
KORONAVIRUS / PALUU LÄHIOPETUKSEEN TIEDOTE 11 / 5.5.2020 

Valtioneuvosto on 29.4.2020 päättänyt, että perusopetuksen koulut palaavat lähiopetukseen 14.5.2020 
alkaen. Samalla etäopetus päättyy 13.5.2020. Vastaavasti valtioneuvosto on poistanut vahvan suosituksen 
välttää varhaiskasvatukseen osallistumista. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen näiden rajoittamistoimien 
purkamisesta THL:n antamien arvion perusteella, jonka mukaan lasten merkittävyys covid-19 viruksen 
levittäjinä olisi pieni. THL:n näkemys perustuu pääasiassa muista maista saatuihin kokemuksiin. Näkemystä 
tukevaa tutkimuksellista näyttöä ei juurikaan ole olemassa. Valtioneuvosto on myöskin antanut kouluille 
yleistä ohjeistusta ja suosituksia lähiopetuksen turvalliseen ja hallittuun aloittamiseen. Ohjeistuksessa 
olennaista on lähikontaktien välttäminen eri opetusryhmien välillä sekä oppilaiden ja henkilökunnan välillä.  

MITEN KOULUSSA TOIMITAAN PYRITTÄESSÄ TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN 

1. Oppilas tai henkilökuntaan kuuluva ei tule kouluun mikäli hänellä tai hänen lähipiiriinsä kuuluvalla 
henkilöllä on oireita. 

2. Käsi- ja yskimishygieniasta huolehditaan tinkimättä. 
3. Oppilaat opiskelevat samassa luokkatilassa koko koulupäivän. Siten myös vuosiluokkien 5-9 

oppilaille osoitetaan oma kotiluokka. Kun oppilaat eivät vaihda luokkatilaa kesken koulupäivän 
vähennetään merkittävästi oppilaiden ja henkilökunnan kohtaamisia koulun käytävä- ja aulatiloissa. 
5-9 luokilla poikkeuksena edelliseen osa taito- ja taideaineiden opetuksesta. 

4. Oppilaiden pulpetit sijoitetaan luokkatilassa siten, että tila täytetään mahdollisimman väljästi. 
Opetusryhmät ovat pieniä ja luokkatilat 

5. Opetusta järjestetään ulkotiloissa tavallista enemmän. 
6. Opetushenkilökunta välttää lähikontakteja oppilaisiin sekä toisiinsa opetusryhmän ja oppiaineen 

sallimissa puitteissa.  
7. Kättely ja halailu on kielletty. 
8. Kevätjuhlaa tai muuta lukuvuoden päätöstilaisuutta ei järjestetä. 
9. 5-9 luokkien oppilaat ruokailevat omassa kotiluokassaan. 0-4 luokkien oppilaat ruokailevat 

ruokalassa porrastetusti. 
10. Keittiöhenkilökunta annostelee ruoan oppilaille, jolloin oppilaat eivät käytä samoja ottimia. 
11. Välitunteja porrastetaan siten, että samalla piha-alueella / tiloissa on vain yksi luokka kerrallaan. 
12. Koulun tilojen siivouksesta / puhdistuksesta huolehditaan tehostetusti koulupäivän aikana. 
13. Vain oppilaat ja koulun henkilökunta käyttävät koulun tiloja ja pihoja. Koulutilojen ja -pihojen 

iltakäyttö on edelleen kiellettyä ja myöskään oppilaiden huoltajilla tai muilla henkilöillä ei ole 
mahdollisuutta liikkua koulun alueella tai tiloissa.  

o Mikäli huoltaja tuo / saattaa oppilaan autolla kouluun tulee oppilas jättää Koulutien linja-
autopysäkille tai tenniskenttien pysäköintialueelle.  

TOIMINTAOHJEET OPPILAILLE LÄHIOPETUKSEN AJALLE 14.-30.5.2020 

1. Pese kädet huolellisesti saippualla kotona juuri ennen kouluun lähtöä. 
2. Kouluun saavuttuasi mene suoraan omaan luokkaasi; älä jää koulun pihalle tai käytävälle. 

o 0-4 luokat normaali oma luokkatila 
o 5 lk luokkatila 7 
o 6 lk luokkatila 6 
o 7A luokkatila 4 
o 7B luokkatila 1 
o 8 lk luokkatila 3 
o 9 lk luokkatila 5 

3. Esioppilaat ja ensimmäisen luokan oppilaat käyttävät alapihan nk. esiopetuksen sisäänkäyntiä. 
Muut käyttävät pääsisäänkäyntiä. 



4. Aulatilat ja oppilaiden lokerokaapit ovat poissa käytöstä 
o kirjat ja koulutarvikkeet kotiluokkaan 
o ulkovaatteet naulakkoon kotiluokan eteen 

5. Pese kädet huolellisesti saippualla kotiluokkaan saavuttuasi. 
6. Vältä lähikontakteja toisiin oppilaisiin ja henkilökuntaan. 
7. Yski nenäliinaan tai hihaan mikäli sinua yskittää. 
8. Toimi koulupäivän ajalla kaikissa tilanteissa oman opettajan sekä muun henkilökunnan antamien 

ohjeiden mukaisesti. 
9. Välitunnit vietetään kotiluokassa tai ulkona yhdessä oman opettajan kanssa. 
10. Pese kädet huolellisesti saippualla aina ulkoa sisälle tullessa ja ennen ruokailuun siirtymistä. 
11. Toimi ruokailussa oman opettajan ohjeiden mukaisesti. 
12. Pese kädet huolellisesti saippualla ennen kotiin lähtöä. 

Koulun tiloissa on myös saatavissa käsidesiä; voit käyttää sitä kouluun tullessasi ja lähtiessäsi 

MIKÄLI OPPILAS TAI OPPILAAN LÄHIPIIRIIN KUULUVA KUULUU NK. RISKIRYHMÄÄN SUHTEESSA COVID-19 
VIRUKSEEN 

1. Huoltaja anoo koulun rehtorilta oppilaalle lupaa poissaoloon ajalle 14.-30.5.2020 Wilmassa 
(Elomaan koulu), viestillä tai soitolla (Lahnaniemen koulu) perjantaihin 8.5. mennessä. 

2. Lääkärintodistusta ei tarvita vaan anomus on huoltajan harkinnan tulos ja päätös asiasta perustuu 
luottamukseen. Näin emme myöskään kuormita terveydenhuoltoa lääkärintodistusten 
kirjoittamisella. 

3. Rehtori myöntää luvan poissaoloon. 

MIKÄLI HUOLTAJA EI HALUA, ETTÄ OPPILAS OSALLISTUU LÄHIOPETUKSEEN VAIKKA OPPILAS TAI 
OPPILAAN LÄHIPIIRIIN KUULUVA EI KUULU NK. RISKIRYHMÄÄN 

1. Huoltaja ilmoittaa koulun rehtorille, että oppilas jää kotiopetukseen ajalla 14.-30.5.2020 
perjantaihin 8.5. mennessä. 

2. Asiasta ei tehdä hallinnollista päätöstä vaan huoltajan ilmoitus riittää. 
3. Huoltaja vastaa kotiopetukseen siirtyvän oppilaan oppivelvollisuuden suorittamisesta. 

KOULUKULJETUKSET 

Koulukuljetusten järjestäminen ilman oppilaiden lähikontaktia on käytännössä mahdotonta takseilla 
suoritettavissa kuljetuksissa. Tämän johdosta koulu  
 

o Kannustaa etäisyyksien salliessa myös kuljetusoppilaita kulkemaan kouluun pyörällä tai isompien 
oppilaiden kohdalla mopolla. 

o Kannustaa ja tukee niitä taksilla kulkevien kuljetusoppilaiden huoltajia, joilla on mahdollisuus 
järjestää oppilaan kuljetus itse toimimaan näin. Hirvensalmen kunta maksaa tällaisissa tapauksissa 
jälkikäteen nk. koulukuljetusavustuksen oppilaan huoltajalle suoritetuista poikkeustilanteen 
oppilaskuljetuksista. Avustuksen suuruus on sama kuin kulloinkin voimassa oleva KELA:n oman 
auton käytöstä maksama korvaus. Avustus maksetaan lukuvuoden päätyttyä koululle tai 
koulutoimistoon toimitettavan laskun perustella.  
 

Mikäli huoltaja suorittaa kuljetukset itse tulee tästä ilmoittaa koulun rehtorille viimeistään perjantaina 
8.5., jotta asia voidaan huomioida sekä tiedottaa liikennöitsijöitä. Linja-autolla kuljettaessa on mahdollista 
noudattaa turvaetäisyyksiä, joten koulukuljetusavustus ei koske linja-autolla koulumatkansa kulkevia 
oppilaita. 



MIKÄLI OPPILAALLA ON OIREITA 

1. Älä mene kouluun.  
2. Ota yhteyttä puhelimitse Päivystysapu, puh. 116 117 ja toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
3. Älä mene vastaanotolle hyvinvointiasemalle ennen soittoa Päivystysapuun. 

Tarkempia toimintaohjeita tilanteessa, jossa on syytä epäillä koronavirustartuntaa löytyy ESSOTE:n 
koronainfosta:  https://www.essote.fi/wp-
content/uploads/sites/2/2020/03/sotedigi_koronatuki_info_final.pdf 

JOS OPPILAS SAIRASTUU KESKEN KOULU- / HOITOPÄIVÄN 

Lapsi tai nuori tulee hakea mahdollisimman pian pois koululta tai päivähoidosta mikäli hän sairastuu kesken 
koulu-/hoitopäivän. Lapsi tai nuori opastetaan erilliseen tilaan odottamaan noutamista. Lapsen tai nuoren 
ei tule hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle arvioitavaksi tai odottamaan noutoa vaan hänen tulee 
odottaa erillisessä tilassa, jonka rehtori osoittaa. Huoltajan, opettajan, hoitajan tai muun kasvattajan ei siis 
tule ohjata lasta vastaanotolle. 

OLENNAISTA 

Olennaista on huolehtia siitä, että kukaan ei tule kouluun mikäli oireita ilmenee. Lisäksi tulee edelleen 
huolehtia tinkimättä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.  

1. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan aina kouluun tullessasi, ulkoa sisälle 
tullessasi, ennen ruokailuun lähtöä sekä kotiin lähtiessäsi. Kuivaa kädet huolellisesti pesun jälkeen 
paperipyyhkeeseen. 

2. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.  
3. Yski nenäliinaan tai hihaan. 

ISO KIITOS  

Siirryttäessä noin kahden kuukauden etäopetusvaiheesta takaisin lähiopetukseen haluan tässä yhteydessä 
kiittää kaikkia oppilaita, opettajia sekä huoltajia erinomaisen hyvin sujuneesta etävaiheesta. Tilanne oli 
erittäin poikkeuksellinen ja haastava, mutta kaikkien yhteisellä ponnistuksella suoriuduimme eteemme 
tulleesta haasteesta hienosti ja kiitos tästä kuuluu teille kaikille. Hoidetaan nyt edessä oleva 11 koulupäivän 
edelleen poikkeuksellinen lähiopetusjakso yhtä mallikkaasti itsestämme ja läheisistämme huolehtien ja 
palataan normaaliin kouluarkeen jälleen syyslukukauden alkaessa 12.8.2020. 

Petteri Lahdelma 


