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KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI TARKOITETTUJEN RAJOITUSTEN 
HALLINNOLLINEN TOIMEENPANO VARHAISKASVATUKSESSA, OPETUKSESSA JA 
KOULUTUKSESSA 

1 Asian taustaa  
Tähän Opetushallituksessa laadittuun muistioon on koottu näkemyksiä siitä, millaisia hallinnollisia 
menettelyitä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen 
koulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen järjestäjien tulee noudattaa 
toimeenpannessaan  

- valmiuslain nojalla varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta 
koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen (191/2020, 
seuraavassa soveltamisasetus) mukaisia rajoituksia sekä 

- aluehallintovirastojen tartuntatautilain (1227/2016) nojalla antamia tartunnanvaaraan liittyviä 
rajoitustoimenpiteitä. 

Soveltamisasetuksen ja tartuntatautilain mukaisten rajoitustoimenpiteiden toimeenpanossa on 
lisäksi otettava huomioon valtioneuvoston koronaviruksen leviämisen estämiseksi antamat 
suositukset.  

Varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta koskeva soveltamisasetus tuli alun perin voimaan 
18.3.2020. Soveltamisasetuksen korvasi 6.4.2020 annettu samanniminen uusi asetus, joka tuli 
voimaan 14.4.2020 ja on voimassa 13.5.2020 saakka.1 

Aluehallintovirastot päättivät koulujen ja oppilaitosten sulkemisesta 7.3.2020. Päätökset olivat 
voimassa 13.4.2020 saakka. Aluehallintovirastot ovat 8.4.2020 tekemillään päätöksillä jatkaneet 
koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun 
vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten sulkemista 13.5.2020 saakka.  

Valtioneuvosto on 16.3.2020 antanut koronaviruksen leviämisen estämiseksi suosituksia, joista osa 
koskee yleisesti kaikkia hallinnonaloja ja osa koskee erityisesti varhaiskasvatusta, opetusta ja 
koulutusta.2  

Tähän muistioon kirjatut näkemykset koskevat kuntia ja kuntayhtymiä sekä yksityisten yhteisöjen 
ja säätiöiden sekä valtion ja yliopistojen ylläpitämiä kouluja ja oppilaitoksia. Muistiossa ei 
tarkastella yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, joiden ohjaus ei kuulu Opetushallituksen 
toimivaltaan.   

 
1 Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista 
väliaikaisista rajoituksista 
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista 
väliaikaisista rajoituksista (perustelumuistio) 
2 Valtioneuvoston suositukset yliopistoille, ammattikorkeakouluille, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, 
vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, perusopetuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen järjestäjille 
koronaviruspandemian aikana (pdf) 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80698ed0
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80698ed0
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200191
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200191
https://minedu.fi/documents/1410845/4449678/Suositukset+16.3.2020/cc750ec2-9603-c2fd-79a7-ebc56c71a4b7/Suositukset+16.3.2020.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4449678/Suositukset+16.3.2020/cc750ec2-9603-c2fd-79a7-ebc56c71a4b7/Suositukset+16.3.2020.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4449678/Suositukset+16.3.2020/cc750ec2-9603-c2fd-79a7-ebc56c71a4b7/Suositukset+16.3.2020.pdf
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Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat jo tehneet poikkeusoloja koskevia 
linjauksia ja päätöksiä. Tämä muistio voi toimia jo tehtyjen linjausten ja päätösten osalta 
tarkistuslistana ja on apuna uusien linjausten ja päätösten tekemisessä. 

 

2 Tartuntatautilain nojalla tehdyt rajoituspäätökset 
Aluehallintovirastojen tartuntatautilain nojalla antamien päätösten, kuten lain 58 §:n mukaisten 
koulujen ja oppilaitosten sulkemista koskevien päätösten, toimeenpano ei edellytä opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjien erillisiä päätöksiä koulujen ja oppilaitosten sulkemisesta. Määräys 
koulujen ja muiden opetustilojen sulkemisesta tarkoittaa nimenomaan lähiopetuksen antamisen 
lopettamista kouluissa eikä suinkaan ehdotonta kieltoa liikkua koulun tiloissa (SiVL 2/2020 vp).   

Aikaisempiin päätöksiin nähden uusiin 8.4.2020 annettuihin päätöksiin sisältyy enemmän tilojen 
käytön mahdollistavia poikkeuksia. Päätösten mukaan tiloja voidaan edelleen käyttää kaikille 
perusopetuslain mukaisessa opetuksessa ja muussa toiminnassa soveltamisasetuksen mukaan 
lähiopetukseen oikeutetuille ja siihen osallistuville annettavaan opetukseen, oppilashuoltoon ja 
ateriointiin. Tämän lisäksi tiloja voidaan käyttää perusopetuslain mukaisen oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen, opetuksen maksuttomuuden piiriin kuuluvien palvelujen ja etuuksien, kuten 
aterioinnin, sekä oppilashuollon järjestämiseen myös etäopetuksessa oleville oppilaille 
kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin koronavirusepidemian rajoittaminen.  

 
Tiloja voidaan käyttää myös asumispalveluita tarvitsevien vaikeimmin vammaisten opiskelijoiden 
asumiseen, opetukseen, hoiva- ja muihin palveluihin sekä opiskelijaruokailuun. Opetuksessa ja 
ohjauksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on 
opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, tulee huolehtia oppilaiden ja opiskelijoiden sekä 
opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.  

 

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät päättävät koulujen ja oppilaitosten tilojen käytöstä 
päätöksissä todetuissa poikkeustapauksissa. Tilojen käyttöä harkittaessa tulee ottaa huomioon, 
että lähikontakteja vältetään ja tartuntariski pidetään mahdollisimman pienenä.  

Tartuntatautilain mukaisten päätösten tulkinta kuuluu aluehallintovirastoille.  

 

3 Soveltamisasetuksen mukaiset rajoitukset  
Valtioneuvoston asetuksessa säädetään tämän muistioon piiriin kuuluvan toiminnan osalta: 

- rajoituksista kunnan velvollisuuteen järjestää varhaiskasvatusta (2 §) 
- perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen ja muun toiminnan järjestämisvelvollisuuden 

rajoituksista (3 §) 
- Helsingin eurooppalaisen koulun opetusvelvollisuutta koskevista rajoituksista (4 §) 
- lukiokoulutuksen järjestämisvelvollisuuden rajoituksista (5 §) 
- ammatillisen koulutuksen järjestämisvelvollisuuden rajoituksista (6 §) 
- vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämisen rajoituksista (9 §) 
- taiteen perusopetuksen järjestämisen rajoituksista (10 §) 
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Soveltamisasetuksen 3 §:n 4 momentin mukaan pykälän 1-3 momentissa säädetyt rajoitukset eivät 
koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen 
päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita eikä 
maahanmuuttajille järjestettävään perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita, jos kunta 
järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Huoltajan pyynnöstä edellä mainituille oppilaille 
järjestetään opetus kuitenkin muuna kuin lähiopetuksena sen mukaisesti, mitä pykälän 2 ja 3 
momentissa säädetään. Poikkeuksena on, että kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää esiopetusta 
etäopetuksena, mutta kunta voi kuitenkin halutessaan järjestää etäopetusta. 

Mahdollisuus poiketa lähiopetuksen ja muun toiminnan järjestämisestä ei koske myöskään 
vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville oppilaille tarkoitettua aamu- ja 
iltapäivätoimintaa eikä lähiopetukseen oikeutetuille järjestettävää kerhotoimintaa.  

Valtioneuvosto on suosittanut vahvasti, etteivät myöskään varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja 
lähiopetukseen oikeutetut oppilaat tulisi varhaiskasvatukseen tai kouluun.  

 

4 Päätöksenteko  
4.1 Yleistä päätöksenteosta poikkeusoloissa  
Oppivelvollisuus sekä oikeus varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen ovat edelleen 
voimassa poikkeusoloista huolimatta. Näin ollen lähtökohtana on, että varhaiskasvatuksen, 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjät noudattavat normaaliolojen lainsäädäntöä ja sen nojalla 
tehtyjä järjestäjäkohtaisia päätöksiä. Soveltamisasetuksen mukaisten rajoitusten ja sekä 
asetukseen ja aluehallintovirastojen koulujen ja oppilaitosten sulkemispäätöksiin sisältyvien 
poikkeamismahdollisuuksien käyttäminen edellyttävät siten yleisiä linjauksia ja hallinnollisia 
päätöksiä varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä.  

Päätökset ja linjaukset voivat olla varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia, oppilaita tai opiskelijoita 
sekä opetusjärjestelyitä yleisesti koskevia tai ne voivat koskea yksittäistä lasta, oppilasta tai 
opiskelijaa. Päätökset tehdään lähtökohtaisesti normaaliolojen lainsäädännön edellyttämällä 
tavalla. Soveltamisasetuksen 3 §:n 5 momentissa on kuitenkin erikseen säädetty, että opetuksen 
järjestäminen muuna kuin lähiopetuksena ei edellytä perusopetuslain 18 §:n mukaista yksilötason 
päätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä.  

Tilanteen poikkeuksellisuuden, väliaikaisuuden ja hallinnon rajallisten resurssien 
tarkoituksenmukaisen käytön näkökulmasta on perusteltua, että päätöksentekoprosessit 
suunnitellaan joustaviksi ja päätöksentekoa kevennetään esimerkiksi yhdistämällä erilaisten 
suunnitelmien päivittäminen samoihin päätöksiin ja asiakirjoihin. Päätöksiä tarkistetaan vain 
välttämättömiltä osin ja riittää, että niihin kirjataan se, miltä osin tilapäisesti poiketaan 
normaaliolojen päätöksistä.   

Osa rajoituksista ja poikkeuksista kuuluu tosiasiallisen hallintotoiminnan piiriin, joista esimerkiksi 
rehtori tai opettaja päättää osana omaa päivittäistä toimintaansa, eikä niistä tehdä erillisiä 
hallintopäätöksiä. Esimerkiksi etäopetuksen käytännön toteuttaminen kuuluu opettajan 
pedagogisen vapauden piiriin.  

Myös poikkeusolojen aikana tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja varmistaa lapsen 
edun sekä oikeusturvan toteutuminen perustuslain 21 §:n edellyttämällä tavalla. Poikkeuksista ja 
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rajoituksista päätettäessä sekä niitä toimeenpantaessa tulee myös huolehtia, että samassa 
tilanteessa olevia varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia, oppilaita ja opiskelijoita kohdellaan 
samalla tavalla.   

4.2 Soveltamisasetuksen edellyttämät yleiset linjaukset ja päätökset 
Yleiset linjaukset ja hallinnolliset päätökset koskevat soveltamisasetuksen perusteella seuraavia 
asioita (suluissa on todettu se, mitä päätösharkinnassa on otettava soveltamisasetuksen tai 
aluehallintoviraston päätöksen perusteella huomioon): 

Varhaiskasvatus 
- Miltä osin kunta luopuu varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai 

muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin? Asiaan liittyy myös kysymys 
asiakasmaksujen mahdollisesta muuttamisesta.  

 
Varhaiskasvatuslain 18 §:n mukaan laissa säädettyyn päiväkotitoimintaan tai perhepäivähoitoon 
osallistumisen tulee perustua kunnan tekemään päätökseen tai yksityisen palveluntuottajan ja 
asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen tai molempiin. Lapsen väliaikainen poissaolo 
varhaiskasvatuksesta ei edellytä erillistä päätöstä. Mahdollisista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 
annetussa laissa (1503/2016) säädettyjen asiakasmaksujen huojennuksista tulee päättää. 

 
Soveltamisasetus ei koske varhaiskasvatuslain 9 luvussa tarkoitettuja yksityisten palveluntuottajien 
yksityisen hoidon tuella toteuttamia varhaiskasvatuspalveluita.  

 

Perusopetuslain mukainen opetus 
- Miltä osin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjä luopuu opetuksen tai toiminnan 

järjestämisestä lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa ja mitä 
korvaavia opetusjärjestelyjä otetaan käyttöön? 

 
(Otettava huomioon aluehallintoviraston päätös koulun tilojen sulkemisesta tartuntatautilain 
nojalla) 
 

Opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta, eikä aluehallintovirastojen päätösten perusteella 
mahdollisuutta, järjestää erityisopetuksen oppilaita lukuun ottamatta vuosiluokkien 4-9 oppilaille 
perusopetusta, lisäopetusta eikä oppivelvollisuusiän ylittäneille perusopetusta lähiopetuksena 
koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. 
 
Huoltajan pyynnöstä myös lähiopetukseen oikeutetulle oppilaalle järjestetään opetus muuna kuin 
lähiopetuksena. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää esiopetusta etäopetuksena.  

 
- Poikkeaako ja miltä osin opetuksen järjestäjä oppivelvollisille annettavan perusopetuksen 

tuntijaosta ja perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen vuosittaisesta ja viikoittaisesta 
määrästä sekä päivittäisestä työmäärästä? 

 
(Soveltamisasetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan opetuksen määrää saadaan 
vähentää vain siinä määrin kuin on välttämätöntä) 
 
Mahdollisuus poiketa opetuksen määrää koskevista säännöksistä koskee etäopetuksessa olevia 
oppilaita, mukaan lukien ne lähiopetukseen oikeutetut oppilaat, jotka huoltajan pyynnöstä eivät 
osallistu lähiopetukseen.  
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Opetusta ei missään olosuhteissa voi keskeyttää kokonaan tai vähentää sitä enempää kuin näissä 
poikkeusolosuhteissa on välttämätöntä 

 
- Miltä osin opetuksen järjestäjä järjestää perusopetuslaissa tarkoitettua tukiopetusta, osa-

aikaista erityisopetusta ja tehostettua sekä erityistä tukea 
 

(Soveltamisasetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan oppimisen tukea on järjestettävä 
siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden 
mahdollista toteuttaa) 
 
Mahdollisuus poiketa oppimisen tukea koskevista säännöksistä koskee etäopetuksessa olevia 
oppilaita, mukaan lukien ne lähiopetukseen oikeutetut oppilaat, jotka huoltajan pyynnöstä eivät 
osallistu lähiopetukseen. 
 
Aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla tekemän koulun sulkemista koskevan päätöksen 
perusteella koulun tiloja voidaan käyttää oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseen myös 
muussa kuin lähiopetuksessa oleville oppilaille kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti huomioiden 
kuitenkin koronavirusepidemian rajoittaminen.  

 
- Miltä osin opetuksen järjestäjä järjestää kouluaterian, tulkitsemis- ja avustajapalveluita ja 

muita perusopetuslain 31 §:n mukaisia palveluja ja etuuksia? 
 

(Soveltamisasetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan palveluja ja etuuksia on 
järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on 
olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa) 
 
Mahdollisuus poiketa palveluja ja etuuksia koskevista säännöksistä koskee etäopetuksessa olevia 
oppilaita, mukaan lukien ne lähiopetukseen oikeutetut oppilaat, jotka huoltajan pyynnöstä eivät 
osallistu lähiopetukseen.  
 
Soveltamisasetuksella (191/2020) ei ole ehdotettu poistettavaksi perusopetuslain 31 §:n 2 
momentissa tarkoitettua oppilaan oikeutta maksuttomaan ateriaan koulupäivän aikana. Oppilaiden 
oikeus kouluruokailuun, oppilashuollon palveluihin sekä opetuksen tukipalveluihin on voimassa myös 
poikkeusoloissa. Lähiopetuksessa kyseiset palvelut ja etuudet järjestetään kuten normaalioloissa. 
Etäopetuksessa olevien osalta palvelujen järjestämistä voidaan rajoittaa vain, jos se on perusteltua 
koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Etäopetuksessa oleville oppilaille päivittäinen kouluateria 
on järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden 
mahdollista toteuttaa. Opetuksen järjestäjän tulee seurata epidemian kehittymistä ja mukauttaa 
palvelujen järjestäminen kulloisenkin tilanteen mukaiseksi. 
 
Aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla tekemän koulun sulkemista koskevan päätöksen 
perusteella koulun tiloja voidaan käyttää opetuksen maksuttomuuden piiriin kuuluvien palvelujen ja 
etuuksien, kuten aterioinnin, järjestämiseen myös muussa kuin lähiopetuksessa oleville oppilaille 
kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin koronavirusepidemian rajoittaminen.  

 
- Miltä osin opetuksen järjestäjä järjestää oppilashuoltoa perusopetuslaissa tarkoitetussa 

opetuksessa? 
 

(Soveltamisasetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan oppilashuoltoa on järjestettävä siinä 
laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden 
mahdollista toteuttaa) 
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Oppilaiden oikeus oppilashuollon palveluihin sekä opetuksen tukipalveluihin on voimassa myös 
poikkeusoloissa. Lähiopetuksessa kyseiset palvelut ja etuudet järjestetään kuten normaalioloissa. 
Etäopetuksessa olevien osalta palvelujen järjestämistä voidaan rajoittaa vain, jos se on perusteltua 
koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Mahdollisuus poiketa oppilashuoltopalveluja koskevista 
säännöksistä koskee myös niitä lähiopetukseen oikeutettuja oppilaita, jotka huoltajan pyynnöstä eivät 
osallistu lähiopetukseen. 
 
Opetuksen järjestäjän tulee seurata epidemian kehittymistä ja mukauttaa palvelujen järjestäminen 
kulloisenkin tilanteen mukaiseksi. 
 
Aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla tekemän koulun sulkemista koskevan päätöksen 
perusteella koulun tiloja voidaan käyttää oppilashuollon järjestämiseen myös muussa kuin 
lähiopetuksessa oleville oppilaille kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin 
koronavirusepidemian rajoittaminen.  

Helsingin eurooppalainen koulu 
- Miltä osin Helsingin eurooppalainen koulu ei järjestä opetusta ja muuta toimintaa 

lähiopetuksena ja mitä korvaavia opetusjärjestelyjä otetaan käyttöön? 
 

(Otettava huomioon aluehallintoviraston päätös koulun tilojen sulkemisesta) 
 
Aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla tekemän oppilaitoksen sulkemista koskevan päätöksen 
perusteella tiloja voidaan poikkeuksellisesti käyttää opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista 
toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. 
Edellytyksenä on kuitenkin, että huolehditaan oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön 
turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.  

 
- Poikkeaako ja miltä osin Helsingin eurooppalainen koulu opetuksen sisällöstä, 

opetussuunnitelmasta ja vuosittaisesta suunnitelmasta? 
 

- Miltä osin Helsingin eurooppalainen koulu järjestää oppilashuoltoa ja oppimisen tehostettua 
tukea? 

 
(Soveltamisasetuksen 4 §:n 3 momentin mukaan siinä laajuudessa kuin se on 
mahdollista toteuttaa) 

Poikkeamismahdollisuudet koskevat kaikkia koulun oppilaita. 

Lukiokoulutus 
 

- Miltä osin lukiokoulutuksen järjestäjä luopuu opetuksen ja opintojen ohjauksen järjestämisestä 
oppilaitoksessa annettavana opetuksena ja mitä korvaavia opetusjärjestelyjä otetaan 
käyttöön?  

 
(Otettava huomioon aluehallintoviraston päätös koulun tilojen sulkemisesta) 
 
Aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla tekemän oppilaitoksen sulkemista koskevan päätöksen 
perusteella tiloja voidaan poikkeuksellisesti käyttää opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista 
toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. 
Edellytyksenä on kuitenkin, että huolehditaan opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta 
tila- ja hygieniajärjestelyin.  
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- Poikkeaako ja miltä osin lukiokoulutuksen järjestäjä lähiopetuksen määrää koskevista
säännöksistä?

(Soveltamisasetuksen 5 §:n 2 momentin mukaan siltä osin kuin se on tarpeellista) 

Ammatillinen koulutus 

- Miltä osin ammatillisen koulutuksen järjestäjä järjestää opetusta ja koulutusta muissa
oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa?

(Soveltamisasetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan siltä osin kuin se on mahdollista 
toteuttaa muissa oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa) 

Aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla tekemän oppilaitoksen sulkemista koskevan päätöksen 
perusteella tiloja voidaan poikkeuksellisesti käyttää opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista 
toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. 
Edellytyksenä on kuitenkin, että huolehditaan opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta 
tila- ja hygieniajärjestelyin. 

- Miltä osin koulutuksen järjestäjä antaa erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea sekä opiskelun
edellyttämiä avustajapalveluja ja erityisiä apuvälineitä?

(Soveltamisasetuksen 6 §:n 2 momentin mukaan siinä laajuudessa ja sellaisilla 
toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa) 

Aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla tekemän oppilaitoksen sulkemista koskevan päätöksen 
perusteella tiloja voidaan poikkeuksellisesti käyttää asumispalveluita tarvitsevien vaikeimmin 
vammaisten opiskelijoiden asumiseen, opetukseen, hoiva- ja muihin palveluihin ja 
opiskelijaruokailuun. 

- Miltä osin koulutuksen järjestäjä järjestää osaamisen osoittamisen näyttöjä?

(Soveltamisasetuksen 6 §:n 3 momentin mukaan siltä osin kuin ne on mahdollista 
toteuttaa) 

Aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla tekemän oppilaitoksen sulkemista koskevan päätöksen 
perusteella tiloja voidaan poikkeuksellisesti käyttää opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista 
toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. 
Edellytyksenä on kuitenkin, että huolehditaan opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta 
tila- ja hygieniajärjestelyin. 

Vapaa sivistystyö 

- Järjestääkö vapaan sivistystyön ylläpitäjä koulutusta muulla tavoin kuin lähiopetuksena?

(Soveltamisasetuksen 9 §:n mukaan, jos se ei ole mahdollista, koulutusta ei tarvitse 
järjestää) 

Vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetulla 
valtioneuvoston asetuksella (200/2020) on säädetty eräistä poikkeuksista koulutuksen 
vähimmäispituutta ja suoritteiden laskemista koskeviin säännöksiin poikkeusolojen aikana. Näissä 
väliaikaisissa säännöksissä oppilaitosten ollessa suljettuina etäopetus ja työssäoppiminen otetaan 
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huomioon lähiopetusta korvaavana opetuksena sekä tehdään eräitä muita poikkeuksia rahoituksen 
laskemisessa. 

Taiteen perusopetus 

- Järjestääkö taiteen perusopetuksen järjestäjä koulutusta muulla tavoin kuin lähiopetuksena?

(Soveltamisasetuksen 10 §:n mukaan, jos se ei ole mahdollista, koulutusta ei tarvitse 
järjestää) 

Päätöksiin liittyvä harkinta, esimerkiksi siitä, missä laajuudessa ja millaisilla toteuttamistavoilla 
oppimisen tuki tai kouluateria perusopetuksessa on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa tai 
osaamisen osoittamisen näytöt ammatillisessa koulutuksessa on mahdollista toteuttaa, kuuluu 
opetuksen tai koulutuksen järjestäjille. Kun kysymys on rajoitusten ja poikkeusten tekemisestä 
normaaliolojen lainsäädännön turvaamiin oikeuksiin ja palveluihin, päätöksiin sisältyvän 
poikkeussäännösten mukaisen harkinnan tulee perustua yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin 
syihin. Esimerkiksi pelkästään taloudelliset seikat eivät voi olla päätöksen perustana. 

Siirtyminen pääosin etäopetukseen ei muilta osin muuta ainakaan tässä vaiheessa 
varhaiskasvatuksen eikä opetuksen ja koulutuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, vaan ne säilyvät 
normaaliolojen säädösten ja määräysten mukaisina. Esimerkiksi perusopetuksessa tulee antaa 
opetusta kaikissa perusopetuslain 11 §:n säädetyissä yhteisissä oppiaineissa. Myös oppimisen 
arvioinnissa noudatetaan normaaliolojen määräyksiä. 

Lukuvuoden koulutyön kestoon perusopetuslain mukaisessa opetuksessa ei ole valtakunnallisesti 
puututtu. Perusopetuslain 23 §:n 3 momentin mukaan milloin opetusta ei pakottavasta syystä ole 
voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida 
muutoin saavuttaa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella 
päivällä. Perusopetusasetuksen 7 §:n mukaan, jos menetettyjä työpäiviä joudutaan korvaamaan, 
koulutyö päätetään opetuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana, joka voi olla myöhemmin kuin 
viikolla 22. Menetettyjen työpäivien korvaaminen tulee opetuksen järjestäjän päätöksellä 
kysymykseen silloin, kun opetus joudutaan keskeyttämään ja opetussuunnitelmassa asetettuja 
tavoitteita ei voida esimerkiksi opetusta tehostamalla tai tukiopetusta antamalla saavuttaa. 

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen järjestäminen voidaan kuitenkin edellä todetuin 
perustein keskeyttää. 

4.3 Varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa laadittavat suunnitelmat, joihin 
rajoitustoimet voivat edellyttää muutoksia 
Useat edellä tarkoitetut toiminnan ja opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvät asiat 
määritellään varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa laadittavissa lakisääteisissä 
suunnitelmissa. Poikkeukset ja rajoitukset kirjataan tarvittavilta osin näihin suunnitelmiin. 
Esimerkiksi tarve koulun vuosisuunnitelman päivittämiseen voi johtua siitä, että suunnitelman 
perusteella voidaan määritellä, miltä osin on kysymys opetuksen järjestäjän vastuulle kuuluvasta 
toiminnasta poikkeusoloissa. Suunnitelmien mahdollinen päivittäminen ja tarkistaminen tehdään 
hallinnollisesti mahdollisimman kevyellä tavalla. 

Seuraavassa on luettelo eräistä keskeisistä suunnitelmista, joiden muutostarvetta voidaan joutua 
arvioimaan: 
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Perusopetuksessa opetussuunnitelmaan perustuvassa vuosisuunnitelmassa 
määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen 
yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella 
annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen 
liittyvistä asioista [Perusopetuslaki 15 § ja perusopetusasetus (852/1998) 9 §]. 

Lukiokoulutuksessa laadittavassa opetussuunnitelmaan perustuvassa 
vuosisuunnitelmassa määrätään edellä todettujen asioiden lisäksi myös 
opiskelijoiden itsenäisestä opiskelusta [Lukiolaki (714/2018) 12 ja 13 §]. 

Helsingin eurooppalaisen koulun johtokunta laatii vuosittain opetussuunnitelmaan 
perustuvan suunnitelman lukuvuoden opetuksen järjestämiseksi [Laki Helsingin 
eurooppalaisesta koulusta (1463/2007) 7 §] 

Ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjä päättää tutkintokoulutuksen 
sisällöstä ja toteuttamisesta Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti sekä ammatilliseen tutkintoon valmentavan koulutuksen ja työhön ja 
itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä 
koulutuksen perusteiden mukaisesti [Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 
62 §].   

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja 
kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma 
[Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 13 §].  

Vapaassa sivistystyössä oppilaitoksen tulee laatia koulutuksen järjestämistä koskeva 
toimintasuunnitelma, josta käy ilmi toiminnan kokonaisuus. Lisäksi kansanopiston ja 
liikunnan koulutuskeskuksen tulee laatia opetussuunnitelma koulutuksesta, jonka 
kesto on vähintään kahdeksan viikkoa tai joka sisältää etäopetusta taikka 
työssäoppimista. Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi oppilaitoksen järjestämän 
ohjatun opetuksen sisältö ja määrä [Laki vapaasta sivistystyöstä 6 § (579/2015)]. 

Taiteen perusopetuksessa koulutuksen järjestäjä päättää opetuksen määrästä 
Opetushallituksen hyväksymien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisesti [Asetus taiteen perusopetuksesta (813/1998) 2 §]. 

4.4 Yksilökohtaiset päätökset ja suunnitelmat 
Seuraavassa on luettelo eräistä keskeisistä suunnitelmista tai yksilöpäätöksistä, joiden 
muutostarvetta voidaan joutua arvioimaan: 

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen tai hoidon 
toteuttamiseksi (Varhaiskasvatuslaki 23 §). 

Jos lapsi ei poikkeusolojen aikana osallistu varhaiskasvatukseen, suunnitelman mukaista toimintaa 
jatketaan lapsen palatessa varhaiskasvatuksen piiriin, eikä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa 
tarvitse muuttaa. 

Perusopetuksessa tehostettua tukea annetaan oppilaalle tehdyn suunnitelman 
mukaisesti. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen 
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päätös. Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on 
laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
[Perusopetuslaki 16 a §, 17 ja 17 a § (642/2010)]. 

Erityisen tuen ja siihen sisältyvän erityisopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa väliaikaisesti muuna 
kuin lähiopetuksena ei edellytä uutta erityisen tuen päätöstä, ellei tuen antamisessa tapahdu muita 
merkittäviä muutoksia. 

Perusopetuksessa käytettävässä vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa 
oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma [Perusopetusasetus (852/1998) 11 §]. 

Lukiossa opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää 
opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja 
urasuunnitelman [Lukiolaki (714/2018) 26 §, lukion opetussuunnitelman perusteet 
2015]. 

Ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjä laatii opiskelijalle 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa [Laki 
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 44 ja 45 §]. 

Uuteen soveltamisasetukseen ei sisälly säännöstä, jonka mukaan henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman laadinta- ja päivittämisvelvoitteista voitaisiin poiketa. Tätä perustellaan 
asetuksen perustelumuistiossa sillä, ettei tarvetta poiketa ole enää poikkeusolojen jatkuessa, koska 
käytännössä koulutuksen järjestäjien on nyt tullut suunnitella koulutuksen toteuttaminen 
muuttuneissa olosuhteissa kunkin opiskelijan osalta. Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ei 
ole säädetty määräaikoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivittämiselle, vaan lähtökohta on, 
että suunnitelmaa päivitetään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun siihen liittyvistä asioista on 
sovittu opiskelijan ja mahdollisesti muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulutuksen järjestäjät voisivat 
käyttää omaa harkintaansa siinä, missä aikataulussa tehdyt muutokset päivitetään henkilökohtaiseen 
osaamisen kehittämissuunnitelmaan 

Oppilaan tulee osallistua perusopetuslain mukaiseen opetukseen, jollei hänelle ole 
erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lukiolaissa tarkoitetussa 
koulutuksessa opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen 
poissaololleen ole perusteltua syytä. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan tulee 
osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti 
opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen 
poissaololleen ole perusteltua syytä.  [Perusopetuslaki 35 §, lukiolaki 30 §, Laki 
ammatillisesta koulutuksesta 94 §]. 

Perusteltu syy poissaoloon on esimerkiksi sairaus tai muu siihen rinnastettava syy. Lupaa poissaoloon 
tulee pyytää sekä lähi- että etäopetuksessa. Etäopetukseen osallistuminen ei sinänsä edellytä luvan 
pyytämistä. 

4.5 Päätöksenteko ja muutoksenhaku päätöksiin 
Päätösvalta edellä todettujen yleisten ja yksilökohtaisten linjausten ja päätösten tekemiseen 
kuuluu kunnan hallintosäännössä määritellylle toimielimelle tai viranhaltijalle taikka yksityisen 
yhteisön tai säätiön taikka valtion oppilaitoksen laissa tai johtosäännössä määrätylle toimielimelle 
tai henkilöstöön kuuluvalle. 

Jos hallinto- tai johtosääntöihin sisältyy erityisiä poikkeusolojen toimivaltaa koskevia määräyksiä, 
noudatetaan niitä normaaliolojen toimivaltaa koskevien määräysten sijasta. 
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Päätökset tehdään varhaiskasvatusta sekä opetusta ja koulutusta koskevien säädösten sekä 
hallintolain (434/2003) yleisten päätöksentekoa koskevien säännösten mukaisesti. 

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien päätöksiin, joilla on muutettu 
opetusjärjestelyjä tai opiskelijoille annettavia palveluja tai tehty oppilaskohtaisia päätöksiä, 
voidaan hakea muutosta siten kuin laeissa säädetään. Muutoksenhakuun sovelletaan joko 
opetusta ja koulutusta koskeviin lakeihin sisältyviä erityisiä muutoksenhakusäännöksiä tai 
kuntalain yleisiä muutoksenhakusäännöksiä sen mukaan mistä päätöksestä on kysymys. 

Useimmat edellä todetut poikkeusoloissa tehdyt päätökset voidaan niiden luonteen ja yleisen 
edun takia hallintolain 49 f §:n (893/2015) ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 
(808/2019) 122 §:n mukaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevina. 
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