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Hallituksen linjaamat toimenpiteet

Valtioneuvosto 16.3.2020 kokouksessaan ilmoitti, että keskiviikkona 18.3.2020 koulut
suljetaan ja lähiopetus keskeytetään.
Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään kouluissa järjestettävä esiopetus sekä
perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi järjestetään erityisen tuen
päätöksen saaneille oppilaille lähiopetusta, kuitenkin niin että ne huoltajat ja vanhemmat,
joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Mikäli oppilaan
huoltaja kuuluu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla toimivien työntekijöiden
ryhmään, on hänen viipymättä otettava yhteyttä ja kerrottava tarve lähiopetuksesta
lähikoulun rehtorille.
Varhaiskasvatuksen yksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään
toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön
lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.
Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää
lapsen hoito kotona, menettelevät näin.
Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020 ja jatkuvat tässä
vaiheessa 13.4.2020 saakka.
Lähiopetuksen sijaan kaikkien lukiokoulutuksen ja perusopetuksen opiskelijoiden ja
oppilaiden opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla,
muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä
tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.
Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa
23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.
Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden
viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
Tarkemmat opetuksen järjestämiseen kohdistuvat ohjeet ja toimintatavat antaa oppilaan
lähikoulu ja opetuksesta vastaava opettaja. Oppilaan tehtävät annetaan lähikoulun ja
opettajan parhaiten toimivalla ja oppilaan sekä huoltajan saavuttamalla tavalla. Näitä tapoja
voivat olla esimerkiksi Pedanetin ja Wilman käyttäminen.
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Koulukuljetukset järjestetään niille oppilaille, jotka kuuluvat yllä mainittuihin hallituksen
määrittelemiin lähiopetukseen oikeutettuihin ryhmiin.
Mikäli kotona opiskelevalla oppilaalla on tarve kouluruokailuun niin huoltajan tulee ilmoittaa
tästä viipymättä lähikoulun rehtorille tai koulunjohtajalle. Hän myöntää oikeuden ruokailuun.
Kouluruokailuun ei järjestetä koulukuljetusta.
Kaikissa kysymyksissä opetuksen ja hoidon järjestämiseen liittyvissä asioissa olkaa
yhteydessä rehtoriin, vastaavaan lastentarhanopettajaan tai sivistysjohtajaan.
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