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Tiedote oppilaille ja huoltajille: Päivitettyä tietoa koronavirustilanteesta 15.3.2020 
 

Helsingin peruskouluissa ja lukioissa opetus jatkuu 
 
Alla päivitettyä tietoa koronavirustilanteesta sekä perusopetuksen että lukioiden osalta 
 
Kaupunki päätti perjantaina 13. maaliskuuta, että kaupungin koulut pidetään auki ja toiminta 
jatkuu olosuhteet huomioiden normaalisti. Asiantuntijoiden mukaan toimintojen sulkemisella ei 
olisi juurikaan vaikutusta epidemian hidastamiseksi tässä vaiheessa. Opetusta ei keskeytetä 
koronavirustilanteen vuoksi.  
 

Tietoa perusopetuksen oppilaiden huoltajille 
 
Toimenpiteet perusopetuksessa 
Kouluun ei saa tulla sairaana. Vähäistenkin hengitystieoireiden (nuha, yskä, hengenahdistus, 
kuume) ilmaantuessa pitää jäädä koulusta pois. 
 
Huoltajat, jotka kokevat lastensa kuuluvan riskiryhmiin, voivat halutessaan olla yhteydessä 
kouluun mahdollisten erityisjärjestelyjen varalta.  
 
Noudatamme tiettyjä varotoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Siivousta on 
tehostettu ja siivouksessa noudatetaan THL:n ohjeita. Edelleen painotamme käsien pesun 
tärkeyttä ensisijaisena keinona tartuntojen ehkäisemisessä. Oireettomat oppilaat eivät nykyisen 
tiedon mukaan tartuta muita.  
 

Teemme muutoksia koulujen toiminnassa. Pyrimme siihen, että suuria lapsiryhmiä ei ole 

yhdessä tilassa samaan aikaan. Välitunteja voidaan rytmittää niin, että kaikki oppilaat eivät ole 

yhtä aikaa esimerkiksi koulun käytävillä ulos lähdettäessä tai sisään tultaessa. Opetus 

toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Lisäämme verkko-opetuksen osuutta. Suunnittelemme 

toimintaa niin, että lapset ja nuoret eivät toimi suurissa ryhmissä. Liikuntatunneilla suositaan 

ulkoliikuntaa sekä teoriamuotoista opetusta. Koulujen ulkopuolelle suuntautuvat Helsingin 

sisäiset retket peruutetaan toistaiseksi.  Koululaisuinnit on peruttu ja uimahallit ovat kiinni. 

 

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu myös normaalisti. Osa palveluntuottajista voi joutua 

tekemään muutoksia omaan toimintaansa. Näistä tiedotetaan erikseen. 

 

Oppilashuollon työntekijät ja opetushenkilöstö ovat oppilaiden apuna, mikäli tilanne painaa 

lapsenne mieltä. Oppilashuollon henkilöstö palvelee netin kautta: jelppii.fi -sivuston chat toimii 

arkisin klo 10-16. 

 

Kuten aiemmin ilmoitimme, ulkomaille suuntautuvat leirikoulut, retket ja muut opintomatkat on 

peruttu toukokuun loppuun asti. Toivomme, että monet niistä voidaan järjestää myöhemmin. 

Emme ota vastaan ulkomailta vieraita. Muista Suomen kaupungeista otamme vieraita vastaan 

harkinnan mukaan. Myös peruskoulujen TET-jaksot perutaan. Opettajat ovat huoltajiin tästä 

yhteydessä. 

 

Perumme kouluissa kaikki yli 100 henkilön tilaisuudet kuten esimerkiksi yhteiset 

aamunavaukset, vanhempainillat, ja yhteiset retket. Pienempien tapahtumien järjestäminen 

pohditaan aina tapauskohtaisesti.  
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Suosittelemme, että ulkomaan matkoilta kouluun palaavat oppilaat jäävät kotiin yhdeksi viikoksi 
paluupäivästä lukien (pois lukien Pohjoismaat ja Viro). 
 
Yleistä tietoa Helsingin kotikaranteeneista perusopetuksessa 
Helsingissä on edelleen kotikaranteenissa olevia oppilaita sekä henkilöstön jäseniä joissakin 
kaupungin peruskouluissa. Päätöksen kotikaranteenista ja sen laajuudesta tekevät aina 
terveysviranomaiset. Jos muissa kouluissa joudutaan vastaaviin toimenpiteisiin, 
terveysviranomaiset ovat yhteydessä kotikaranteeniin asetettaviin henkilöihin, ja me toimialana 
tiedotamme tarvittaessa perheitä Wilman tai sähköpostin kautta.  
 
Osa lapsista ja nuorista on perheen huoltajan omalla päätöksellä päättänyt jäädä pois koulun 
oppitunneilta.  Korostamme, että poissaolosta on aina ilmoitettava luokanopettajalle tai 
luokanvalvojalle. Koulusta poissaolijoille lähetämme kotitehtävät Wilman kautta ja 
hyödynnämme verkko-opetusmahdollisuuksia.  
 
Olemme saaneet paljon kysymyksiä siitä, voiko kotikaranteenissa olevan henkilön lähipiiri 
liikkua kodin ulkopuolella normaalisti ja käydä esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa. 
Terveysviranomaiset ohjeistavat, että oireettomien ja kotikaranteenissa olevien lasten huoltajat 
voivat käydä töissä ja sisarukset voivat käydä päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa.  
 
Tietoa koronaviruksesta 
Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja 
päänsärky. Jos oireiden kanssa ei pärjää kotihoidolla, voi soittaa kaupungin 
neuvontapuhelimeen, joka palvelee numerossa 09 310 10024 arkisin klo 7-20. Muina aikoina, 
jos ei oireiden vuoksi voi odottaa seuraavaan arkiaamuun, voi olla yhteydessä päivystysapuun 
p. 116 117 (24 h). Oireilevia henkilöitä kehotetaan ottamaan ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä 
terveysviranomaisiin. 
 
Kaupunki on tehnyt Laakson terveysasemasta koronaterveysaseman ja se toimii osoitteessa 
Lääkärinkatu 8 R, ma - pe klo 8 - 18. Koronaterveysasemalla hoidetaan 16.3. klo 8 alkaen kaikki 
kiireellistä arviota tai hoitoa vaativat helsinkiläiset potilaat, jotka kärsivät ylähengitystieinfektion 
oireista. Koronaterveysasemalle ei tule hakeutua ilman että on ensin ollut puhelimitse 
yhteydessä terveydenhuoltoon. 
 
Noudatamme kaikessa toiminnassamme terveysviranomaisten ohjeita. Tiedotamme edelleen 
Wilman kautta koronavirustilanteesta ja sen aiheuttamista muutoksista kouluissa, joten 
pyydämme, että seuraatte Wilmaa aktiivisesti. 
 
Lisätietoa: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/a-o/ajankohaista/kysymyksia-ja-
vastauksia-koronaviruksesta 
 
 

Tietoa lukioiden opiskelijoille ja huoltajille 
 
Toimenpiteet lukioissa 
Lukioon ei saa tulla sairaana. Vähäistenkin hengitystieoireiden (nuha, yskä, hengenahdistus, 
kuume) ilmaantuessa pitää jäädä pois opetuksesta ja muusta lukion toiminnasta. 
 
Huoltajia, jotka kokevat lastensa kuuluvan riskiryhmiin, voivat halutessaan olla yhteydessä 
lukioon mahdollisten erityisjärjestelyjen varalta. 
 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/a-o/ajankohaista/kysymyksia-ja-vastauksia-koronaviruksesta
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/a-o/ajankohaista/kysymyksia-ja-vastauksia-koronaviruksesta
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Noudatamme tiettyjä varotoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Siivousta on 
tehostettu ja siivouksessa noudatetaan THL:n ohjeita. Edelleen painotamme käsien pesun 
tärkeyttä ensisijaisena keinona tartuntojen ehkäisemisessä.  
 

Teemme muutoksia lukioiden toiminnassa. Opetus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. 

Välitunteja voidaan rytmittää niin, että kaikki opiskelijat eivät ole yhtä aikaa esimerkiksi koulun 

käytävillä ulos lähdettäessä tai sisään tultaessa. Toimimme tarvittaessa pienemmissä ryhmissä.  

Liikuntatunneilla suositaan ulkoliikuntaa ja teoriamuotoista opetusta. Myös lukioiden 

ulkopuolelle suuntautuvat Helsingin sisäiset retket harkitaan tarkasti.  

 

Kuten aiemmin ilmoitimme, niin ulkomaille suuntautuvat opintomatkat on peruttu toukokuun 

loppuun asti. Toivomme, että monet niistä voidaan järjestää myöhemmin. Emme ota vastaan 

ulkomailta vieraita. Muista Suomen kaupungeista otamme vieraita vastaan harkinnan mukaan.  

 

Perumme lukioissa kaikki yli 100 henkilön tilaisuudet kuten esimerkiksi yhteiset aamunavaukset, 

vanhempainillat, ja yhteiset retket. Pienempien tapahtumien järjestäminen pohditaan aina 

tapauskohtaisesti.  

 
Suosittelemme, että ulkomaan matkoilta lukioon palaavat opiskelijat jäävät kotiin yhdeksi 
viikoksi paluupäivästä lukien (pois lukien Pohjoismaat ja Viro). 
 
Ylioppilaskirjoituksista 
Turvaamme opetusta ja ohjausta sekä ylioppilaskirjoitusten toteutumista tarvittaessa erilaisin 
keinoin. Hyödynnämme monipuolisia verkko-opetuksen ja ohjauksen menetelmiä muiden 
opiskelijoiden kanssa. Seuraamme YTL:n ohjeita mahdollisista muutoksista 
ylioppilaskirjoituksien järjestämisessä ja tiedotamme niistä Wilman kautta.    
 
Yleistä tietoa Helsingin kotikaranteeneista 
Jos lukioissa jouduttaisiin kotikaranteenitilanteisiin, niin päätöksen kotikaranteenista ja sen 
laajuudesta tekevät aina terveysviranomaiset. Terveysviranomaiset ovat yhteydessä 
kotikaranteeniin asetettaviin henkilöihin ja me toimialana tiedotamme tarvittaessa perheitä 
Wilman tai sähköpostin kautta. 
 
Osa nuorista on perheen omalla päätöksellä päättänyt jäädä pois opinnoista. Korostamme, että 
poissaolosta on aina ilmoitettava ryhmänohjaajalle. Poissaolijoille lähetämme kotitehtävät 
Wilman kautta ja hyödynnämme verkko-opetusmahdollisuuksia.  
 
Olemme saaneet paljon kysymyksiä, voiko kotikaranteenissa olevan lähipiiri liikkua normaalisti 
ja käydä esimerkiksi töissä. Terveysviranomaiset ohjeistavat, että oireettomien ja 
kotikaranteenissa olevien lasten ja nuorten huoltajat voivat käydä töissä ja sisarukset voivat 
käydä päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa.  
 
Tietoa koronaviruksesta 
Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja 
päänsärky. Jos oireiden kanssa ei pärjää kotihoidolla, voi soittaa kaupungin 
neuvontapuhelimeen, joka palvelee numerossa 09 310 10024 arkisin klo 7-20. Muina aikoina, 
jos ei oireiden vuoksi voi odottaa seuraavaan arkiaamuun, voi olla yhteydessä päivystysapuun 
p. 116 117 (24 h). Oireilevia henkilöitä kehotetaan ottamaan ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä 
terveysviranomaisiin. 
 
Kaupunki on tehnyt Laakson terveysasemasta koronaterveysaseman ja se toimii osoitteessa 
Lääkärinkatu 8 R, ma - pe klo 8 - 18. Koronaterveysasemalla hoidetaan 16.3. klo 8 alkaen kaikki 



 HELSINGIN KAUPUNKI  
 Kasvatus ja koulutus  

   
   
   
 
 

 

 

Postiosoite: PL3000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki +358 9 310 8600 

hel.fi/kasvatusjakoulutus 

y-tunnus/FO-nummer: 

0201256-6 

Postadress: PB 3000, 00099 HELSINGFORS STAD 

Besöksadress: Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors 

 

kiireellistä arviota tai hoitoa vaativat helsinkiläiset potilaat, jotka kärsivät ylähengitystieinfektion 
oireista. Koronaterveysasemalle ei tule hakeutua ilman että on ensin ollut puhelimitse 
yhteydessä terveydenhuoltoon. 
 
Noudatamme kaikessa toiminnassamme terveysviranomaisten ohjeita. Tiedotamme edelleen 
Wilman kautta koronavirustilanteesta ja sen aiheuttamista muutoksista lukioissa, joten 
pyydämme, että seuraatte Wilmaa aktiivisesti. 
 
Lisätietoa: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/a-o/ajankohaista/kysymyksia-ja-
vastauksia-koronaviruksesta 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
Liisa Pohjolainen    Juha Jolkkonen 
toimialajohtaja    toimialajohtaja 
kasvatus ja koulutus   sosiaali- ja terveystoimiala 
Helsinki    Helsinki 
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