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OPETUSTOIMEN 

TIEDOTE  
17.3.2020  

 

Tiedote poikkeusolomääräysten toimeenpanosta opetustoimessa 

 
 

Suomen hallitus on linjannut, että  

”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.” 

 

Pyhäjoen koulujen tilat suljetaan ke 18.3.2020 alkaen ja lähiopetus niissä 

keskeytetään. Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin lähiopetuksena 

esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 -luokkien lähiopetus niiden vanhempien 

lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla 

sekä erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. 

Pyhäjoen lukio on siirtynyt etäopetukseen jo 16.3.2020. Ylioppilaskirjoitukset 

toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa ilmoitetun mukaisesti. 

 

Järjestelyt kestävät tällä tietoa 13.4.2020 saakka. 

 

Koulusta poisjäännistä ei tarvitse erikseen ilmoittaa.   

 

Niille koululaisille, joille yllämainittujen perusteiden nojalla järjestetään 

lähiopetusta, järjestetään myös kouluruokailu ja koulukuljetus, mikäli he ovat 

kuljetusoppilaita. 

 

Etäopetus ja –opiskelu toteutetaan erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -

ratkaisuja sekä itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Tämä tarkoittaa käytännössä 

tiivistä työskentelyä kotona koulusta tulevien ohjeiden mukaisesti.  

 

Lähtökohtaisesti etäopetus tapahtuu voimassaolevaa lukujärjestystä 

noudattaen. Etäopetuksen tekniseen toteutukseen oppilaan näkökulmasta 

riittää perustietokone, tabletti tai ns. älypuhelin. Koulut lainaavat laitteita 

tarvittaessa.  Koulut ja opettajat informoivat yksityiskohtaisemmin 

opetusjärjestelyistä ja käytettävistä järjestelmistä ja laitteista. Varsinkin pienten 

oppilaiden kohdalla vanhempien tuki, opastus ja valvonta on keskeisessä 

roolissa. 

 

Koulukuraattori Hanna-Leena Kurkela (040 – 359 6113), koulupsykologi Kirsti Mäki  

(040 – 359 6145) ja kouluterveydenhoitaja Paula Lammi (040 -135 8019) 

ovat tavoitettavissa Wilman ja puhelimen välityksellä virka-aikana (arkisin klo 8-

16). Kyseiset henkilöt ovat yhteydessä asianosaisten kanssa siitä, miten sovittujen 

tapaamisten suhteen menetellään. 

 

http://www.portofraahe.fi/
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Järjestelyistä ja niiden muutoksista tiedotetaan oppilaita ja koteja Wilma-

järjestelmän kautta. 

 

 

 

 

Lisätiedot: 

Antero Tervonen, p. 040 359 6101 

sivistysjohtaja 

 

Tauno Rajaniemi, p. 040 359 6161 

Pyhäjoen lukion rehtori 

 

Johanna Tupila, p. 040 359 6111 

Saaren koulun rehtori 

 

 Annukka Kolehmainen, p. 040 359 6154 

 Yppärin koulun johtaja 

  

 Hanna Mäkikauppila, p. 040 359 6130 

 Parhalahden koulun johtaja 

 

 Laura Vikiö, p. 040 359 6140 

 Pirttikosken koulun johtaja 
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