
Tampereen kaupungin lukiokoulutus 
  
TIEDOTE 14.3. klo 17.30. (opiskelijat, huoltajat, henkilöstö) 
  
Siirtyminen etäopetukseen ma 16.3. alkaen to 2.4.2020 saakka 
  
Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen päivälukiossa siirrytään etäopetukseen 
maanantaista 16.3.alkaean torstaihin 2.4.2020 eli neljännen jakson loppuun asti. Tampereen 
aikuislukiossa järjestetään kaikki opetus etäopetuksena maanantaista 16.3. alkaen torstaihin 
15.4.2020 eli viidennen jakson loppuun asti. Ratkaisu perustuu Tampereen kaupungin 
johtoryhmän linjaukseen. 
  
Koronaviruksen (covid19) aiheuttamat sairastumiset ovat lisääntyneet nopeasti. Tampereen 
lukiokoulutuksessa ei ole tullut tietoon varsinaisia tartuntoja, mutta muutama karanteeni tai 
läheisen karanteeni. Tilanne muuttuu kuitenkin nopeasti. 
  
Siirtymällä etäopetukseen voidaan ennakoivana toimenpiteenä hillitä koronatartuntojen 
leviämistä ja vähentää abiturienttien sairastumisriskiä 
  
On tähdellistä korostaa, että etäopetukseen siirryttäessä kouluja ei suljeta vaan opetusmuoto 
muuttuu. Muun muassa opinto-ohjaajan, opettajan tai opiskeluhuoltohenkilöstön tapaamisesta on 
mahdollista sopia. Koulujen ja henkilöstön toiminta jatkuu, mutta lähiopetusta ei järjestetä. 
  
Hallinnollisesti on kysymys järjestelystä, jossa koulun vuosisuunnitelmaa (opetussuunnitelmaan 
perustuva suunnitelma) muutetaan siten, että edellä mainittu ajanjakso toteutetaan 
etäopetuksena. Lukiolain 35§:ssä todetaan, että ”nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa 
opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma 
edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa.” 
Siirryttäessä etäopetukseen läsnäolovelvoitetta ei ole. Olosuhteet ovat poikkeukselliset, ja 
mahdollisista koulutuksen järjestäjän ratkaisuista ruokailun osalta tiedotetaan erikseen 
  
Lukioiden rehtorit johtavat toimivaltansa perusteella etäopetusjärjestelyjä. 
  
Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan YT:n ohjeiden mukaisesti. YTL on tiivistänyt kokeiden aikataulua, 
mistä lukiot tieodottavat ja ohjeistavat abiturientteja. 
  
Jorma Suonio 
Lukiokoulutuksen johtaja 
 

 

 

 

 

 



Tammerkosken lukion opiskelijat ja henkilökunta 
  
Tiedoksi myös huoltajille ja ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille. 
 
Niin kuin lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonion viestistä luitte, siirrymme Tampereen kaupungin 
lukioissa etäopetukseen ensi maanantaina 16.3.2020. Näin toimitaan 2.4.2020 asti. 
 
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 
-          Koulu on auki ja osa henkilöstöstä (rehtorit, koulusihteerit, opinto-ohjaajat, erityisopettaja 
ja psyko-sosiaalinen opiskelijahuolto) on täällä paikan päällä työpaikalla. Myös opettajan voi 
tavata, jos siitä sopii hänen kanssaan erikseen. 
-          Opiskelija voi myös noutaa kouluta siellä olevia tavaroitaan. 
-          Tämän hetkisen tiedon mukaan opiskelijalounasta ei tarjota lukioiden opiskelijoille. 
-          Ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti. 
-          Opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti. Opiskelijat eivät kuitenkaan tule koululle, vaan 
opiskelevat kotona. 
-          Jokaisen lukujärjestyksen mukaisen oppitunnin aluksi opettaja ottaa ryhmänsä opiskelijoihin 
yhteyden Wilman kautta ja ohjeistaa, miten sillä tunnilla edetään. Käytössä on useita opettajan 
valitsemia opetustapoja ja tehtävätyyppejä. Kullekin tunnille on omat tehtävänsä. Opettaja on 
opiskelijan tavoitettavissa oppitunnin aikana sähköisten välineiden avulla. 
-          Lukujärjestystä noudattamalla pystymme kaikki rytmittämään arkemme järkevästi ja 
opiskelijoiden opinnot etenevät tarkoituksen mukaisella tavalla. 
-          Erillistä päättöviikkoa ei järjestetä, vaan opetus jatkuu 2.4.2020 asti normaalin 
lukujärjestyksen mukaan. Muutos tulee näkyviin Wilman lukujärjestyksiin. 
-          Opettajat ilmoittavat kunkin kurssin osalta, miten kurssi arvioidaan. 
-          Kaikki opiskelijoille ja henkilöstölle tarkoitettu tiedottaminen hoidetaan sähköisesti. 
-          Opettajat työskentelevät valintansa mukaan joko kotoa tai koululta käsin. 
-          Opettajakokouksia ja muita palavereja ei pidetä. 
-          Tarvittaessa rehtori voi kutsua henkilökuntaa koululle. Tällaisista tarpeista ilmoitetaan 
Wilmassa tai sähköpostilla. 
 
Terveisin, 
Rehtori Matti Hännikäinen 
 


