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Ohjeita toiminnan jatkamiseen turvallisesti 14.5 alkaen  
 

Ohjeita laadittaessa on huomioitu kansalliset ohjeet tartuntariskin torjumiseen ja toiminnan 

turvalliseen järjestämiseen ja ohjeita tulee noudattaa Hollolan kunnan ko. palveluissa.  

Terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä käytänteitä ja ohjeistusta sekä pedagogisia ratkaisuja on 

valmisteltu huomioiden erityisesti THL:n, OKM:n, aluehallintoviraston sekä Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän ohjeet ja suositukset. Lisätietoja ohjeistuksista löytyy:  

• OKM Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Hallitus päätti varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö: Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön 

toimialalla 

• Opetushallituksen uutinen: Koronavirusepidemiasta johtuvia rajoituksia ja poikkeusjärjestelyitä 

puretaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5.2020 lukien 

• Aluehallintoviraston verkkosivut 

• THL Terveyden ja hyvinvointilaitos verkkosivut  

 

 

Ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin  
 

1. Poissaolot  

Perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee 

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

 

Perusopetuksen osalta läsnäolopakkoa ei opetuksessa ole, mutta oppivelvollisuus on. Mikäli 

huoltaja haluaa, että lapsi on koulusta lomalla ja hoitaa opetuksen itse kevätlukukauden 

loppujen 11 päivän osalta, niin menettely on sama kuten muutoinkin poissaoloihin liittyen. 

Mikäli oppilas on lomalla, opetusta ei koulun toimesta anneta eikä lapsella ole oikeutta 

kouluruokailuun.  

 

2. 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 

erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia 

sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle 

terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.  

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-rajoitteiden-purkamisesta
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-rajoitteiden-purkamisesta
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen
https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen
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
http://www.avi.fi/
https://thl.fi/fi/
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
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3. Koulumatka 

Koulumatkalla noudatetaan varovaisuutta ja vältetään fyysisiä kontakteja.  

Osa kuljetuksista tapahtuu vain koululaisia varten ostetuilla taksi- tai linja-autokyydeillä, osa 

julkisella liikenteellä. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona voidaan käyttää myös huoltajan 

kanssa sovittavalla tavalla oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävää riittävää 

avustusta.  

 

4. 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 ja varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa 

muiden kanssa 

• Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä. 

• Oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, 

kouluruokailussa ja muissa siirtymätilanteissa. 

• Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.  

• Muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. 

• Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei ole määräyksiä. 

• Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai 

yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.  

• Alakoulussa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja 

valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua.  

 

5. Henkilökunnan työskentely  

Henkilökunnan kokous- tai suunnittelutilaisuuksia ei järjestetä yhteisissä tiloissa. Opetuksen 

suunnitteluun liittyvä yhteistyö tehdään etäyhteyden avulla. Opettajanhuoneeseen ei voida 

kokoontua totuttuun tapaan. Koulun koon mukaan rehtori määrittää koulun ne tilat, joissa 

koulun henkilökunta voi esim. lämmittää ruokansa ja käyttää vain aikuisille tarkoitettuja 

saniteettitiloja. 

 

Henkilökunnan työhyvinvointiin liittyvissä asioissa toimitaan työterveyshuollon ohjeiden 

mukaan. 

 

6. Koulupäivän aloittaminen 

• Koulupäivän alkamista odotetaan pihalla välttäen fyysisiä kontakteja. 

• Sisälle siirrytään porrastetusti ja ohjatusti ryhmittäin.  

 
  

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
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7. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana.  

• 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. Käsihuuhdetta on 

saatavilla ulko-ovien luona. 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 tai varhaiskasvatuksessa.  

o Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos: Ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen 
o Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos: Kankaisten kasvomaskien käyttö 
o Työterveyslaitos: Tietoa itsetehdyistä kasvomaskeista 

 

8. Opetuksen järjestäminen 

• Vuosiluokilla 1-6 opetus pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti luokanopettajan 

johdolla. 

• Vuosiluokilla 7-9 opetusryhmä voi vaihtua.  

• Oppilaiden siirtymistä toiseen tilan vältetään.  

• Toisessa kotimaisessa sekä vieraissa kielissä, osa-aikaisessa erityisopetuksessa, 

suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksessa sekä oppilaan oman äidinkielen 

opetuksessa ja esimerkiksi valinnaisissa aineissa opetusryhmät koostuvat tyypillisesti 

eri luokkien oppilaista. Tällöin oppilaan opetusryhmä koulupäivän aikana voi vaihtua. 

• Normaalia tuntijakoa noudatetaan. Monialaisia kokonaisuuksia voidaan rakentaa 

osaksi koulupäivää. 

• Retket lähikohteisiin, luonnossa liikkuminen ja virtuaalisen oppimisympäristöt ovat 

suositeltavia. 

• Oman ryhmän yhteisiä tilaisuuksia voidaan järjestää turvallisuusnäkökohdat 

huomioiden. Kevätjuhlia vieraineen ei kuitenkaan voida pitää. 

• Oppimisen arviointi toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

mukaisesti. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin, jotka on annettu jo lukuvuoden 

aikana. 

• Lukuvuoden kahden viimeisen viikon aikana on tärkeä keskittyä oppilaiden 

hyvinvoinnin tukemiseen. 

• Uuteen kouluun siirtyvät oppilaat tutustuvat tulevaan kouluunsa ja opettajiinsa 

eräyhteyden välityksellä. 

• Poissaoloon tulee aina hakea lupa. Huoltajat ilmoittavat opettajalle oppilaan 

sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan 

huomioida opetuksen ja sen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa.  

• Oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä oppilashuollon toteuttamisessa noudatetaan 

opetussuunnitelmaa. Toimintaa ohjaa koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. 

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
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Oppilaan tuen tarpeita arvioidaan ja tukitoimet suunnitellaan siten, että tarvittava 

oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä erityisopetus voidaan aloittaa heti uuden 

lukuvuoden käynnistyessä. Koulukuraattorit ovat kaikkien oppilaiden ja huoltajien 

tavoitettavissa Wilman tai puhelimen välityksellä.  

• Oppilas ohjataan tarpeen mukaisesti oppilashuollon palvelujen piiriin. Oppilashuollon 

palvelut järjestetään siten, että oppilaat voivat itse hakeutua palveluihin helposti. 

 

9. Lainakoneiden palauttaminen  

Oppilas palauttaa lainaamansa laitteen koululle 14.5. Koulut ohjeistavat lainakoneiden 

palauttamisesta tarkemmin erikseen.  

 

10. Kouluruokailu 

 

Kouluruokailussa noudatetaan poikkeusolojen ohjeita 13.5. saakka. Torstaista 14.5. eteenpäin 

kouluruokailussa siirrytään lähiopetuksessa tapahtuvaan ruokailuun. 

 

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

Ruokasalia voi kuitenkin käyttää porrastetusti. Ruokailut voidaan mahdollisuuksien mukaan 

järjestää koululuokissa. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä 

syömisen aikana.  

 
11. Siisteys  

Kouluilla ja päiväkodeilla tehostetaan siivousta loppukevään ajan. 

• Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta ja saniteettitiloissa 
lisäksi desinfiointiainetta.  

• Kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat 
pyyhitään siivouksen yhteydessä.  

Hollolan kunnan siivouspalvelut noudattaa Työterveyslaitoksen THL siivousohjeita.  

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On 

mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.  

• Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. 

• Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai 

askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien 

välillä. Vältetään sellaisten välineiden käyttöä, joita ei voida helposti pestä tai pitää 

puhtaana. 

• Erityistilojen turvallista käyttöä edistetään välisiivouksilla. 

• Omia leluja ei tuoda kouluun.  

 

  

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
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12. Välitunnit 

Sisävälitunteja ei pidetä, vaan kaikki välitunnit vietetään ulkona. Välitunneille/-lta siirrytään 

ohjatusti ja porrastetusti. 

 

13. Aamu- ja iltapäivätoiminta  

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään normaalisti huomioiden annetut turvallisuus- ja 

hygieniaohjeistukset.  

 

14. Lukuvuoden päättäminen  

Koulutyö päättyy lukuvuoden viimeisenä päivänä lauantaina 30.5.2020. Tartuntariskin 

välttämiseksi kouluissa ei voida järjestää normaaliajan mukaisia koulun kevätjuhlia. 

 

 

Viimeisen koulupäivän kesto on 1 tunti. Koulut ilmoittavat järjestelyistä tarkemmin Wilman 

välityksellä.  

 

15. Jos koulussa todetaan koronavirustartunta  

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle 

lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla koulussa, selvitetään, onko tapahtunut 

altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi. 

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta vähintään seitsemän vuorokauden ajan 

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

vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen. 

 

16. Vastuu on kaikilla 

Jotta koulutyö onnistuu kunnolla, jokaisen on noudatettava sääntöjä ja varovaisuutta sekä 

huomioitava turvallisuusohjeistus kaikessa toiminnassaan. 

 

Lisätietoja perusopetukseen liittyen:  

rehtori, Sanna Plit-Rehula p. 044 7801 238 

erityisopetuksen rehtori, Minna Tsutsunen p. 044 7801 767 

rehtori, Anssi Vidman p. 044 7801 253 
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Ohjeet turvalliseen varhaiskasvatukseen  
 

1. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään 

•  Ryhmät toimivat omina ryhminään, omien aikuisten kanssa ja yhteistyötä toisten 

ryhmien kesken vältetään. 

• Varahenkilöt pyritään pitämään omissa kotiyksiköissä, myös turhaa henkilökunnan 

siirtelyä vältetään. 

• Vanhempia suositellaan välttämään sisällä oleskelua. Lasten tuonti ja 

hakukäytänteistä, antaa jokainen yksikkö tarkempia linjauksia. 

• Yhteistilaisuuksia ei järjestetä 

• Pyritään keskittämään toimiminen omaan toiminta-alueeseen/ryhmään. Koko 

henkilökunnan palaverit mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta. 

•  Järjestetään toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa. Ulkoilun porrastaminen ja 

retkeily lähiluonnossa. 

• Tutustumispäiviä ei järjestetä varhaiskasvatukseen eikä esiopetukseen. Mikäli 

vanhemmat kokevat tarvetta tutustumiseen, lähiesimies sopii sen toteuttamistavasta 

yhdessä vanhempien kanssa. 

• Riskiryhmään kuuluvien lasten osalta sovitaan toimintatavat erikseen 

 

2.    Noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa 

• Huolehditaan riittävästä käsienpesusta THL:n ohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa 

käytetään lisäksi käsidesiä 

• Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan päiväkotiin, 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.  

• Omia leluja ei tuoda varhaiskasvatukseen, lukuun ottamatta unikaveria joka säilytetään 

poikkeusolojen ajan päiväkodissa.  

• Yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina 

käyttäjien välillä 

• Ruokailuja porrastetaan ja mahdollisuuksien mukaan voidaan ruokailu järjestää myös 

ryhmätiloissa 

• Aikuiset annostelevat ruuat 

• Maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa.  

o Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos: Ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen 
o Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos: Kankaisten kasvomaskien käyttö 
o Työterveyslaitos: Tietoa itsetehdyistä kasvomaskeista 

Kouluilla ja päiväkodeilla tehostetaan siivousta loppukevään ajan. 

• Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta ja saniteettitiloissa 
lisäksi desinfiointiainetta.  

• Kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat 
pyyhitään siivouksen yhteydessä.  

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
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Hollolan kunnan siivouspalvelut noudattaa Työterveyslaitoksen THL siivousohjeita.  

 

3.    Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana (lapset, henkilökunta).  

• Jos lapsi sairastuu kesken päivän, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan 
odottamaan vanhempien saapumista aikuisen valvonnassa  

 

4. Kesäpäivystys ja päiväkotien remontit 

• Remonteista johtuen joudumme yhdistämään yksikköjä saman katon alle. Pyrimme 

pitämään eri yksiköiden lapsiryhmät erillään 

• Kesäpäivystyksessä väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä  

 

5.     Esiopetus  

• Alkuluokkatoiminta on keskeytetty kevään 2020 osalta. Esiopettajat toimivat vain oman 

ryhmän kanssa.  

• Ks. Ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin  

 

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluihin liittyen:  

palvelupäällikkö, Päivi Laattala p. 044 7801 374 

palvelupäällikkö, Sanja Pokki p. 044 7801 312  

 

 

 

  

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen
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Ohjeet vapaa-aikapalveluiden toimintoja koskien  
 

1. Kirjasto 

 

Hollolan pääkirjasto aloittaa varausten noutopalvelun 14.5. Sivukirjastot ovat suljettu 31.5 asti. 

Aineistoa pääsee noutamaan ma-pe klo 12-16 (helatorstaina 21.5. kirjasto on suljettu). AVIn 

ohjeistuksen mukaisesti vain ennalta varatun aineiston nouto ja aineiston palautus on 

mahdollista. Varauksia voi tehdä verkkokirjastossa lastu.finna.fi ja tarvittaessa myös 

puhelimitse 03 880 3270. Varaukset noudetaan asiakaspalvelutiskiltä. Kirjaston muut tilat eivät 

vielä ole käytettävissä. Kirjastot avautuvat 1.6.2020.  

 

2. Nuorisopalvelut 

 

Kesän päiväleirit järjestetään kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla Salpakankaalla ja 

Paimelassa. Koronaviruspandemian vuoksi leirit painottuvat ulkoiluun ja osallistumismäärät on 

leireillä rajattu 30 lapseen/leiri. Ilmoittautumiset: https://www.hollola.fi/hollolan-kesaleirille-

ilmoittautuminen-alkaa-tanaan-klo-16. Lisätietoja kesän päiväleiritoiminnasta antaa Suvi 

Ovaska p. 044 7801 307, suvi.ovaska@hollola.fi.  

 

3. Liikuntapalvelut 

 

Kesälle suunniteltujen ulkouimakoulujen ja muiden toimintojen ilmoittautumiset aukeavat 

viikolla 21. Uimahalli on suljettuna käynnistettyjen huoltotoimenpiteiden sekä remonttien 

vuoksi ja avataan elokuussa viikolla 33. 

Lisätietoja Auli Kasakkamäki-Heikkinen 14.5.2020 alkaen, p. 044 7801 485, auli.kasakkamaki-

heikkinen@hollola.fi.  

 

Lisätietoja vapaa-aikapalveluiden toimintaan liittyen:  

vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinketo p. 044 7801 310 

 

https://www.hollola.fi/hollolan-kesaleirille-ilmoittautuminen-alkaa-tanaan-klo-16
https://www.hollola.fi/hollolan-kesaleirille-ilmoittautuminen-alkaa-tanaan-klo-16
mailto:suvi.ovaska@hollola.fi
mailto:auli.kasakkamaki-heikkinen@hollola.fi
mailto:auli.kasakkamaki-heikkinen@hollola.fi

