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Tiedote henkilöstölle. 
 
 
 

Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään 
toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten 
pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin 
suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.   

  

• Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö on toistaiseksi normaalisti työssä 

keskiviikosta 18.3.2020 lähtien. Mitoitusta tarkastellaan tilanteen mukaan.  

• Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimintayksiköissä, mukaan lukien lähiesimiehet, ei 

voi tehdä etätyötä.   

• Esiopettajat valmistelevat yksiköittäin esioppilaille toiminnallisia tehtäviä niille 
esioppilaille, jotka opiskelevat kotoa käsin. Tehtävät lähetetään Wilman kautta.  

• Huoltajat tekevät päätöksen lapsen osallistumisesta tai poissaolosta. Poissaolot 
ilmoitetaan edelleen TietoEdun kautta, lukituksen ajan poissaolot voi ilmoittaa 
poikkeuksellisesti suoraan henkilökunnalle. Henkilökunta vie poissaolot Läsnään ja 
hoitoajat Resurssisuunnitteluun.  
 

Suosituksessa ei ole määritelty mitään erityisiä työntekijäryhmiä tai työnteonmuotoja. 
Kaikki jotka voivat hoitaa lapset kotona niin ottavat lapset kotiin, jos eivät voi, niin 
lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen (olivat vanhemmat tai toinen vanhempi 
kriittisillä aloilla tai ei).  

 
  

 

Perusopetus 
 
Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus 
järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset 
oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.  
 
Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien 
lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä 
aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus 
sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on 

mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.  
 

• Koko perusopetuksen henkilöstö on toistaiseksi normaalisti työssä keskiviikosta 
18.3.2020 lähtien. Mitoitusta tarkastellaan tilanteen mukaan.  
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Vuosiluokkien 1-3 opetus  
 

• Järjestetään sekä etä- että lähiopetuksena. Huoltajat tekevät päätöksen 
lähiopetukseen osallistumisesta. Etäopetukseen osallistuville opetus järjestetään 
käyttäen pääasiallisena viestintävälineenä Wilmaa ja sen ohella muita vaihtoehtoisia 
välineitä, kuten esim. O365. 

 

• Koululaisten iltapäivätoiminta jatkuu lähiopetukseen osallistuville 1-2-luokkien ja 
erityisen tuen oppilaille. 

 

Vuosiluokkien 4-9 opetus    
 

• Yleisen tuen ja tehostetun tuen oppilaiden opetus järjestetään etäopetuksena. 
Erityisen tuen oppilaiden opetus järjestetään lähi- tai etäopetuksena. Päätöksen 
erityisen tuen oppilaiden lähiopetukseen osallistumisesta tekee huoltaja.   

 

• Vastuu opetuksesta on samalla opettajalla kuin normaalioloissakin. Tarvittaessa laaja-
alaiset erityisopettajat toimivat tukena yleisopetuksen ryhmissä. 

 

• Luokkamuotoinen erityisopetus jatkuu normaalisti lähi- tai etäopetuksena. Päätöksen 
lähiopetukseen osallistumisesta tekee huoltaja.  

 

• Opetus toteutetaan yleisen ja tehostetun oppilaille etäopetuksena sähköisiä välineitä 
hyödyntäen. Ne oppilaat, joiden perheistä ei löydy toimivaa tietokonetta, tablettia tai 
älypuhelinta, ovat yhteydessä opettajaan. Nämä tilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti 
esim. materiaalipaketein.   

   

Kouluruokailu 
 
Kouluruokailu järjestetään lähiopetukseen osallistuville normaalisti. Lähiopetukseen 
osallistuvat oppilaat ovat oikeutettuja valvontaruokailuun.  
 

Koulukuljetus 
 
Tällä viikolla (vk 12) kaikki koulukuljetukset ajetaan normaalisti.   

 

Etäopetus 

• Etäopetuksessa käytetään Wilmaa pääsääntöisenä viestintäkeinona. Oppilaat 
ohjeistetaan opiskelemaan päivittäin pääsääntöisesti oman lukujärjestyksensä 
mukaan. Opettaja täyttää Wilman tuntipäiväkirjaa, johon kirjataan oppilaiden ohjeet ja 
tehtävät. Wilman rinnalla voi käyttää myös muita sähköisiä ympäristöjä, kuten O365. 
Opettaja tiedottaa opetusryhmiään opetukseen liittyvistä asioista. Jos opetusryhmissä 
on oppilaita, joilla ei ole kotona käytössä tietokonetta, älypuhelinta tai tablettia, 
oppilaalle annetaan tehtäviä materiaalipaketteina tai oppikirjoja hyödyntäen.  
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• Mikäli oppilas on sairaana, huoltaja ilmoittaa tämän sairauspoissaolon Wilman 
toiminnolla. 

• Oppilas voi tulla käymään koululla, jos se on opetuksen järjestämisen kannalta 
välttämätöntä, esim. materiaalin noutamisen johdosta. Tästä sovitaan aina erikseen 
luokanopettajan tai -valvojan kanssa.  
 

Vapaa-aikapalvelut  
 
Valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, 
Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, 
nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta 
ja työkeskukset suljetaan 13.4. saakka.  

 
Vapaa-aikapalveluiden toiminnot ovat keskeytetty tai keskeytetään viimeistään 18.3.2020, 
13.4.2020 saakka.  

Tämä koskee: kirjastojen, liikuntapalveluiden, jäähallin, uimahallin, yhteisökahviloiden ja 
suurelta osin nuorisopalveluiden toimintaa. Parhaillaan selvitetään keskeisten 
palveluohjaukseen ja -prosesseihin liittyvien toimintojen toteuttamista poikkeusoloissa 

 

Koko hyvinvoinnin palvelualueen henkilöstöä koskevat ohjeet: 
 

Etätyö 
 
Työnantaja määrää etätöihin kaikki työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. 
Esimiehet päättävät keiden työntekijöiden kohdalla etätyö on mahdollista. Erillistä päätöstä 
tästä ei tarvita, vaan esimies ja työntekijä tekevät etätyösopimuksen.  
 
HUOM! Koko perusopetuksen henkilöstö ja varhaiskasvatuksen henkilöstö 
toimintayksiköissä, ml. esimiehet, eivät voi tehdä etätyötä.  
 
Riskiryhmiin kuuluvat ovat yhteydessä omaan esimieheensä. Pyritään varmistamaan, että ko. 
työntekijät eivät ole suorassa kontaktissa asiakkaisiin. Esimiehen kanssa sovitaan etätyön tai 
muun kuin asiakastyön tekemisestä.  Jos nämä eivät ole mahdollisia, työnantaja suosittelee 
vuosilomien pitämistä.  
 
Jos kotona on päiväkoti-ikäinen lapsi, voi tehdä etätyötä esimiehen kanssa sopimalla. Jos 
etätyön tekeminen ei ole ko. tapauksessa mahdollista, esimies voi myöntää palkatonta 
vapaata enintään 13.4.2020 saakka.  
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Sairauspoissaolot ja hoitovapaat 

Toiminnassa pidettävissä yksiköissä on lapsia ja henkilökuntaa, jotka kuuluvat perussairautensa 
vuoksi riskiryhmiin. Heidän osaltaan virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri 
tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä 
päätöksen heidän laittamisestaan karanteeniin. 

Koronaepidemian aikana esimiehen oikeutta hyväksyä sairauspoissaoloja flunssan, influenssan 
tai muun hengitystieinfektion takia laajennetaan siten, että esimiehellä on oikeus hyväksyä 
palkallisena 1-7 peräkkäistä kalenteripäivää. 

Työntekijällä/viranhaltijalla on oikeus saada työlomaa/virkavapaata 

• äkillisesti sairastuneen alle 12-vuotiaan lapsen tai vammaisen lapsen 
ensisijaisesti hoidon järjestämiseksi tai toissijaisesti hoitamiseksi, jos muuta 
hoitoa ei ole saatu järjestetyksi 

• edellyttäen, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella, 
toisella vanhemmista on tosiasiallinen este (sairaalahoito, 
asevelvollisuuden/naisten vapaaehtoisen asepalvelun suorittaminen, reservin 
kertausharjoituksiin osallistuminen ja toisella paikkakunnalla olo matkan tai 
opiskelun vuoksi) hoitaa lasta tai kyseessä on yksinhuoltaja 

• jos lapsi sairastuu kesken työpäivän/työvuoron, palkallinen aika on enintään 
kolme sairastumispäivää seuraavaa kalenteripäivää 

• Koronaepidemian aikana esimiehen oikeutta hyväksyä työntekijän poissaolo 
yllämainituissa tilapäisissä hoitovapaatilanteissa laajennetaan siten, että 
esimiehellä on oikeus hyväksyä 1-7 työpäivää poissaoloa, josta palkallisia ovat 
enintään kolme ensimmäistä kalenteripäivää sairastumisesta lukien, muut ovat 
palkattomia. 

 
Niiden tehtävien osalta, jossa tehtävän hoidossa tapahtuu olennaisia muutoksia 
poikkeustilasta johtuen, esimiehet käyvät tehtävätarpeet ja mahdolliset muun työn 
tarjoamismahdollisuudet lävitse. Niiden pohjalta arvioidaan, miten toimitaan poikkeusolojen 
aikana.  
  
Koronavirukseen liittyvä ohjeistus löytyy kokonaisuudessaan intran etusivulta.  
 


