
Hyvät Rovaniemen steinerkoulun oppilaiden huoltajat, 

 

Pyydämme vastaamaan tähän kyselyyn ke 6.5.2020 mennessä. 

https://forms.gle/DpCWRWEPD7UKALtPA 

 

Kuten varmasti uutisista olette kuulleet, hallitus on 29.4 päättänyt, että peruskoulut siirtyvät takaisin 

lähiopetukseen 14.5 alkaen. Tästä eteenpäin opetus toteutuu lähiopetuksena, eivätkä yksittäiset koulut saa 

omalla päätöksellään jatkaa etäopetusta. 

 

Pyrimme lähiopetuksessa porrastamaan opetusta ja minimoimaan sosiaalisten kontaktien määrän 

hallituksen ohjeiden mukaisesti. 

 

Moni huoltaja on jo nyt ottanut yhteyttä rehtoriin, ja ilmoittanut lapsensa olevan kotikoulussa kesälomaan 

saakka. Perheillä on oikeus pitää omalla ilmoituksellaan lapsensa kotiopetuksessa, mutta 14.5 alkaen 

huoltaja vastaa itse opintojen järjestelyistä sekä opiskelun etenemistä kotikoulussa. Opetuksenjärjestäjän 

tulee lain mukaan kuitenkin valvoa ja arvioida oppilaan edistymistä. Valvonnan toteuttamisesta 

tiedotamme myöhemmin. 

 

Tilankäytön, opetuksen porrastamisen käytäntöjen ja kouluruokailun suunnittelemiseksi pyytäisimmekin 

kaikkia koulumme huoltajia ilmoittaman tällä lomakkeella, osallistuuko oppilas lähiopetukseen vai 

pidetäänkö hänet kotiopetuksessa. 

 

Odotamme lisätietoa aluehallintovirastolta opetuksen toteuttamisen yksityiskohdista, ja pyrimme omassa 

toiminnassamme noudattamaan alueellisia käytäntöjä. Tiedotamme opetuksen järjestämisestä ja 

käytännön järjestelyistä sitä mukaa, kun saamme enemmän tietoa. Toistaiseksi toimimme valtionhallinnon 

tiedotuksen varassa. 

 

Kiitos kaikille kärsivällisyydestä ja joustavuudesta vaikeassa tilanteessa! Pidetään huolta toisistamme! 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Paula Säynäjäkangas 

Rovaniemen steinerkoulun rehtori 

 

 

Ote valtionhallinnon tiedotteesta: 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita 

noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. 

Tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestää opetustilat niin, että niissä on normaalia 

enemmän väljyyttä. Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja 

kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Myös henkilöstön tulee toimia saman lapsiryhmän kanssa ja 

hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelevat yhdessä ohjauskirjeen 

aluehallintovirastoille. Epidemian leviämistä yhteiskunnassa rajoitetaan varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen osalta tartuntatautilain nojalla. 

Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi lääkäri. Työntekijöiden osalta arviointi tehdään yhdessä 



työterveyden ja työnantajan kanssa. 

 

Soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä opetuksen järjestäjä ei voi järjestää opetusta etäopetuksena. 

Kunta ei voi päättää omalla päätöksellään koulujen sulkemisesta eikä kunta voi myöskään päättää 

opetuksen järjestämisestä ainoastaan etäopetuksena. Oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa 

säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille. 

 

Valtionhallinnon tiedote löytyy kokonaisuudessaan  täältä: 

 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-

perusopetuksen-rajoitteiden-purkamisesta 

Lisätietoa kotiopetuksesta löytyy täältä: 

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

 

 

--  

Paula Säynäjäkangas 

Rehtori 

Rovaniemen steinerkoulu 

Viirinkankaantie 1 

96300  Rovaniemi 

p. 044 755 6239 

rehtori@rovaniemensteinerkoulu.fi 
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