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Tiedote varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulujen oppilaiden huoltajille 
palveluiden keskittämisestä 23.3.- 9.4.2020 ajalla, jotka ilmoittaneet tarvitsevansa 
palveluja jakson aikana  

Valtioneuvoston linjaus 17.3.2020 varhaiskasvatuksen osalta turvaa yhteiskunnan toiminnan 
kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsyn varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja 
perusopetuksen 1-3. luokkalaisten huoltajille työssäkäyntiin.  

Lisätietoja kriittisten alojen henkilöstöstä Valtioneuvoston 17.3.2020 ohjeiden mukaan  

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-
kriittisten-alojen-henkilosto 

Myös muilla kuin kriittisten alojen henkilöstöllä on oikeus käyttää varhaiskasvatuspalveluja sekä 
esiopetus ja täydentävää varhaiskasvatusta, elleivät he pysty järjestämään lapsensa hoitoa itse. 
Siuntion kunta toivoo, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi kaikki jotka suinkin pystyvät 
hoitaisivat lapsensa itse.   

Siuntion sivistysosasto teki asiakaskyselyn hallituksen linjausten mukaisesti ja varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja perusopetuksen lapsi- ja oppilasmäärät näyttävät huoltajille tulleen tiedon 
mukaan siltä, että yksiköitä ja palveluja joudutaan keskittämään.  

Avoinna olevat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yksiköt 23.4. -9.4.2020 
ajalla: 

Varhaiskasvatus 

Jukolan päiväkoti: 0-5v. lasten suomenkielistä kunnallista varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten 
hoito. Yksikkö toimii lisäksi perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitopaikkana 

Daghemmet Lilla-Alexis: 0-5v. ruotsinkielisten lasten kunnallista varhaiskasvatusta tarvitsevien 
lasten hoito. Yksikkö toimii lisäksi perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitopaikkana. 

SSS - kiinteistössä olevat 5v. lapset siirtyvät Lilla-Alexikseen yksikköön 24.3. -9.4. väliseksi ajaksi. 
 

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus 

Aleksis Kiven koulun yhteydessä oleva esiopetusyksikkö: suomen- ja ruotsinkielinen esiopetus ja 
sitä täydentävä varhaiskasvatus keskitetään koululla. 
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Perusopetus: 

Opetusta tarvitsevien suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden opetus keskitetään Aleksis Kiven 
koululle.  
 

Suljettuna olevat yksiköt 23.4. -9.4.2020 ajalla 

Tyyskylän päiväkoti 
Pikku-Lotta  
Förskolan 
Sjundeå Svenska skola 
 
Opetusta tarvitsevien 1-3. luokkalaisten oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään myös keskitetysti 
suomen- ja ruotsinkielisille lapsille Aleksis Kiven koululla.  
 
Toimintayksiköt ohjeistavat tarkemmin suljettavista yksiköistä siirtyvien lasten ja oppilaiden 
käytännön asioista.  

Lisätietoja: 

Suomenkielinen palvelualuevastaava Tuire Rönkkö 
044 386 1298, tuire.ronkko(at)siuntio.fi 

Ruotsinkielinen palvelualuevastaava Nina Isometsä 
044 386 1043, nina.isometsa(at)siuntio.fi 

Aleksis Kiven koulu, rehtori Pauliina Smolander  

050 386 0817, pauliina.smolander@siuntio.fi 

 

Sjundeå Svenska skola, rehtori Katarina Lodenius 
044 386 1291, katarina.lodenius@siuntio.fi 

 
 

Siuntion kunnan koronatyöryhmä ja sivistysosasto haluaa kiittää huoltajia yhteistyöstä tässä 
haastavassa tilanteessa. 
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