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Ohje Kangasalan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulujen huoltajille 

lähiopetukseen palattaessa 14.5.2020 

 

 

 
Ohjeen tarkoitus  

Tämän ohjeen tarkoitus on tukea kouluja toteuttamaan turvallinen koulunkäynti lapsille ja henkilökunnalle 

koronaepidemian aikana. Ohjeen perustana ovat  

- Valtioneuvoston tiedote 29.4.2020  (https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-rajoitteiden-

purkamisesta) 

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja 

varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana 

(https://vnk.fi/documents/10616/20764066/Ohje+koulutuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4jille+040520.p

df) 

- Opetushallituksen ohje (https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronavirusepidemiasta-johtuvia-

rajoituksia-ja-poikkeusjarjestelyita-puretaan) 

 

Ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin  

1. Kouluun ei saa tulla sairaana  

 

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

hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Kenenkään 

lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos 

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

odottamaan vanhempaa.  

 

 

2. Riskiryhmään kuuluvat  

 

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.  

Kangasasalan terveyspalveluiden tiedote asiasta: https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-

terveyspalveluiden-ajankohtaiset/lahiopetukseen-palaaminen-ja-lapsen-terveys/  

 

 

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää 

 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Koulussa 

vältetään mahdollisuuksien mukaan tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden 

kanssa.  

 

 Isoja yhteistilaisuuksia (kuten esimerkiksi yhteistä kevätjuhlatilaisuutta) ei järjestetä. 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-rajoitteiden-purkamisesta
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https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-rajoitteiden-purkamisesta
https://vnk.fi/documents/10616/20764066/Ohje+koulutuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4jille+040520.pdf
https://vnk.fi/documents/10616/20764066/Ohje+koulutuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4jille+040520.pdf
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronavirusepidemiasta-johtuvia-rajoituksia-ja-poikkeusjarjestelyita-puretaan
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronavirusepidemiasta-johtuvia-rajoituksia-ja-poikkeusjarjestelyita-puretaan
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-ajankohtaiset/lahiopetukseen-palaaminen-ja-lapsen-terveys/
https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-ajankohtaiset/lahiopetukseen-palaaminen-ja-lapsen-terveys/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
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o Kangasalla järjestetään koko kaupungin yhteinen kevätjuhla striimattuna 

lauantaina 30.5.  

 Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään.  

o Huoltajapalaverit pidetään edelleen mahdollisuuksien mukaan etänä. 

o Huoltajia pyydetään välttämään oleskelua koulun alueella. Lapsi saatetaan 

koulualueen ulkopuolelle.  

 Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei ole määräyksiä valtion taholta. Ryhmiä ei tarvitse 

jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä. 

 Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on kouluissa kerralla aiempaa 

vähemmän.  

 Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan.  

 Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voida 

muutoin toteuttaa.  

 

 

4. Opetusjärjestelyt 

 Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaita on samassa tilassa aiempaa 

vähemmän eli oppilaiden välistä fyysistä etäisyyttä toisistaan ja opettajasta lisätään.  

o Koulut voivat hyödyntävät lähiympäristöä monipuolisesti oppimisessa mm. 

tekemällä opintoretkiä luontoon. 

o Oppilaiden tulee pukeutua sään mukaisesti jokaisena koulupäivänä, jotta he 

voivat oleskella ja liikkua ulkona. 

 Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai 

yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.  

 

Kouluruokailu 

 Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailua ruokasalissa. 

Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti.  

 Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. 

o Kädet pestään ohjeiden mukaisesti ennen ruokailua. 

o Ruoanjakaja käyttää kertakäyttökäsineitä. 

o Noudatetaan hygieniaohjeistuksia. 

o Ruoka syödään kertakäyttöastioista luokissa. 

o Kouluissa siirrytään mahdollisuuksien mukaan luokkaruokailuun. 

o Ruokailu voidaan toteuttaa retkieväin myös muualla kuin koulussa. 

 

 

 

5. Koulukuljetukset 

 

 Koulukuljetuksissa oppilaita ohjeistetaan pitämään etäisyyttä toisiin oppilaisiin.  

 Koulumatkat suositellaan kuljettavaksi joko pyörällä tai kävellen ja välttämään 

koulukuljetuksia mahdollisuuksien mukaan. 

 

 

6. Iltapäivätoiminta 

 

 Suositellaan, että kontaktien minimoimiseksi iltapäiväkerhoon ei osallistuta, ellei se ole 

välttämätöntä.  
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7. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja 
 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit- 

ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oikein 

toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. 

 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. Lasten käsihuuhteen käyttö 

tapahtuu aikuisen valvonnassa. 

 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. 

 Maskien käyttöä ei suositella koulussa. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-

torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/kankaisten-kasvomaskien-

kaytto-koronaviruspandemian-aikana  

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista  

8. Siivous 
 

Kouluissa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita koronavirustilanteessa. 

 

 

9. Jos koulussa todetaan koronavirustartunta 
 

Tartuntaketjujen selvitystyöstä vastaa tartuntatautilääkäri. Jos koronavirustartunta todetaan 

jollakulla koulussa tai varhaiskasvatuksessa, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet 

pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava 

pois koulusta lääkärin antaman ohjeen mukaisesti. 
 

 

10. Poissaolo 

 

Oppivelvollisuusikäisille annettava opetus on lainsäädännön mukaan lähiopetusta. Opetusta ei 

voida jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä haluaisivat. Ainoastaan 

siinä tapauksessa, että terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi oppilaalle tehdään päätös erityisistä 

opetusjärjestelyistä (perusopetuslaki 18 §), voidaan opetus antaa etäopetuksena. Tällainen 

järjestely voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta. 

Järjestelyn tulee perustua lääkärin arvioon. 

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee 

osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa 

poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. 

Noudatamme Kangasalan poissaolo-ohjeistusta. 

Luvan poissaoloon koulusta erityistä syytä varten myöntää vanhempien kirjallisen anomuksen 

(Wilman hakemukset) perusteella luokanopettaja/luokanvalvoja. Viittä koulupäivää pidemmistä 

poissaoloista päättää rehtori. Vanhemmat vastaavat opintojen sujumisesta tilapäisen 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/kankaisten-kasvomaskien-kaytto-koronaviruspandemian-aikana
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/kankaisten-kasvomaskien-kaytto-koronaviruspandemian-aikana
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https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista
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vapauttamisen aikana. Tehtävät ja mahdolliset arviointiin vaikuttavat suoritukset on sovittava 

oppilasta opettavien opettajien kanssa. 

 

 

Koulut antavat tarkempaa tietoa opetusjärjestelyihin ja koulukuljetuksiin liittyen. Myös kotona on hyvä 

keskustella lapsen kanssa, miten lapsi voi omalla toiminnallaan vaikuttaa fyysisten kontaktien määrään. 

Kouluun on turvallista ja mukavaa tulla näkemään koulutovereita ja viedä lukukausi loppuun, kun kaikki 

sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin. 

 

 

Turvallista kevätlukukauden loppua toivottaen,              

Kangasalan kaupungin opetuspalvelut 

 

 

 

 

 

 

 

 


