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COVID -19 TIEDOTE JA OHJE HUOLTAJILLE JA OPPILAILLE SYYSKAUDELLE 2020  

 

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta 
annettuun lakiin. Muutoksissa säädetään poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Tarkoituksena on ehkäistä 
koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen 
opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Lait ovat voimassa 
määräajan 1.8.–31.12.2020. 

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan 
normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. 

 

KOULUKULJETUKSET 

Koulukuljetukset toimivat normaalisti. Lapsia ja nuoria on ohjeistettava noudattamaan mahdollisuuksien 

mukaan hygienia- ja turvaväliohjeita myös kuljetusten aikana. Kuljetusyrittäjille on lähetetty ohjeistusta 

turvallisen kulkemisen järjestelyistä. 

 

KOULUUN EI SAA TULLA SAIRAANA 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 

hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai 

varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.  

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan 

odottamaan vanhempaa. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä 

saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. 

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi 

vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. 

Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat 

uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin. Muissa kuin koronaan liittyvissä sairauspoissa- 

oloissa noudatamme koulujen normaalia ohjeistusta. 

 

POISSAOLO KOULUSTA 

Huoltaja ilmoittaa poissaolosta (terveydelliset syyt) Wilman kautta normaaliin tapaan.   

Poissaolon aikana oppilaan/huoltajan tulee selvittää annetut tehtävät omatoimisesti. 

Lapsen ilmoittaminen kotiopetukseen tarkoittaa, että koululla ei ole velvollisuutta toimittaa oppilaalle 

tehtäviä, oppikirjoja ja muuta materiaalia. Kotiopetuksessa vastuu oppilaan etenemisestä opinnoissaan on 

kaikilta osin huoltajalla.   

THL:n ja OKM:n ohjeistus huoltajille riskinarviointiin: Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka 

perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, 

palata kouluun. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin 

aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. 
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FYYSISTEN KONTAKTIEN VÄLTTÄMINEN 

Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi 
saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.  
Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta 
koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

Alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koko koulupäivän ajan. Valinnaisissa aineissa opetusryhmä 
voi vaihtua, mikäli opetusta ei voitaisi muutoin toteuttaa. Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. 
yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja hygieniaan sekä pyritään porrastamaan opetusta 
mahdollisuuksien mukaan.  

Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla sekä ulkotiloja hyödyntämällä pyritään siihen, että samassa tilassa 
on mahdollisimman vähän henkilöitä.  

Tyhjillään olevia opetukseen soveltuvia tiloja voidaan tarvittaessa ottaa opetuskäyttöön.  

Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna 
ruokasalissa. Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja 
-jakelun sekä syömisen aikana.  

Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai 
yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.  

Isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.  

Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai 
varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua koulun tai 
varhaiskasvatuksen toimintaan järjestetään väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden.  
 
Henkilökunnan kokoontumisia tulisi välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti 
etäyhteyden avulla.  

Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirtyisi toimipaikasta toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.  
Kerhoja pidetään mahdollisuuksien mukaan. Niissä on mukana oppilaita eri opetusryhmistä. Koulut 
tiedottavat asiasta vielä yksikkökohtaisesti. Vanhemmat käyttävät harkintaa lapsensa osallistumisesta 
niihin. 
 
KÄSI- JA YSKIMISHYGIENIA 
 
Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet 

pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun 

kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. 

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.  

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti 

käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän 

jälkeen. 

SIIVOUS 

Koulutilat siivotaan Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaan. Kosketuspintojen puhtauteen kiinnitetään 

erityistä huomiota.  

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että 
virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla 
vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Siivouksessa 
käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä 
desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita. 
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 Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat 
vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä  
 

 Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden 
(sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan säännöllisesti, mieluiten aina käyttäjien välillä. 
Myös lelujen säännöllisestä puhdistamisesta huolehditaan.  
 

JOS KOULUSSA TODETAAN KORONAVIRUSTARTUNTA 
 
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartunta- 
taudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan jollakulla 
koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa 
tartuntatautilain nojalla karanteeniin yleensä 14 vuorokaudeksi.  
Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta yleensä vähintään 14 

vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään 

kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen. 

 

OHJEET OMAEHTOISEEN KARANTEENIIN 

Jos saavut Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, sinun suositellaan olevan 14 
vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa. 

Huomaa, että omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa, vaikka olisit käynyt koronatestissä ja 
saanut negatiivisen tuloksen. Näin siksi, että testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä. Negatiivinen 
testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen saat tartunnan tai että tartunta on itämässä. 

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on 
kotioloissaan. 

 Suositeltavaa on, että muiden tartuntariskiä vähentääksesi et mene työpaikalle tai muualle kodin 

ulkopuolelle, vaan pysyisit kotona omaehtoisen karanteenin aikana.  

 Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Välttämätöntä liikkumista on esimerkiksi lääkärissä 

käynti, riittävät turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käynti ei ole välttämätöntä liikkumista.  

 Vältä julkisen liikenteen käyttämistä. 

 Suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. 

 Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen 

järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä. 

 

 

 


