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Vapaan sivistystyön ylläpitäjät 
Aikuisten perusopetuksen järjestäjät 
Taiteen perusopetuksen järjestäjät  

Suositus vapaan sivistystyön oppilaitoksille sekä aikuisten 
perusopetuksen ja aikuisten taiteen perusopetuksen 
järjestäjille etäopetusjärjestelyiden jatkamisesta 31.1.2022 
saakka

Suositus vapaan sivistystyön oppilaitoksille sekä aikuisten perusopetuksen ja aikuisten 

taiteen perusopetuksen järjestäjille etäopetusjärjestelyiden jatkamisesta 31.1.2022 saakka 

Hallituksen koronaministerityöryhmä käsitteli kokouksessaan 7.1.2022 vaikeaa epidemiatilannetta ja 

sen edellyttämiä toimia. Ministerityöryhmä suositti, että voimassa olevia rajoituksia jatkettaisiin 

toistaiseksi tammikuun loppuun mutta ei antanut valtakunnallista suositusta etäopetuksesta. 

Ministerityöryhmä totesi, että vaikeassa epidemiatilanteessa käyttöön voidaan ottaa poikkeukselliset 

opetusjärjestelyt ja tilanteen vaatiessa siirtyä paikallisilla päätöksillä etäopetukseen. 

Hallitus antoi 22.12.2021 suosituksen vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja aikuisten 

taiteen perusopetuksen järjestämisen siirtymisestä etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Suositus ei 

koskenut välttämätöntä lähiopetusta. Vapaan sivistystyön ylläpitäjät, aikuisten perusopetuksen ja 

aikuisten taiteen perusopetuksen järjestäjät ovat päättäneet suosituksen perusteella itse opetuksen 

järjestämisestä sekä etäopetuksen ja siihen siirtymisen käytännön järjestelyistä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että vapaan sivistystyön ylläpitäjät, aikuisten 

perusopetuksen ja aikuisten taiteen perusopetuksen järjestäjät jatkavat 

etäopetusjärjestelyjään 31.1.2022 saakka, ottaen päätöksissään kuitenkin huomioon alueellisen 

epidemiatilanteen konsultoiden alueensa terveysviranomaisia ja huolehtien korostetusti 

lähiopetusjärjestelyidensä terveysturvallisuudesta. 

Lähiopetuksen järjestämisessä ja oppilaitosten muussa toiminnassa tulee huomioida tartuntatautilain 

58 c §:n hygienia- ja väljyyssäännökset sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja 

kulttuuriministeriön 22.12.2021 päivittämä suositus oppilaitoksille koronavirusepidemian aikana. 

Suositus 22.12.2021 

Ministeriön suositus ei ole oikeudellisesti sitova, vaan oppilaitosten ylläpitäjät ja opetuksen järjestäjät 

päättävät opetuksen järjestämistavoista itsenäisesti. 

https://okm.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+toinen+aste+ja+korkeakoulut+22.12.2021.pdf/34b6b94c-f5f1-ca60-42c8-bf471763528e
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Rekommendation till fria bildningens läroanstalter samt 

anordnare av vuxnas grundläggande utbildning och 

grundläggande konstundervisning för vuxna om 

förlängning av distansundervisningsarrangemangen fram 

till 31.1.2022 

Den 7 januari 2022 behandlade ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder det svåra 

epidemiläget och de åtgärder som det kräver. Ministerarbetsgruppen rekommenderade att de 

gällande begränsningarna förlängs till utgången av januari, men utfärdade ingen riksomfattande 

rekommendation om distansundervisning. Ministerarbetsgruppen konstaterade att det i det svåra 

epidemiläget är möjligt att införa exceptionella undervisningsarrangemang och att genom lokala 

beslut övergå till distansundervisning om läget så kräver. 

Den 22 december 2021 utfärdade regeringen en rekommendation om övergång till 

distansundervisning inom fria bildningen samt vuxnas grundläggande utbildning och grundläggande 

konstundervisning för vuxna fram till den 16 januari 2022. Rekommendationen gällde inte nödvändig 

närundervisning. Huvudmännen inom fri bildning och anordnarna av vuxnas grundläggande 

utbildning  samt grundläggande konstundervisning för vuxna har på basis av rekommendationen 

själva beslutat hur undervisningen ska ordnas och hur distansundervisningen och övergången till 

den ska arrangeras i praktiken. 

Undervisnings- och kulturministeriet rekommenderar att huvudmännen för fri bildning samt 

anordnare av vuxnas grundläggande utbildning och grundläggande konstundervisning för 

vuxna fortsätter ordna sin undervisning på distans fram till den 31 januari 2022, men så att de 

i sina beslut beaktar det regionala epidemiläget i samråd med hälsovårdsmyndigheterna i regionen 

och med särskild hänsyn till hälsosäkra närundervisningsarrangemang. 

Vid ordnandet av närundervisning och läroanstalternas övriga verksamhet ska man beakta 

bestämmelserna om hygien och avstånd i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt Institutet 

för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendation till läroanstalterna 

som uppdaterats den 22 december 2021. Rekommendation 22.12.2021 

Ministeriets rekommendation är inte juridiskt bindande, utan läroanstalternas huvudmän och 

anordnarna av undervisning besluter självständigt om sätten att ordna undervisningen. 

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen 
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