
Sivistystyöantajat kommentoi hallituksen suunnitelmaa koronarajoitusten purusta 

 

Sivistystyönantajat pitää oikeana lähtökohtana sitä, että rajoitusten purku aloitetaan lapsista ja nuorista. 

Lasten ja nuorten elämässä poikkeuksellinen vuosi on aiheuttanut paljon epävarmuutta ja etenkin 

syntyneen oppimisvajeen osalta koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut tarvitsevat suoraa tukea vielä 

pitkään.  

Sivista huomauttaa, että suunnitelman liittessä 1 on selkeä virhe taiteen perusopetuksen osalta. Taiteen 

perusopetus kuuluisi, kuten muukin vapaa sivistystyön, kohdassa 1.2. otsikon 1.2.5 Opetus ja koulutus alle. 

Taiteen perusopetusta koskevan kirjauksen tulisi olla samassa muodossa kuin vapaan sivistystyön, 

viittaamme lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998). Paikka ryhmäharrastusotsikon alla on väärä; 

kaikkea taiteen perusopesta ei anneta ryhmäopetuksena. Kun tavoitteena on purkaa lapsiin ja nuoriin 

kohdistuvat rajoitukset ensin, ei nykyinen kirjaus tue tätä tavoitetta.  

Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, se perustuu opetussuunnitelmaan ja siitä 

säädetään laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998) taiteen perusopetuksesta. Taiteen perusopetuksen 

avulla luodaan perustaa taiteilijan ammatille. Taiteen perusopetuksen 128 000:sta oppilaasta valtaosa on 

peruskouluikäisiä. Varhaisiän oppilaita on noin 35 000 ja aikuisia noin 10 000. Toteamme myös, että mikäli 

rajoitusten purussa asetetaan taiteen perusopetukseen osallistumiseen ikärajoja, tulee niiden noudattaa 

syntymävuotta, ei ikävuosia.  

Sivista korostaa myös, että pandemiasta aiheutuneet rajoitukset ovat haitanneet merkittävästi kulttuuri- ja 

tapahtumateollisuutta. Kaipuu kulttuurin äärelle on suuri, on hyvä, että esimerkiksi museoiden avaaminen 

terveysturvallisesti on otettu rajoitusten purkamisessa kärkeen. Tapahtuma-alan avautumisen kannalta 

olisikin perustelua, että toisin kuin suunnitelmassa esitetään, koronatodistuksen käyttöönottoa 

edistettäisiin myös muuhun kuin matkustamiseen.  Todistuksesta on virheellisesti käytetty termiä 

rokotustodistus, mutta se on tarkoitettu sekä Suomessa että laajemmin Euroopassa kattamaan kolme eri 

tietosisältöä: 1) tieto saadusta koronarokotteesta, 2) tieto tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta ja 

3) tieto sairastetusta koronataudista. Mikäli jokin näistä täyttyisi, todistuksen kantaja voisi esittää 

todistuksen tarvittaessa ja näin osoittaa oman terveysturvallisuutensa. Tämä mahdollistaisi 

terveysturvallisten tapahtumien ja palveluiden järjestäminen jo aiemmin kuin ne avataan kaikille.  

Luonnoksen mukaan valtakunnallista etätyösuositusta tarkasteltaisiin epidemiatilanteen mukaisesti 

kesäkuun alussa ja siitä olisi tavoitteena luopua heinäkuussa. Ehdotamme, että hallitus tarkastelisi 

valtakunnallista etätyösuositusta muuttuneen tautitilanteen valossa jo esitettyä aiemmin. Sivistan mukaan 

etätyösuosituksen osalta on perusteltua siirtyä muiden rajoitustoimien lailla alueelliseen tarkasteluun.  
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