
Syyslukukausi aloitetaan kaikissa Haapaveden kaupungin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa 

normaalisti lähiopetuksena 

 

Koronatilanne on ollut koko kevään ja kesän ajan Haapavedellä maltillinen. Yhtään koronatapausta 

ei ole todettu. Kesäflunssaa on ollut liikkeellä jonkin verran viime aikoina.  

Huomioimalla turvavälit, hyvä käsi- ja yskimishygienia, valtioneuvoston ohjeiden mukainen 

toiminta mahdollisten ulkomaanmatkojen jälkeen ja se, että sairaana tai oireilevana kouluun, 

päiväkotiin tai harrastuksiin ei tulla, arvioimme pystyttävän pitämään tilanteen jatkossakin 

alueellamme hyvänä.   

Opetusjärjestelyillä pyritään oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa siihen, että minkä tahansa 

tarttuvan taudin leviäminen olisi mahdollisimman vähäistä. Kevään lähiopetusjaksolla havaittiin, 

että infektioiden leviäminen oli kouluissa vähäistä. Syksyn opetusjärjestelyjen suunnittelussa on 

huomioitu kevään hyvät käytänteet ja kehitetty niitä syksyä varten. Keskeistä on muistaa, että 

kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin ei saa tulla, jos oppilaalla tai henkilöstöön kuuluvalla 

on vähäisiäkin hengitystieoireita, kuumetta tai sairauden tunnetta. Jos koulu- tai 

päiväkotipäivän aikana alaikäinen henkilö todetaan sairaaksi, hänet eristetään valvotusti ja 

kasvomaskia käyttäen toisista, ja vanhempia pyydetään hakemaan oppilas/lapsi kotiin. 

Koulupäivän aikana oppilaat toimivat omissa luokissaan ja kouluissa ja päiväkodeissa ryhmien 

välinen vaihtuvuus pidetään mahdollisimman vähäisenä. Yksikön sisäisiä isoja tapahtumia ei 

järjestetä ja mm. ruokailutilanteet on suunniteltu sellaisiksi, että kontaktit ja ryhmien välinen 

sekoittuminen on minimoitu. 

Haapaveden kaupungin esi- ja perusopetusta tarjoavissa kouluissa ja Haapaveden lukiossa 

aloitetaan koulutyö normaalisti lähiopetuksena, mutta sellaisin järjestelyin, että tartuntariskien 

määrä voidaan minimoida. Järjestelyissä on muutoin huomioitu samat periaatteet kaikissa 

Haapaveden kaupungin oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa, mutta kukin koulu tai päiväkoti 

tiedottaa vielä yksikkökohtaisesti perheitä koulun/päiväkotitoiminnan aloituksesta ja 

yksikkökohtaisista järjestelyistä, jotka perheen ja lapsen/oppilaan on tarpeellista huomioida. 

Jos henkilöllä todettaisiin koronatartunta, mahdolliset altistuneet selvitetään terveysviranomaisten 

toimesta ja tarpeen mukaisesti henkilöt määrätään karanteeniin terveysviranomaisen päätöksellä. 

Kouluilla ja oppilaitoksilla on hyvä valmius siirtyä tarpeen mukaan etäopetukseen. 

Perusopetuksessa etäopetukseen siirtyminen on mahdollista yksittäisten oppilaiden tai luokkien 

kohdalla, mikäli korona-altistumista havaittaisiin. Koko perusopetuksen kouluyksikön tai 

kaupungin perusopetukseen siirtyminen etäopetukseen arvioidaan olevan epätodennäköistä. 

Etäopetuksen järjestelyt niin perusopetuksessa kuin muilla kouluasteilla riippuvat koronatilanteesta. 

Mahdolliset perusopetuksen etäopetusratkaisut tehdään paikallisen terveysviranomaisen ja 

opetuksen järjestäjän päätöksellä. Muilla kouluasteilla voidaan siirtyä etäopetukseen tilanteen 

mukaan asianomaisen oppilaitoksen rehtorin päätöksellä. 

Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvalta matkalta palattaessa noudatetaan valtioneuvoston 

kulloinkin voimassa olevaa maittaista matkustusrajoitussuositusta. Omaehtoista karanteenia 

suositellaan noudattamaan 14vrk ajan palattaessa matkustusrajoituksen alaisesta maasta. 

Omaehtoisen karanteenin aikana tulee käyttää jatkuvasti hengityssuojainta koulutiloissa, mikäli 

henkilö osallistuu lähiopetukseen. Karanteenimääräykset voivat tiukentua, joten kannattaa seurata 

valtakunnallista tiedotusta asiasta. 



Haapaveden kaupungin sivistys- ja koulutuspalvelut pysyvät kaikille turvallisina palveluina, jos 

tautitilanne pysyy nykyisen kaltaisena. Huomioimalla tässä tiedotteessa esitetyt toimintaohjeet, on 

Koronan ja myös muiden hengitystieinfektioiden leviäminen mahdollista pitää alhaisena. 
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