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Harjavallan sivistystoimen tiedote 11.8.2020 

 

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asiakkaat, 

oppilaat, opiskelijat ja huoltajat! 

 

Hyvää elokuuta! 

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuosi 2020-2021 alkaa torstaina 

13.8. Opetus toteutetaan normaaliolojen lainsäädännön ja 

opetusjärjestelyjen mukaisesti. Perusopetuksen opetusjärjestelyissä 

huomioidaan Opetushallituksen ohjeet: 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-

jarjestaminen-182020-alkaen 

 

Lukiokoulutuksen opetusjärjestelyihin liittyvät Opetushallituksen ohjeet 

löytyvät tämän linkin takaa: 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukiokoulutuksen-

jarjestaminen-182020-alkaen 

Lukion ylioppilasjuhlan ajankohta on lauantai 29.8. Tarkempi aikataulu 

löytyy Harjavallan kaupungin kotisivuilta kohdasta lukio. 

https://peda.net/harjavalta/harjavallan-lukio 

 

Yleistä asiaa hygieniaan liittyen 

 

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai 

varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään 

ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai 

yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Jos 

käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. 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. Seuraamme 

maskien käyttöön liittyvää ohjeistusta ja tulemme toimimaan 

valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Ainakaan toistaiseksi maskien 
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käyttämistä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa. Kouluissa on 

tehostettu kosketuspintojen siivoamista, ja ruokailutilanteiden hygieniaan 

kiinnitetään myös erityistä huomiota. 

 

Vain terveenä varhaiskasvatukseen tai kouluun 

 

Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana. 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 toimia sieltä saatujen 

ohjeiden mukaisesti. 

 

Varhaiskasvatus 

 

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan myös kansallisia ohjeita 

tartuntojen välttämiseksi: 

https://www.oph.fi/fi/varhaiskasvatuksen-jarjestaminen-uudella-

toimintakaudella-2562020-alkaen 

Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan 

tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Hygienian tehostamisesta huolimatta on 

tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, 

turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin 

ennenkin.  

 

Poissaolokäytänteet 

 

Poissaoloihin liittyvät normaalit käytänteet. Huoltajan tulee anoa lupaa 

poissaoloon ennalta ja ilmoittaa sairauspoissaoloista koululle viipymättä. 

Anottavaan poissaoloon tulee olla hyväksyttävä syy, kuten sairaus ja 

järjestelyn tulee perustua lääkärin arvioon. Näissä tilanteissa pitää 

huoltajan olla suoraan yhteydessä rehtoriin.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt 8.8.2020 

omaehtoista karanteenia koskevan ohjeensa. Muutoksia tehtiin töissä 

käymiseen sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen osallistumiseen. 

Ohjeessa suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei 

osallistu varhaiskasvatukseen. Myös perusopetuksessa olevan lapsen 

kohdalla suositellaan karanteeniin määrätyn kotiin jäämistä. Ohje 

kokonaisuudessaan löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-

19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia. 
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Koulukuljetukset 

 

Koulukuljetukset järjestetään, kuten toukokuun lähiopetusjakson aikana. 

Ylimääräisten kuljetusten järjestämiseen ei valitettavasti ole 

mahdollisuutta. Etenkin isompien oppilaiden toivotaan kulkevan 

esimerkiksi polkupyörillä, mikäli se vain on mahdollista. 

 

Lähtökohtamme on, että ohjeistukset huomioiden järjestettävään 

lähiopetukseen on turvallista osallistua. 

Koulut tiedottavat Wilman kautta koulukohtaisista tarkemmista 

käytänteistä erikseen. 

 

Turvallista luku- ja toimintavuotta jokaiselle! 

 

Tommi Aalto, sivistysjohtaja 


