
Espoon nuorisovaltuuston kannanotto Espoon koulujen Covid-19 pandemian 
torjuntatoimiin 
 
 
Covid-19 eli koronapandemia on ollut valtava haaste koko maailmalle vuonna 2020, eikä 
loppua näy. Onneksemme Covid-19 -tilanne Suomessa on toistaiseksi hyvä ja arki on voinut 
alkaa lähes normaaliin tapaan. Pandemia ei kuitenkaan ole vielä ohi. Koronavirus jyllää 
maailmalla ja Suomessakin koronan toinen aalto on jo käynnissä. 
 
Espoon nuorisovaltuusto ja espoolaiset nuoret katsovat velvollisuudekseen tuoda esiin 
koulujen koronatoimet ja kertoa päättäjille rehellisesti mikä niissä toimii ja sitäkin enemmän 
mikä ei. Espoolaiset nuoret ovat vastuullisia ja haluavat yhdessä kaupungin kanssa tehdä 
kaikkensa, jotta laajamittainen lähiopiskelu ja läheisten turvallisuus voidaan taata. 
 
Espoon nuorisovaltuuston silmissä tahtotila koronatoimissa on ollut kaupungilla hyvä. 
Asiakirjatasolla toimet ja päätökset ovat olleet oikeita eikä kukaan ole painanut villaisella 
koronan vakavuutta. Onnistunut koronatoimi kaupungilta on ollut muun muassa tehostetun 
siivouksen toteuttaminen. Nuorisovaltuusto näkee kolmannen vuoden lukio-opiskelijoiden 
siirtymisen etäopiskeluun rauhoittavana, muttei yksinään riittävänä, toimenpiteenä 
tartuntojen välttämiseksi. 
 
Espoon nuorisovaltuusto on huolissaan koronatoimien toimivuudesta ja riittävyydestä. 
Turvavälejä kouluissa ei pidetä, sillä tilat eivät suurimmassa osassa kouluja riitä niihin. 
Äärimmäisen haastavia tilanteita koronaturvalliseen toimintaan ovat olleet ruokailut 
(erityisesti niissä syntyvät jonot) sekä välitunnit. 
 
Keskeisinä ongelma koronatoimissa kouluissa on se, että niitä ei noudateta ja valvota. 
Monissa kouluissa on käytössä esimerkiksi porrastettu ruokailu, mutta nuorisovaltuuston 
ymmärryksen mukaan tämä järjestely ei toimi toivotulla tavalla.. Nuorisovaltuusto 
kannattaakin tehokkaampia kehotuksia turvavälien noudattamiseen. 
 
Espoon nuorisovaltuusto kehottaa Espoon kaupunkia pohtimaan voisiko esimerkiksi 
opetusryhmittäin tai vuosiluokittain vaihtuvalla etäopetuksella, porrastetuilla välitunneilla, 
luokissa syömisellä, ruokajonojen tehostamisella tai koulujen alkamisajan siirtämisellä pois 
julkisen liikenteen ruuhka-ajoilta tehdä koko Espoon kouluista ja koulumatkoista yhä 
turvallisempia. Keskiössä kaikissa koronatoimissa on kuitenkin niiden noudattaminen. 
Espoon nuorisovaltuusto toivoo laajan mittakaavan etäopetuksen kauhukuvaan ja nuorten 
hyvinvointiin vedoten erityistä aktiivisuutta henkilökunnan ja opiskelijoiden puolelta 
koronasuositusten noudattamisessa. 
 
Espoon nuorisovaltuusto kiittää Espoon kaupunkia, sen asukkaita ja ennen kaikkea koulujen 
oppilaita ja henkilökuntaa jaksamisesta epävarmoina aikoina. Yhdessä tästä selvitään! 
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