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Päiväys Ma 16.3.2020 

 

 

Hei taas huoltajat! 

 

Hallitus on linjannut tänään seuraavia toimenpiteitä: 

 

"Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Su-

omessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja 

talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut 

yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen 

vuoksi poikkeusolot. 

 

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toimin-

nassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy 

varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne 

vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. 

 

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun 

vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin 

järjestetään koulussa järjestettävä 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, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen 

hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 

18.3.2020." 

 

Rovaniemen steinerkoulu noudattaa hallituksen linjausta ja lähiopetus keskeytetään 18.3.2020 

lähtien. Järjestämme kuitenkin linjauksen mukaisesti varhaiskasvatusta ja esiopetusta kaikille sitä 

tarvitseville, sekä perusopetusta 1-3 luokkien osalta niiden huoltajien lapsille, jotka työskentelevät 

yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Opetusta järjestetään myös erityisen tuen 

päätöksen saaneille oppilaille, joiden huoltajat eivät pysty järjestämään hoitoa kotona. Tämä lu-

onnollisesti tarkoittaa sitä, että eri luokkien oppilaita tullaan yhdistämään, mutta luokan koko on 

korkeintaan 10 oppilasta. 

 

Tätä varten pyydän niitä huoltajia ilmoittamaan minulle, jotka yllä olevan linjauksen mukaan 

tarvitsevat lähiopetusta tai hoitoa. 

Huomenna tiistaina on vielä lukujärjestyksen mukainen koulupäivä ja keskiviikkona siirrytään 

etäopetukseen. Tiistaina koulussa olevat oppilaat pakkaavat koulutarvikkeet mukaan ja vanhem-

milla on mahdollisuus hakea oppilaiden tavaroita klo 18 saakka koululta. 

 

Tiedotamme huomenna lisää, kun saamme lisää vastauksia käytännönjärjestelyjen osalta! 
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Ystävällisin terveisin, 

Paula Säynäjäkangas 
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