kuitenkaan suo-
tavaa tulla eli toivomme yhteydenottoja sähköisesti, puhelimella tai Wilman välityksellä.  

 
4. Koulukuljetukset ja niihin liittyvät hygieniaohjeet 

 
Koulukuljetukset toteutetaan pääosin reiteillä, jotka olivat käytössä ennen poikkeusoloja. 
Jonkin verran reitteihin ja aikatauluihin voi tulla muutoksia. Niistä tiedottavat kuljetusyrittäjät 
täsmennetysti niitä, joita muutokset koskevat. 
 
Kaikkien koulukuljetuksien osalta noudatetaan seuraavia periaatteita:  
- Kuljetukset toteutetaan siten, että autossa oleva oppilasmäärä on pienempi kuin nor-

maalisti. Tavoitteena on, että kuljetuksessa olisi enimmillään noin puolet normaaliolojen 
oppilasmäärästä. Oppilasmäärä vaihtelee jonkin verran reiteittäin ja päivittäin. Vuoroja, 
autoja, kuljetuskertoja ja kalustoa on lisätty. Kuljetusyrittäjät tiedottavat mahdollisista 
reitti- ja aikataulumuutoksista.  

- Oppilaat sijoitetaan autoon mahdollisimman väljästi.  
- Kaikkien oppilaiden tulee varustautua suun ja nenän peittävällä kasvosuojalla. Tällä 

suojataan ennen kaikkea muita matkustajia esimerkiksi aivastettaessa. Myös kuljettajat 
käyttävät kasvosuojainta koko kuljetuksen ajan. Kasvosuojaimen hankkiminen on huol-
tajan vastuulla. Suojaimen ei tarvitse olla sertifioitu (terveydenhuollon henkilöstön käyt-
tämä), vaan sellaiseksi käy esimerkiksi tuubihuivi. Kuljetukseen ei pääse ilman kasvo-
suojainta.     

- Oppilaiden tulee pestä kädet huolellisesti kotoa ja koululta lähdettäessä ennen koulu-
kuljetukseen nousemista. Suosittelemme myös henkilökohtaisen käsidesin käyttöä. Kul-
jetuksen aikana kaikilla tulee myös olla hanskat kädessään koko kuljetuksen ajan.  

- Kuljettajat ohjeistavat, opastavat ja neuvovat oppilaita noudattamaan annettuja hygie-
niaohjeita. Huoltajat vastaavat ohjeiden välittämisestä ja varustamisesta huollettaviensa 
osalta.  

- Huoltajilla on mahdollisuus niin halutessaan kuljettaa myös itse tai hankkia hänelle muu 
kyyti. Huollettavaansa kuljettava voi saada hakemuksesta kilometriperusteisen kuljetus-
korvauksen koulukuljetuksen piirissä olevaa oppilasta koskien. Korvaus on 0,15 e / 
kilometri ja se voidaan maksaa oppilaan kotiosoitteen ja koulun väliseen matkaan. Jos 
koulukuljetuksessa oleva oppilas ei tarvitse koulukuljetusta, pyydämme ilmoittamaan 
siitä toimistosihteeri Marja-Liisa Viinamäelle marja-liisa.viinamaki@ii.fi. Annamme myö-
hemmin erillisen ohjeen koulukuljetustuen hakemisesta. 

 
Toivotan omasta ja opetuksen järjestäjän puolesta kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat 
tervetulleiksi pieneksi hetkeksi takaisin kouluun!  
 
Tuomo Lukkari, opetusjohtaja 
tuomo.lukkari@ii.fi, p. 040-6568887 
 
Lisätietoa löytyy esimerkiksi seuraavista osoitteista: 
 
www.oph.fi (Opetushallitus) 
https://minedu.fi/etusivu (Opetusministeriö) 
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