
 

SIIKALTAVAN KUNNAN OPETUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 

PANDEMIA-AIKANA 

 

TASO 1 (Tilanne vakaa) 

Opetus peruskouluissa ja lukiossa toteutetaan lähiopetuksena. Opetuksen järjestämisessä 

noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen antamia ohjeita. Kouluarjessa pyritään mahdollisimman normaaliin toimintaan. 

 Käsihygieniaan ja turvaväleihin kiinnitetään tehostetusti huomiota. Siirtymissä pestään ja 

desinfioidaan kädet huolellisesti. 

Luokissa istutaan mahdollisimman väljästi. Oppilaat saavat käyttää omia koulutarvikkeita, kuten 

saksia, kyniä jne. Ulko-opetusta pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon. 

Välitunteja porrastetaan mahdollisuuksien mukaan ja välitunti alueita jaetaan luokkien ja ryhmien 

mukaan. Mahdollisuuksien mukaan vuosiluokille osoitetaan oma sisäänkäytävä. Käytävillä 

kohtaamiset toisen luokan kanssa pyritään välttämään. 

 Ruokailut järjestetään porrastetusti. Kädet pestään ja desinfioidaan ennen ruokailua. Jokainen 

oppilas ottaa itse oman ruoka-annoksensa oman opettajan valvonnassa. Ruokalan työntekijä 

huolehtii ottimien vaihtamisesta ja puhtaudesta. Ruokailusta poistutaan heti, kun ruoka on syöty. 

Koulut järjestävät ruokailunsa parhaalla katsomallaan tavalla. 

Tunneille mentäessä kädet pestään huolellisesti. Käsityövälineiden puhtaudesta pidetään 

säännöllisesti huolta. Sama ohjeistus koskee myös kuvataiteen- ja musiikin tunteja.  

Liikunta: 

Välineitä käytetään käsien pesun kautta puhtain käsin. Tarvittaessa hanskat pidetään käsissä. 

Koulun liikuntatunneilla pyritään huomioimaan myös etäisyydet. Saliliikuntaa toisten koulujen 

saleissa vältetään ja yhteisiä liikuntahalleja käytetään porrastetusti. 

Uinnin opetusta ei toistaiseksi järjestetä.  

Tapahtumat: 

Syksyn aikana koulun omia ja koulujen välisiä tapahtumia ei järjestetä. Ulkopuolisten vierailijoiden 

käyntiä koulun pidon aikana vältetään (mm. seurakunnan päivänavaukset).  Huoltajat voivat 

saattaa lapsensa kouluun, mutta eivät voi jäädä koulun pihalle tai tulla koulurakennukseen. 

Tilanne katsotaan uudestaan vuoden vaihteessa. 

 



 

Kodin ja koulun yhteistyö: 

Yhteydenpito hoidetaan Wilma-viesteillä ja puhelimitse. Oppilashuollolliset palvelut pyritään 

kuitenkin hoitamaan normaalisti.  

Tarvittavat vanhempien tapaamiset pyritään hoitamaan etäyhteyksin. Lähitapaamisissa 

noudatetaan hygieniaohjeita.  

Iltapäivätoiminnasta lasta hakiessa huoltaja soittaa ohjaajalle ja odottaa lasta ulkona. 

Kouluissa on suositeltavaa luoda selkeä aikataulu, jolloin luokan -ja aineenopettajat ovat 

tavoitettavissa puhelimitse tai muiden viestintävälineiden avulla. Näistä ajankohdista tiedotetaan 

oppilaille ja huoltajille.  

Vanhempainiltoja voidaan järjestää luokkakohtaisesti huomioiden väljyys ja hygienia. Kyläkouluilla 

vanhempainilta voidaan järjestää esim. ulkotapahtumana koko koulun vanhemmille väljyys 

huomioiden. Kahvitarjoiluja ei järjestetä. Koulujenjohtokuntien kokoukset pyritään järjestämään. 

Koulukyydit: 

Koulukyydeissä otetaan huomioon hygienia ja väljyys mahdollisuuksien mukaan.  

Sairastuessa: 

Toimitaan Mehiläisen ohjeiden mukaisesti. Siikalatvan terveysaseman kiirevastaanotolle arkisin on 

040 7133 661. Puhelimitse voi olla myös yhteydessä OYS:n ympärivuorokautisesti palvelevaan 

neuvontanumeroon p. 08 315 2655. 

Jos kouluun tuleva lapsi on juuri palannut matkalta, on hyvä tarkistaa ja noudattaa valtion 

ajantasaisia matkasuosituksia (www.um.fi). Tarvittaessa oppilaan on jäätävä karanteeniin. Virka-

apulaisrehtorin/apulaisrehtorin tai koulun yhdyshenkilön kanssa sovitaan opiskelusta karanteenin 

aikana. Ulkomailta, riskimaista, tulevat oppilaat ovat 14 vrk karanteenissa ennen kouluun tuloa. 

Jos lapsi sairastuu, ottaa huoltaja yhteyden Mehiläisen vastaanotolle, josta lapsi saa tarvittaessa 

lähetteen koronatestiin. Jos testiin ei ole tarvetta mennä, toipuu lapsi rauhassa kotona. Kouluun 

tullaan oireettomana. 

Testiä odotellessa lapsi opiskelee kotona itsenäisesti opettajan ohjeiden mukaisesti. 

Koulun henkilökunnan jäsenellä ollessa flunssan oireita ottaa hän yhteyttä Mehiläisen tai 

asuinkuntansa vastaanotolla ja toimii sieltä annettujen ohjeiden mukaisesti.  

Koronatestin ollessa negatiivinen, saa lapsi/koulun henkilökuntaan kuuluva tulla takaisin kouluun, 

jos oireet ovat selkeästi helpottumassa. 

Testin ollessa positiivinen toimitaan terveyskeskuksen ohjeiden mukaan. Allergisen nuhan 

pysyessä lievänä lääkityksen avulla voi kouluun/töihin tulla. 

Lapsen sairastuessa koulupäivän aikana siirretään hänet erilliseen tilaan aikuisen valvonnassa 

odottamaan, kunnes huoltaja tulee hakemaan. Valvova aikuinen pitää huolen turvaväleistä.  

http://www.um.fi/


Kaaranteeni (viranomaisen määräyksestä ja/tai testiä odotellessa.  

Karanteenitilanteessa yksittäisen oppilaan kohdalla opettaja antaa opiskeltavan ohjelman ja on 

tarvittaessa yhteydessä koulupäivän aikana. Yhteydenpitoa koulupäivän aikana voi hoitaa myös 

erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja. 

Karanteenissa oleva oppilas voi mahdollisuuksien mukaan osallistua opetukseen etäyhteyden 

välityksellä samalla, kun muu ryhmä opiskelee lähiopetuksessa.  

Etäyhteys luokkaan tarjotaan tarvittaessa. Digimateriaalien jakaminen kotona olevalle lapselle on 

mahdollistettava.  

Jos oppilas on saapunut Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset ovat voimassa, 

oppilaan on jäätävä 14 vuorokauden ajaksi omaehtoiseen karanteeniin.  

Opettajan ollessa terveenä karanteenissa, hoitaa hän opetustyön etäyhteydellä. Tällöin luokassa 

tulee olla valvojana aikuinen; opettaja tai koulunkäynninohjaaja. Opetuksen järjestäjä hoitaa 

opetusvälineet opettajalle etäopetusta varten. Sairastapauksissa otetaan sijainen 

mahdollisuuksien mukaan. 

Oppilashuolto ja oppimisen tuki: 

Oppilashuolto järjestetään mahdollisimman normaalisti huomioiden turvavälit ja hygienia. 

Oppilaat käyvät yksitellen tai pienissä ryhmissä laaja-alaisen erityisopettajan luona. Kuraattori, 

terveydenhoitaja ja psykologi käyvät kouluilla tarpeen mukaan ja kohtaavat lapset yksitellen tai 

pienissä ryhmissä väljyys ja hygienia huomioiden. 

Huoltaja voi osallistua oireettomana vastaanotolle lapsen kanssa. 

 

TASO 2 (Kohonnut tartuntavaara: Kunnassa todettu muutama tartunta 

Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta on voimassa 1.8.-31.12.2020. Sen mukaan 

opetuksessa voidaan siirtyä opetuksen järjestäjän poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli 

opetusta ei tartuntatautilain (1227/2916) 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida 

järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. 

Päätöksen siirtymisestä tasolle 2 tekee kunnanjohto. 

Katso TASO 1 

Lisäksi: Valmistaudutaan siirtymään etäopeukseen luokkien 4.-9. osalta. 

Opetustarvikkeet ja kirjat: 

Oppikirjat- ja välineet otetaan kotiin TASOSSA 3 etäopiskeluun siirtyvien osalta. 

Oppilashuolto ja oppimisen tuki: 

Laaja-alainen erityisopettaja ei käy luokissa pitämässä tunteja, vaan delegoi opettajille esim. 

tarvittavat testaukset ja sanelut 



Välitunnit ja siirtymiset: 

Välitunneilla ollaan väljästi ja vain oman ryhmän kanssa. Välitunteja porrastetaan lisää. Välitunti- 

ja liikuntavälineiden käsittelyssä käytetään käsineitä. Käytävillä kohtaamiset toisen luokan kanssa 

pyritään välttämään.  

Liikunta: 

Koulun liikuntatunneilla huomioidaan tehostetusti etäisyydet ja hygienia. Saliliikunta toisten 

koulujen saleissa/liikuntahalleilla lopetetaan kokonaan. Välineurheilussa käytetään käsineitä. 

Maskin käyttö: 

Maskin käytössä noudatetaan yleisiä ohjeita. 

Koulukyydit: 

Lisätään tarvittaessa resursseja porrastamalla ja lisäkyydeillä. 

Vierailijat: 

Vierailijat minimoidaan. 

Kerhotoiminta: 

Kerhotoiminta ja valinnaisaineet, jossa useammassa ryhmässä oppilaita, keskeytetään. 

TASOLLA 1-2 mahdollista myös yksittäisen luokan tai esim. lukion siirtyminen etäopetukseen 

altistumisten takia. 

 

TASO 3 (Korkea tartuntavaara) 

Katso tasot 1 ja 2 

Tasoon 3 siirrytään, kun alueella on korkea tartuntavaara.  

Oppilaiden tai henkilökunnan karanteenista päättää Siikalatvan kunnan johtava virkalääkäri. 

Päätöksistä tiedottaa kunnan opetustoimi. 

Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana 

perusopetuslaissa ja sen nojalla säädetyn ja määrätyn mukaisesti. Opetuksessa noudatetaan 

tuntijakoa, opetussuunnitelman perusteita, paikallista opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen 

mukaista työaikaa, koulujen työaikoja, opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaa ja oppilaan 

lukujärjestystä. 

Siirrytään 4.-9-luokan ja lukion osalta etä- ja lähiopetuksen vuorotteluun. Vuosiluokkien 4-9 opetus 

järjestetään pääsääntöisesti kolmen viikon jaksoissa siten, että 1-2 vuosiluokkaa on kaksi viikkoa 

lähiopetuksessa ja viikon etäopetuksessa. Rehtori ja koulun johto suunnittelevat oppilaiden 

lukujärjestykset siten, että taito- ja taideaineiden opetus tapahtuu pääasiassa lähijaksoilla. 

 



Lähiopetukseen jäävät: 

- esiopetuksen oppilaat 

- perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 oppilaat 

- erityisen tuen ja tehostetun tuen päätöksen saaneet oppilaat 

- valmistavan opetuksen oppilaat 

Yhdysluokalla 3-4 myös 4.luokka jää lähiopetukseen. 

Lähiopetuksessa toteutuu TASOT 1 JA 2 

TASOSSA 3 opetuksessa vuorotellaan lähi- ja etäopetuksessa. 

Opetus sekä muu oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus tapahtuu eri- ja samanaikaisesti 

digitaalisia välineitä hyödyntäen (esim. etäyhteydet, verkko-oppimisympäristöt, sähköiset alustat). 

Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen tulee olla perusopetuslaissa määriteltyä opetusta. 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus ei tarkoita pelkkien oppimistehtävien antamista.  

Riittävän ja säännöllisen vuorovaikutuksen varmistamisessa keskeistä on: 

- Suunnitellaan lukujärjestys, joka edellyttää säännöllistä vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa 

oppilaisiin koulupäivien aikana. Oppilaaseen voidaan pitää yhteyttä osana ryhmää tai 

yksilönä.  

- Huomioidaan vuorovaikutuksen määrässä ja laadussa oppilaiden vahvuudet ja tuen 

tarpeet.  

- Suunnitellaan menettelytavat ja käytänteet, joilla oppilaiden läsnäolo opetuksessa 

varmistetaan ja joilla sitä tuetaan. 

- Vuorovaikutusta tuetaan tarvittaessa koulun moniammatillisen henkilöstön avulla, esim. 

koulunkäynninohjaajien tai oppilashuollon henkilöstön avulla. 

- Seurataan aktiivisesti oppilaiden vuorovaikutuksen tarvetta ja tarvittaessa lisätään 

yhteydenottoja. 

Alle 15-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa oman laitteen käyttöön opetuksessa. Koulun on 

tarjottava oppilaille tarvittavat opetusvälineet. 

Ruokailu 

Lähiopetuksessa oleville ruokailu järjestetään kouluilla väljyydet ja hygienia huomioiden. 

Etäopetuksen aikana oppilaille tarjotaan ruokapaketit. Toteutus ja valmistustapa suunnitellaan 

yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa. 

Koulukyydit: 

Tarvittaessa lisätään resursseja porrastamalla kyytejä ja järjestämällä lisäkyytejä.  

 

 

 



 

TASO 4 

Koulu suljetaan.  

Oppilaat siirtyvät etäopetukseen. Katso TASO 3: etäopetus. 

 

 

 


