
 

Hei,  

Kiitos kaikille pitkäjänteisestä ja arvokkaasta työstä näissä poikkeusoloissa tänä keväänä. 
Kiitoksen ansaitsevat sekä koulujen henkilökunta, huoltajat kotona sekä kaikki 
yhteistyökumppanit, jotka ovat mahdollistaneet lasten ja nuorten koulun käynnin 
koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa. Ennen kesälomia meillä on vielä yksi ponnistus 
edessä.  

 
Hallitus linjasi 29.4.2020, että koronaviruksen aiheuttamia rajoitustoimenpiteitä puretaan ja 
perusopetuksen yksiköissä sekä esiopetuksessa palataan lähiopetukseen 14.5.2020. 

 

Lähiopetukseen palaamisen valtakunnallisista linjauksista voit lukea: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeesta 

sekä opetushallituksen ohjeesta:   

14.5. alkaen: Lähiopetukseen palaaminen perusopetuksessa.  

 

Koulunkäyntiä koskevat loppukevään ajan seuraavat keskeiset periaatteet ja ohjeet: 

1. Lähiopetukseen palataan 14.5.2020 perusopetuksen ja esiopetuksen osalta 
2. Lukion osalta koulu jatkuu loppukevään ajan etäopetuksena. 
3. Perusopetuslain/lukiolain mukaan oppilaan/opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei 

hänelle ole erityisestä syystä myönnetty siitä tilapäistä vapautusta. 
4. Arvion riskiryhmään kuuluvien oppilaiden osallistumisesta lähiopetukseen tekee lääkäri. 

Myös niissä tilanteissa, joissa huoltaja tai muu perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, arvion 
oppilaan osallistumisesta opetukseen tekee lääkäri (lääkärintodistus). 

5. Erityisistä opetusjärjestelyistä tulee sopia koulun rehtorin kanssa. 
6. Kouluun ei saa tulla kipeänä. 
7. Jos lapsi sairastuu koulupäivän aikana, hänet eristetään ja koulu järjestää valvonnan siihen 

asti, kunnes huoltajat hakevat lapsen koulusta. Kouluterveydenhoito ei hoida akuutisti 
sairastuvia oppilaita loppukevään aikana. 

 

Paikalliset opetusjärjestelyt Rautalammin kunnassa 14.5.-30.5. 

Luokat 1-6: Kerkonjoen oppilaat palaavat Kerkonjoen koulun tiloihin. Matti Lohen koulun 
oppilaista alakoulun oppilaat sekä ala- ja yläkoulun pienryhmät palaavat Matti Lohen koulun 
tiloihin.  

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/145-alkaen-lahiopetukseen-palaaminen-perusopetuksessa


Luokat 7-9 siirtyvät lähiopetukseen Rautalammin lukion tiloihin. Tällä järjestelyllä 
pystymme paremmin huolehtimaan oppilaiden ja henkilökunnan osalta valtion ohjeistamalla 
tavalla turvaetäisyyksistä ja hygieniaoloista ja esimerkiksi hoitamaan ruokailujen ja 
välituntien porrastuksen joustavammin. 

Lukion opiskelijat jatkavat monimuoto-opetuksessa (etäopiskelu) lukuvuoden loppuun. 

Koulukyydit kulkevat normaalien aikataulujen mukaisesti. Kuljetuksissa on kiinnitetty 
huomiota sekä oppilaiden ja myös kuljettajien turvallisuuteen. Osa reiteistä ajetaan isommalla 
autolla, jolloin oppilaat istuvat autossa väljemmin. Lähikontakteja pyritään välttämään, mutta 
esimerkiksi saman perheen lapset voivat istua autossa vierekkäin.  Kuljettaja ohjeistaa lapsia 
ja nuoria tarvittaessa tarkemmin. Huoltaja voi myös omakustanteisesti kuljettaa 
oppilaan/oppilaat kouluun itse. 

Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi tai nuori, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea 
perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata 
kouluun tai varhaiskasvatukseen. Paikalliseen terveydenhuoltoon voit olla yhteydessä 
puhelimitse 044 4131200 tai sähköisen asiointipalvelun kautta 
https://pro.klinik.fi/contact/sisa-savo 

 

Oppilaan poissaolot 

Poissaoloon koulusta on aina oltava perusteltu syy. Luvan 1 – 3 päivän poissaoloon 
myöntää luokanopettaja/luokanohjaaja. Yli 3 päivää kestäviin poissaoloihin haetaan lupa 
rehtorilta. 

Poissaoloa haetaan kirjallisesti. Huoltaja voi tässä tilanteessa hakea poissaololupaa 
Wilma-viestillä.  

 

Oppilaan poissaoloon on kolme hyväksyttyä syytä: 

1. Sairauspoissaolo  

• Jos oppilas on sairaana, haetaan sairauslomaa tällä syyllä. Lyhyissä (1-3pv) 
sairauspoissaoloissa riittää ilmoitus luokanopettajalle/luokanohjaajalle. Sairauksien 
leviämisen takia on tärkeää, ettei sairaana tulla kouluun. 

 

2. Muu syy (=harkinnanvarainen poissaolo, jonka opettaja tai rehtori päättää) 

• Harkinnanvaraisia poissaoloja ovat esimerkiksi lomamatkoihin liittyvät poissaolot. Tarkempi 
poissaolon syy tulee perustella hakemuksessa. 

• Näissä tapauksissa oppilas opiskelee itsenäisesti kotona ja suorittaa opettajilta pyydetyt 
tehtävät/kokeet. Tämä tarkoittaa sitä, että huoltaja vastaa oppilaan opiskelusta.  Koulu ei 

https://pro.klinik.fi/contact/sisa-savo


ohjaa opetusta ja oppimista tässä tilanteessa. Käytännössä oppilas opiskelee ja tekee 
tehtäviä huoltajan vastuulla esim. tehtäviä oppikirjoista. 

 

3. Oppilaan poissaolo riskiryhmään kuulumisen perusteella  

• Koronatilanteeseen liittyen poissaoloanomukset riskiryhmään kuulumisen perusteella 
osoitetaan rehtorille, joka päättää poissaolon myöntämisestä. 

• Tämän poissaolosyyn myöntäminen edellyttää hoitavan lääkärin arviota. 
• Jos oppilaalle myönnetään poissaolo lääkärintodistuksella, tarkoittaa se sitä, että oppilas 

jatkaa opiskelua huoltajien avulla kotona. 
• Perusopetuksessa ei tällä hetkellä anneta etäopetusta, ellei kyse ole perusopetuslain 18 §:n 

mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä. 
• Opettaja ohjaa ja vastaa oppilaan opiskelusta koko jakson ajan. 

 

Poissaoloista oppivelvollisten osalta voit lukea tarkemmin opetushallituksen sivuilta: 

Oppivelvollisuus ja poissaolot opetuksesta 14.5.2020 alkaen 

 

 

Olli Lipponen 

Sivistysjohtaja 

 

https://www.oph.fi/fi/oppivelvollisuus-ja-poissaolot-opetuksesta-1452020-alkaen

