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Suomen Rehtorit ry (SURE) pitää hyvänä lakiesityksen määräaikaisuutta ja esitetyn 
voimassaolon pituutta. Lisäksi SURE kannattaa täsmennystä siitä, että perusopetuslain 
20 a §:n mukainen päätös voitaisiin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.  

 
Kevään poikkeusolot, jotka saatettiin voimaan valmiuslain nojalla, nostivat esiin 
monia haasteita rehtorin työn kannalta. 

 
 

1. Rehtorin työtaakka moninkertaistui. Lakiesityksessä vaikutusten arvioinnin 
yhteydessä tämä asia nostetaan esiin, mutta samalla todetaan, että esityksellä 
kokonaisuudessaan on vain vähäisiä kustannusvaikutuksia ja poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin siirtymisen kustannukset voivat olla myös lähiopetukseen verraten 
alhaisemmat. Kuitenkin poikkeukselliset opetusjärjestelyt näkyvät aina mittavana 
lisätyönä rehtoreille. SURE näkee esityksessä selkeän ristiriidan, sillä lisääntynyt 
työmäärä tulee näkyä myös työn tekemiseen ja esimiestyöhön käytettynä lisäresurssina 
ja/tai lisääntyneen työn korvattavuutena. Nämä tulee kirjata esitykseen ja vaikutusten 
tulee kohdistua suoraan rehtorin työhön.  
 
 
2. Etäopetuksen toteuttamiseen tarvittavat välineet ja yhteydet vaihtelivat eri 
kunnissa suuresti. Lähtökohtana esityksessä on, että opetuksen järjestäjän tulee taata 
kaikille oppilaille ja opettajille tarkoituksenmukaiset välineet ja yhteydet etäyhteyksiä 
hyödyntävän opetuksen toteuttamiseen ja siihen osallistumiseen. SURE näkee asian 
hyvin myönteisenä, mutta lausuu huolensa tavoitteen toteutumisen suhteen. Jos 
heikoimmassa asemassa olevia kuntia ei tueta asiassa taloudellisesti, jää esityksen 
tavoite toteutumatta. 
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3. Kokemus osoitti, että juuri heikompiosaisten oppijoiden ja heidän perheidensä 
tavoittaminen oli hyvin haastavaa. SURE näkee hyvänä, että poikkeustilanteissakin 
tavoitteena on hoitaa tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeet mahdollisimman hyvin. 
Kolmiportaisen tuen edellyttämät yhteydenotot ja oppimissuunnitelmien/HOJKS:ien 
päivitykset ovat hyvin haastavia. Poikkeustilanteissa näitä vaatimuksia tulisi lieventää. 
 
 
4. Paikallisen opetussuunnitelman, vuosisuunnitelman ja koulukohtaisen 
oppilashuoltosuunnitelman kirjaamiset on nyt esillä olevassa esityksessä 
ohjeistettu ristiriitaisesti. Asiaan tulee saada yksiselitteiset ohjeistukset. Tämän 
lisäksi esityksessä tulee ottaa huomioon, että rehtori vastaa koulukohtaisesta 
opetussuunnitelmasta, koulun vuosisuunnitelmasta ja oppilashuollon suunnitelmasta. 
Näihin asiakirjoihin edellytettävät kirjaamiset lisäävät rehtorin työmäärää 
merkittävästi jo ennestään kuormittavassa tilanteessa. Tästä syystä SURE pitää 
tärkeänä, että velvoite kirjaamisiin on paikallisella tasolla opetuksen järjestäjällä eikä 
tehtäviä delegoida rehtoreille, mikäli se on asian sisältö huomioon ottaen mahdollista. 
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