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Tilanne 18.10.2020 (13 424 tautitapausta koko maassa)

Suomi-tartuntatilanne (THL)

19.5. 0-19 v. – 514 hlöä
31.5. 0-19 v. – 573 hlöä
10.8. 0-19 v. – 689 hlöä
6.9. 0-19 v. – 854 hlöä (10% tapauksista)

27.9. 0-19 v. – 1158 hlöä (12% tapauksista) 
4.10. 0-19 v. – 1265 hlöä (12% tapauksista) 
12.10. 0-19 v. – 1462 hlöä (12% tapauksista)
18.10. 0-19 v. – 1720 hlöä (13% tapauksista)

19.5.2020



Statement to the press by Dr H. Kluge
WHO Regional Director for Europe 15 October 2020, Copenhagen, DK

• Confirmed cases have now surpassed 7 million – moving from 6 to 7 million cases in 
just 10 days. Over the weekend, new records were reached with daily totals 
surpassing 120 000 cases for the first time, on both 9 and 10 October.

• Does it mean that we are back to mid-March? No, we are not. Although we record 
2 to 3 times more cases per day compared to the April peak, we still observe 5 
times fewer deaths. The doubling time in hospital admissions is still 2 to 3 times 
longer. In the meantime, the virus has not changed; it has not become more nor 
less dangerous.

• There are technical reasons for observing higher rates in daily contaminations, one 
certainly being the number of tests performed, with even higher testing rates 
among the younger ages. And there are reasons for lower mortality, which include 
the higher share of transmission among less vulnerable young people, itself a factor 
of mobility and unprotected contact among the younger age cohorts, who have 
better capacity to manage severe cases and avoid a fatal course in the illness.
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Statement to the press by Dr H. Kluge
WHO Regional Director for Europe 15 October 2020, Copenhagen, 
Denmark
Our message is that any nationwide tightening-up decision must consider both the direct risks and the 
collateral damage associated with the pandemic.

Mental health:

• Bring mental health care to the community.

• Address stigma and misinformation.

Gender-based domestic violence:

• We need to look out for each other.

• We need to keep social services running.

Collateral damage among students:

• We should do everything in our power to keep schools open.

• We need to put specific policies in place for at-risk children with special learning needs or health 
conditions.
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Statement to the press by Dr H. Kluge WHO Regional Director for 
Europe 15 October 2020, Copenhagen, Denmark

Collateral damage among students:

• We should do everything in our power to keep schools open.

• We need to put specific policies in place for at-risk children with special learning needs or health conditions.

Collateral damage prevention and management of other health events such as cancer, immunization and cardiovascular diseases:

• We need a dual-track health system response.

Economic vulnerability:

• We need safety nets to reach everyone in need – cut red tape, provide additional support services (including mental health).

Taking care of our exhausted health and other frontline workers:

• Survey, compensate them and act decisively.

All these risks are to be closely monitored with COVID-19 data monitoring.

• We call upon governments and people alike to express empathy and engage in social dialogue with those most impacted by the 
restrictive measures so that hope, engagement and trust prevail among them.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-covid-19-an-update-on-the-
covid-19-situation-in-the-who-european-region
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Tshekki ja Slovakia – nopeasti nousevat tartuntaluvut

Molemmissa maissa päästiin jälleen viikon aikana (v. 42) uusiin ennätyslukemiin koronatartunnoissa. 

Tshekissä viidentuhannen tartunnan raja ylitettiin viikolla kaksi kertaa, korkein päivittäinen uusien tartuntojen määrä 
oli torstaina 8.10 (5394 tapausta). 

Slovakiassa ylitettiin ensimmäistä kertaa tuhannen uuden päivittäisen tartunnan raja torstaina 8.10. 

• Tshekin hallitus julisti 30 vuorokautta kestävän poikkeustilan 5.10. lähtien ja täydensi olemassa olevia rajoituksia 
uusilla tiukemmilla toimilla 9.10. lähtien. 
Lockdown-moodiin ei kuitenkaan vielä mennä, mutta vaihtoehto pidetään terveysministerin mukaan edelleen 
pöydällä. Sekä sairaalahoitoa vaativien vakavien tapausten, että menehtyneiden määrät ovat kasvussa. 
Pahimman skenaarion mukaan lokakuun loppuun mennessä on arvioitu n. 1000 hengen tarvitsevan tehohoitoa. 

• Slovakiassa julistettiin poikkeustila 30.9.
Poikkeustila kestää 45 vuorokautta. Uusia rajoitustoimia lienee tulossa. 

• Slovakiassa suunnitellaan kattavaa maan väestön testausta COVID-19: n yhteydessä. Hallitus on 
valmistautunut hankkeeseen kolme viikkoa. Ei ole vielä selvää, onko testaus pakollista vai 
vapaaehtoista. Tämän totesi pääministeri Igor Matovič (OĽANO) lauantaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

- 17.10.2020
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Yleistä
• Tartunnat nousussa, erityisesti isoissa kaupungeissa

• Uusia kouluja/koulutusta koskevia normeja ei olla annettu

• Varhaiskasvatus ja perusopetus käynnissä

• Toinen aste valmistautuu/varautuu etäopetuksen-paikallisesti päätöksiä

• Saksalainen tutkimus: koululomien loppuminen ei aiheuttanut tartuntapiikkiä

• Saksalainen tutkimus: Huoltajat tyytymättömiä etäopetusjaksoon (laatu, 
opettajien osaaminen, koulujen varustelu jne.)

• Ruotsalainen tutkimus väittää, että yläkouluopettajat olisivat sairastaneet 
vähemmän jos yläkoulut olisivat laitettu kiinni.

• Norjassa tutkittu, että vaka:ssa ja kouluissa vähän koronatapauksia
18.10.2020



Norja
Lite koronasmitte i barnehage og skole

Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller i barnehager 
og på skoler i Norge.

Fredag 16. oktober 2020 - 07:35

– Dette samsvarer godt med den samlede kunnskapen vi har om covid-19 og barn, og tall som er 
rapportert fra andre land, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Til sammen er det meldt om koronatilfeller ved 

24 av 5.730 barnehager

57 av 2.799 grunnskoler

15 av 413 videregående skoler. 

Kun ni skoler har mer enn fem smittetilfeller blant elever og ansatte totalt. 

(©NTB)
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Norja
Hallituksen tavoitteena on pitää päiväkodit, koulut ja korkeakoulut auki.

Tietoa vanhemmille lapsista ja koronaviruksesta

Kestää kauan, ennen kuin koulut ja laitokset lopettavat toimintansa kokonaan, mutta 
infektioiden lisääntyminen viime viikkoina tarkoittaa, että meidän kaikkien on oltava 
erityisen valppaina tulevaisuudessa.

Koulut ja päiväkodit

Päiväkotien ja koulujen liikennemallimalli helpottaa toimenpiteiden skaalaamista, jos 
tartuntatilanne muuttuu. Kun koulut alkavat ensi viikolla, keltaista toimintatasoa sovelletaan, 
ellei paikalliset terveysviranomaiset päätä, että sen pitäisi olla punainen.

Kaikki koulut käynnistyvät keltaisella tasolla estääkseen infektioiden leviämisen ja 
yksinkertaistamalla infektioiden havaitsemista, jos infektioita tulisi tapahtua koulussa 
ensimmäisten viikkojen aikana.

Toistaiseksi ei ole mahdollista tehdä paikallista alaspäin säätöä vihreän tason tasolle.
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Norja
Opintojen alkaminen yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammatillisissa 
korkeakouluissa

Tavoitteena on aloittaa lukukausi avoimilla ovilla oppilaitoksiin. Mutta infektioiden 
hallinta asettaa joitain rajoituksia. Verkko-opetusta tulee tavallista enemmän.

Ammattikorkeakoulujen, korkeakoulujen ja yliopistojen työntekijöiden ja 
opiskelijoiden on noudatettava samoja  infektioiden torjuntaohjeita kuin muualla 
työelämässä .

Laitokset itse ovat vastuussa omien infektioiden torjuntaoppaidensa luomisesta, 
jotka on mukautettu erilaisiin opintopaikkoihin, opinto-ohjelmiin ja 
tutkimustoimintaan, ja ne on päivitettävä tarpeen mukaan.
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Tanska
Lauantain (17.10.) jälkeen Tanskasta on löydetty 451 uutta korona-infektiotapausta, Statens Serum Institut kertoo sunnuntaina päivittäisessä 
päivityksessään.

• Rigshospitaletin professori ja ylilääkäri Henrik Ullumin mukaan tilanne on tällä hetkellä vakaa Tanskassa.

• "Olemme huomattavasti alle sen, mitä näemme muissa Euroopan maissa. Sekä tartunnan saaneiden lukumäärän suhteen, mutta erityisesti 
suhteessa kuolemiin ja uusiin sairaalahoitoihin ", hän sanoo.

• Hän huomauttaa, että kehitys on tällä hetkellä väärässä suunnassa sellaisissa maissa kuin Tšekki, Espanja ja Ranska. 451 uutta infektiotapausta 
seuraa aikaa, jolloin päivittäinen uusien tapausten määrä on vaihdellut 290: sta 500: een.

• Päälääkäri Henrik Ullumin mukaan tämä on tasolla, jolla Tanskan sairaalat voivat pysyä mukana.

• "On tärkeää, että pidämme sen siellä. Koska jos otamme epidemian luonnollisen kulun huonolla säällä, se lisääntyy. Joten on tärkeää, että pidämme 
kiinni siitä tällä hetkellä ", professori sanoo.

• https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7964813/Yderligere-451-er-smittet-med-coronavirus

• SSI:n (= tanskan THL) akatemiajohtaja Kåre Mølbak antoi tukensa pidennetyille kansallisille rajoituksille ja huomautti tilanteen mitä 
todennäköisimmin saavan jatkoa. Mølbak painotti rajoitusten olevan mahdollisesti läpi syksyn ja talven kestäviä varotoimenpiteitä, joiden osalta 
tuskin kannattaa enää puhua poikkeustilanteesta, vaan uudesta, normaalista arjesta. Mølbak totesi arvion antavan realistista kuvaa tanskalaisille 
maan epidemian tulevaisuudennäkymistä. Mølbak korosti lausuntonsa syntyneen laajan terveydenhuoltoalan konsensuksen pohjalta.
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Sverige
Ny coronastudie: Hälften hade undvikit smitta om högstadiet varit stängt

Publicerad 15 oktober 2020 

Hälften så många högstadielärare skulle ha smittats och blivit allvarligt sjuka om 
även högstadiet hade stängt i våras, enligt en ny studie.
– Risken tycks inte vara riktigt så låg som folkhälsomyndigheten sagt, säger 
nationalekonomen Jonas Vlachos, ett av två namn bakom studien.

https://skolvarlden.se/artiklar/ny-coronastudie-halften-hade-undvikit-smitta-om-
hogstadiet-varit-stangt
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Sverige
/ Smittsamma sjukdomar / Covid-19 veckorapporter / Senaste covidrapporten

Denna rapport publicerades 16 oktober 2020 och redovisar läget för covid-19 till och med vecka 41 (5 - 11 oktober).

Läget i Sverige

Uppgången i antalet laboratoriebekräftade fall av covid-19 som setts sedan början av september följs nu i ett fåtal regioner av ett ökat 
antal patienter som är inlagda på sjukhus och fall bland personer som bor på äldreboenden. Även antalet patienter med bekräftad 
covid-19 som påbörjade intensivvård ökade något vecka 41 och hittills har 16 patienter rapporterats nyinlagda på IVA. Ännu syns 
ingen effekt på antalet dödsfall. Antalet inlagda patienter är fortsatt på låg nivå jämfört med våren.

Vecka 41 rapporterades drygt 4 200 bekräftade fall av covid-19, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med vecka 40. Detta visar 
på en fortsatt ökad smittspridning men i en lägre takt, då ökningen vecka till vecka var 25 procent vecka 39 till 40 och 40 procent 
mellan vecka 38 och 39. Nationellt var incidensen 41 fall per 100 000 invånare under vecka 41. Incidensen över 14 dagar (vecka 40 
och 41 sammanlagt) var 77 fall per 100 000 invånare. Under vecka 41 provtogs 136 883 individer, vilket är fler än föregående vecka 
(127 916 individer).

Personer 20-29 år har fortsatt högst incidens av covid-19, följt av åldersgrupperna mellan 30 och 59 år. Incidensen ökade under vecka 
41 i samtliga åldersgrupper jämfört med medelvärdet under föregående tre veckor (vecka 38-40). Ökningen är statistiskt säkerställd i 
samtliga tioåriga åldersgrupper utom bland barn under 10 år och personer 70-79 år. Bland provtagna individer var andelen positiva 
högst i åldersgruppen 20-29 år, där cirka 5 procent av de provtagna personerna också fått en positiv laboratoriediagnos. Nytt för den 
här veckans rapport är redovisning av provtagning per åldersgrupp.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-
19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-41-final.pdf
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Viro
• Maanantaina 19.10. yleissivistävissä kouluissa alkaa syksyinen koululoma, 

mikä tarjoaa hyvän mahdollisuuden viettää aikaa ja nauttia ansaitusta 
lomasta. Varotoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi ei kuitenkaan 
pidä unohtaa.
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Saksa
School Re-Openings after Summer Breaks in Germany Did Not Increase SARS-CoV-2 Cases*

(The IZA Institute of Labor Economics-October 2020)

This paper studies the effect of the end of school summer breaks on SARS-CoV-2 cases in Germany. We 
exploit variation in the staggered timing of summer breaks across federal states which allows us to 
implement an event study design. We base our analysis on official daily counts of confirmed coronavirus 
infections by age groups across all 401 German counties. We consider an event window of two weeks 
before and three weeks after the end of summer breaks. Over a large number of specifications, sub-group 
analyses and robustness checks, we do not find any evidence of a positive effect of school re-openings on 
case numbers. On the contrary, our preferred specification indicates that the end of summer breaks had a 
negative effect on the number of new confirmed cases. Three weeks after the end of summer breaks, cases 
have decreased by 0.55 cases per 100,000 inhabitants or 27 percent of a standard deviation. Our results are 
not explained by changes in mobility patterns around school re-openings arising from travel returnees. 

We conclude that school re-openings in Germany under strict hygiene measures combined with quarantine 
and containment measures have not increased the number of newly confirmed SARS-CoV-2 infections

https://newsroom.iza.org/en/archive/research/school-re-openings-after-summer-breaks-in-germany-did-
not-increase-sars-cov-2-cases/

18.10.2020

https://newsroom.iza.org/en/archive/research/school-re-openings-after-summer-breaks-in-germany-did-not-increase-sars-cov-2-cases/


School Re-Openings after Summer Breaks in Germany Did Not Increase SARS-CoV-2 
Cases* - (The IZA Institute of Labor Economics-October 2020)

• Saksalainen tutkimuslaitos IZA, Institute of Work Economics, on tutkinut saksalaisten 
opiskelijoiden ja vanhempien korona-esiintyvyyttä valtioissa, joissa koulut aloitetaan 
kesäloman jälkeen, ja verrattu niiden opiskelijoiden ja vanhempien esiintyvyyteen 
valtioissa, joissa koulut olivat vielä suljettuina.

• Niin kauan kuin kesäloma kesti, infektioita oli suunnilleen sama määrä perheissä, joissa 
oli koululaisia. Mutta kolmen viikon kuluttua koulun alkamisesta perheissä, joissa koulu 
oli avattu, oli 0,55 vähemmän tartunnan saaneita kuin suljetuissa.

• Infektioiden torjuntatoimenpiteet toimivat

• Tutkijoiden mielestä syyn on oltava se, että infektioiden torjuntatoimenpiteet kouluissa 
toimivat. Ne viittaavat toimenpiteisiin, kuten tiukka hygienia, kasvonaamarit, opetus 
pienissä ryhmissä ja nopea karanteeni epäiltyjen infektioiden yhteydessä. Lisäksi 
vanhemmat ovat seuranneet infektioiden torjuntatoimia kotona hyvin.
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Saksa
Merkelin huippukokous: tärkeimmät päätöslauselmat ja uudet koronan säännöt  

Liittokansleri Merkel ja osavaltioiden pääministerit kokoontuivat 15.10.) neuvotteluun koronarajoituksista. Merkel totesi kokouksen jälkeen, että Saksa on 
eksponentiaalisen kasvun vaiheessa ja että sovitut toimet ovat liian lieviä trendin kääntämiseksi. Merkelin mukaan jokainen osavaltio etsii säännöistä porsaanreikiä. 
Kokouksessa päästiin sopuun alueellisesti sovellettavasta liikennevalomallista, jonka toimeenpano on kuitenkin osavaltioiden toimivallassa:

Korona hotspottien julkisissa tiloissa pidettäviin kokouksiin enintään 10 osallistujaa

Jos uudet infektiot ylittävät 50-arvon, tulevaisuudessa vain kymmenen ihmistä saa tavata julkisessa tilassa. Jos uudet toimenpiteet eivät pysäytä korotusta , tämä 
supistuu enintään viiteen henkilöön tai kahden kotitalouden jäseniin.

Tiukemmat säännöt juhlia varten

Kaikkien kansalaisten tulisi punnita huolellisesti, onko yksityinen juhla tarpeen ja perusteltavissa. Osallistumisrajoituksia sovelletaan alueilla, joilla on 35 uutta 
tartuntaa 100 000 asukasta kohti : 25 ihmistä julkisessa ja 15 yksityisessä tilassa.

Jos 50 uuden infektion kynnysarvo ylittyy , kiristämisen tulisi tulla voimaan. Sitten enintään kymmenen ihmistä tulisi sallia osallistua juhliin julkisissa 
tiloissa. Yksityistiloissa osallistujien määrä rajoitettaisiin kymmeneen henkilöön enintään kahdesta kotitaloudesta.

Ravintolat pidettävä suljettuna klo 23: stä ilmaantuvuusarvolla 50

Jos 35 ilmaantuvuusarvo ylittyy ravintoloiden ja baarien on pysyttävä suljettuna tiettyinä aikoina. Jos raja 50 ylitetään, sulkuaika alkaa klo 23:00 (ml. alkoholin 
myyntikielto)

Maskipakko 35: n esiintyvyydestä

Kaupungeissa ja alueilla, joissa koronanumero kasvaa nopeasti, maskivaatimusta on laajennettava. Seitsemän päivän aikana 35 uudesta infektiosta 100 000 asukasta 
kohden sen tulisi koskea myös ihmisiä, jotka kohtaavat lähempänä tai pidempään.

Majoituskieltoa koskeva päätös lykättiin 8. marraskuuta

Kiistanalaisesta majoituskiellosta päättämistä lykätään.
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Saksa
Kultuuriministeri konferenssi kokousti 15.-16.10

KMK hyväksyy tulevaisuuteen suuntautuvan maakohtaisen sopimuksen ja perustaa pysyvän tieteellisen 
toimikunnan

Osavaltiot perustivat sopimuksella "opetusministerien konferenssin pysyvän tieteellisen toimikunnan". 

Laitoksen tehtävänä on neuvoa osavaltioita koulutusjärjestelmän jatkokehitykseen liittyvissä kysymyksissä 
ja miten vastata haasteisiin, erityisesti 

• laadun varmistamisen ja kehittämisen

• koulutusjärjestelmän vertailukelpoisuuden parantamisen

• liittovaltioiden keskipitkän ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämisen suhteen. koulutusalat, jotka 
ovat merkityksellisiä kokonaisuudessaan.

Pysyvä tieteellinen toimikunta ottaa monialaisen, pitkän aikavälin, systeemisen näkökulman 
koulutuselämäkertaan.

Se perustetaan aluksi rajoitetuksi ajaksi. Laitoksen jatkamisesta päätetään arvioinnin perusteella.
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Saksa - FOCUS Onlinen ja NetMoms selvitys
Saksan koulutusjärjestelmä epäonnistui kollektiivisesti Coronan kotikoulutuksen aikana. Tämän vahvistaa nyt FOCUS Onlinen ja NetMomsin tilaama 
yksinomainen Civey-tutkimus. Hänen kireä johtopäätöksensä: koulut eivät teknisesti kykene digitaalisiin oppitunneihin, opettajat ovat pedagogisesti.

Kotikoulutuksen osalta Saksan koulutusjärjestelmän unelias digitalisointi on kaatunut jaloilleen - kuten FOCUS Onlinen ja NetMomsin mielipidetutkimuslaitos 
Civey esitteli yksinomaisen tutkimuksen. Äänestyskyselyyn osallistuneet kysyivät Saksan edustajilta heidän kokemuksistaan Coronan kriisistä saadakseen aidon 
kuvan tunnelmasta.

Tausta: Edustava Civey-kysely FOCUS Online- ja NetMoms-sovelluksille

Lausuntotutkimuslaitos Civey haastatteli valittuja kouluikäisten vanhempien kokemuksia kotiopetuksen aikana yksinomaan FOCUS Online- ja NetMoms 1500 -
käyttäjille. Tutkimukset tehtiin verkossa 10. – 21. Syyskuuta 2020. Tilastovirhe kokonaistuloksille on 4,1–4,3 prosenttia. Vastaukset näihin kysymyksiin ovat 
raittiita. 70 prosenttia vanhemmista sanoo, että kotiopetuksella on enemmän haittoja kuin etuja. Vain viisi vanhempaa sadasta näkee selvästi hyödyt.

Kotiopetus ei valmista opiskelijoita tulevaisuuteen

Yli seitsemän kymmenestä vanhemmasta on myös sitä mieltä, että heidän lapsensa ovat enemmän tai selvästi vähemmän valmistautuneita tulevaisuuteen 
kotiopetuksen avulla kuin tavanomaisessa kasvotusten opetuksessa (76 prosenttia).

Alle kymmenen prosenttia uskoo, että heidän tulevaisuudellaan ei ole merkitystä, opetetaanko heitä digitaalisesti vai luokkahuoneessa.

Suurin osa pitää teknisiä laitteita riittämättöminä

Tekniset laitteet ovat välttämättömiä digitaalisen oppimisen ja opettamisen onnistumiseksi. Mutta juuri siitä puuttuu Saksan vanhemmat useimmissa kouluissa.

Kaksi kolmasosaa vanhemmista sanoo: lapseni koulussa ei ole riittävästi kotiopetusta. Vain joka viides vanhempi pitää koulun teknisiä laitteita riittävinä.

Sitä vastoin lapsilla on tähän tarkoitukseen sopivat tekniset välineet. Ainakin näin sanoo 68 prosenttia tutkituista äideistä ja isistä. Neljäsosa pitää kuitenkin myös 
teknisen parannuksen tarvetta lapsilla (24 prosenttia).

https://www.focus.de/familie/eltern/familie-heute/exklusive-umfrage-fuer-focus-online-und-netmoms-grosse-homeschooling-diagnose-eltern-stellen-schulen-
verheerendes-corona-zeugnis-aus_id_12489383.html
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Saksa
Kuinka hyvin opettajat voivat opettaa virtuaalitilassa?

Monien vanhempien näkökulmasta digitaalisten koulujen toiminnassa ei kuitenkaan ole vain merkittäviä teknisiä ongelmia. Suurin osa opettajista ei ole myöskään 
riittävästi koulutettu pedagogisesti, sanoo 62 prosenttia vanhemmista.

Alle 20 prosenttia kyselyyn osallistuneista on sitä mieltä, että nykyinen opettajien koulutus riittää takaamaan hyvän digitaalisen opetuksen.

Useimmissa perheissä lastenhoito on naisen asia

Tutkimuksen mukaan lasten hoito jätetään pääasiassa äideille. Lähes kaksi kolmasosaa kyselyyn osallistuneista naisista sanoo, että kotitaloudessa se on pääasiassa 
heidän tehtävänsä. 38 prosentissa perheistä molemmat vanhemmat jakavat tehtävän tasavertaisesti.

Tulokset vahvistavat Burda Forward-tutkimuksen

Nämä tulokset vahvistavat BurdaForwardin edustamattoman käyttäjäkyselyn. 10.-16.8.2020 portaalimme FOCUS Online ja NetMoms tutkivat 1105 
käyttäjää; useimmat heistä kahden lapsen vanhemmat. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin vanhemmat ja lapset ovat oppineet kotiopetustilanteen 
ja missä he tarvitsevat tukea.

Käyttäjiemme antamat tiedot ovat yhdenmukaisia edustavan Civey-tutkimuksen kanssa: 72 prosenttia kyselyyn osallistuneista on sitä mieltä, että kotiopetus ei 
onnistunut tai onnistui vain osittain. Hyvin harvat uskovat sen vuoksi, että kotiopetuksesta voi tulla olennainen osa Saksan koulutusjärjestelmää pandemian 
jälkeenkin.

Suurin osa tutkituista BurdaForward-käyttäjistä on vakuuttunut siitä, että opetussuunnitelmaa ei voida täyttää kouluttamalla ensimmäistä Corona-aaltoa (56 
prosenttia).

Monet vanhemmat tunsivat koulujen olevan yksin

Suurin osa vanhemmista koki itsensä yleensä ylikuormitetuksi kotikoulutuksessa ja koulujen jättämään yksin. Vanhempien mukaan monet opettajat ovat 
osoittaneet liian vähän aloitetta digitaaliseen opetukseen. Lähes 60 prosenttia haastatelluista olisi halunnut lisää temaattista apua lastensa oppimissisällössä. Yli 
puolet valitti vanhempien ja opettajien välisestä riittämättömästä sopimuksesta.

Monet käyttäjät arvostelevat myös perheen, työn ja koulun yhteensopivuutta kotona: Vain 34 prosenttia pystyi integroimaan kotiopetuksen hyvin jokapäiväiseen 
elämäänsä. Jokainen kolmas tutkituista vanhemmista haluaisi välttää kotiopetusta tulevaisuudessa.
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