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AJANKOHTAINEN TILANNE 

Suomessa varaudutaan yhä laajempaan epidemiaan. Hallitus on todennut yhdessä tasavallan presidentin 
kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Asian vakavuudesta kertoo se, 
että valmiuslaki on otettu käyttöön ensimmäisen kerran Suomen historiassa. Valmiuslaki on mahdollistanut 
sen, että muun muassa kouluja, oppilaitoksia ja yliopistot suljetaan, julkisia kokoontumisia, liikkumista ja 
vierailuja terveydenhuollon yksiköihin rajoitetaan, ja sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia lisätään. 
Suomi on palauttanut rajatarkastukset kaikille rajoilleen ja rajaliikennettä on rajoitettu 19.3. alkaen. 
Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on vähentää ihmisten lähikontaktien määrä niin vähäiseksi kuin 
mahdollista. Tässä asiassa myös meidän kansalaisten velvollisuudet omassa toiminnassamme ovat 
avainasemassa. On ymmärrettävä, että määräyksiä on noudatettava tinkimättä ja kaikkia perheen 
ulkopuolisia lähikontakteja tulee välttää. 

Ajankohtainen tilannekuva päivittyy THL:n sivuille: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-
koronaviruksesta 

KOULUJEN JA VARHAISKASVATUSYKSIKÖIDEN TOIMINTA HIRVENSALMELLA 

 
Varhaiskasvatuksen yksiköt  
 

1. Toiminnassa ei muutoksia aikaisempaan; varhaiskasvatuksen yksiköt pidetään toiminnassa.  
2. Ne vanhemmat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona tulee näin menetellä eli mikäli 

toinen vanhemmista on kotona tai hänellä on tähän mahdollisuus tulee myös lasten jäädä kotiin. 
Tällä mahdollistetaan yksiköiden toiminta myös tilanteissa, joissa osa henkilöstöstä ei ole 
käytettävissä. Asiasta sovitaan yksilöllisesti varhaiskasvatuksen esimiehen kanssa. 

3. Mikäli muutoksia palveluverkkoon joudutaan tekemään tiedottaa asiasta varhaiskasvatuksen 
esimies.  

4. Varhaiskasvatuksen tilat ovat suljettuja ulkopuoliselta toiminnalta. Lasten jättö ja nouto ulkoa eli 
huoltajat eivät kulje sisätiloihin. 

 
Koulut  
 

1. Koulujen tilat on suljettu ja lähiopetus niissä keskeytetty ajalla 18.3.2020-13.4.2020. Oppilaat ovat 
jääneet kotiin korvaavaan opetukseen.  

o 0-4 luokat. Luokanopettaja laatinut luokalle lukujärjestyksen ajalle 18.3.-13.4 ja oppilaat 
opiskelevat kotona tämän lukujärjestyksen ja oman opettajan antamien ohjeiden 
mukaisesti. 

o 5-9 luokat. Oppilaat opiskelevat normaalin lukujärjestyksensä mukaisesti ja oppilaat 
opiskelevat kotona lukujärjestyksen ja oppiaineen opettajan ohjeiden mukaisesti. 

2. HUOM! 0-3 luokat. Hallitus on perjantaina 20.3.2020 julkaiseman tiedotteen mukaan muuttanut 
ohjeistustaan liittyen 0-3 luokan oppilaiden lähiopetusta. 

o Ne vanhemmat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito/huolenpito kotona tulee 
menetellä näin edelleen. Opetusministeri Li Andersson vetoaa uudenkin ohjeistuksen 
jälkeen vanhempiin: Lähiopetus on edelleen vain viimeinen vaihtoehto 

o Lähiopetusmahdollisuutta tarjotaan koululla klo 9.00-13.00 0-3 luokan oppilaille. 
o Tarvekartoitus viimeistään sunnuntaina 22.3. henkilökohtaisella viestillä 0-3 luokkien 

oppilaiden huoltajille.  



o Huoltajille tiedotetaan su 22.3.2020 klo 23 mennessä. 
 
Opettajat ovat oppilaiden käytettävissä oppilaiden lukujärjestyksen mukaisesti ja ovat valmiina ohjaamaan 
oppilaita korvaavissa opiskeluissaan. Myös kodin ja koulun välinen yhteistyö korostuu tällaisena 
poikkeuksellisena aikana ja poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä. Opettajat antavat lisätietoja, ohjeita ja 
ohjausta, joten kenenkään ei tarvitse selvitä tilanteesta yksin. Yhteydenotot ensisijaisesti Wilman 
välityksellä tai opettajan antamien erillisohjeiden mukaisesti. 
 
On syytä muistaa, että vaikka hallitus on lieventänyt määräyksiään 0-3 luokan oppilaiden lähiopetukseen 
liittyen ei tilanne epidemian suhteen ole millään tavalla helpottunut. Päinvastoin. Olemme Suomessa vasta 
epidemian alkuvaiheissa ja suurimmat haasteet ovat vielä edessä. Hallitus on jo valmistautunut 
rajoittamaan kansalaisten liikkumista alueellisesti. Opetuksen järjestäjänä Hirvensalmen kunta on 
normaalioloissa sitoutunut vastaamaan siitä, että se pystyy tarjoamaan oppilaille terveellisen ja turvallisen 
opiskeluympäristön. Myös tämän hetken kaltaisissa poikkeusoloissa jokainen kunta ja koulu tekee kaiken 
mahdollisen pyrkiessään samaan tavoitteeseen, mutta on selvää, että lähiopetuksessa lähikontaktien 
määrän kasvaessa kasvavat myös riskit. Yhä voimakkaammin on siis pyrittävä siihen, että kaikkia 
lähikontakteja tulee välttää ja 0-3 luokan oppilaiden osallistuminen tulee olla opetusministerin sanoin 
”viimeinen vaihtoehto”.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Koulujen ja varhaiskasvatuksen yleisen toiminnan osalta lisätietoja antaa edelleen tarvittaessa rehtori 
Petteri Lahdelma ensisijaisesti Wilma -viestein tai sähköpostitse ja kiireellisissä tilanteissa puhelimitse 050 
5959295.  

Iso kiitos vielä kaikille oppilaille, huoltajille ja opettajille päättyvällä viikolla osoitetusta asenteesta yhteisen 
haasteen edessä. Toiminta on ollut esimerkillistä. Kaikkien voimia koetellaan yhä seuraavien viikkojen 
aikana, mutta yhdessä selviämme tästä varmasti.  

Hirvensalmella 21.3.2020 Petteri Lahdelma 


