
Sodankylän kunnan peruskoulun ja lukion varautumissuunnitelma Korona-viruksen varalta

Viranomaisohjeistus

Korona-viruksen osalta Sodankylän kunnan kouluissa noudatetaan viranomaisten ohjeita. Tilanne
muuttuu nopeasti, joten seuraamme erityisen tiiviisti ulkoministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) ajankohtaista koronaviruksesta verkkosivuja.

· https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
· https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-

koronaviruksesta-covid-19

Myös opetushallitus on antanut varautumisohjeet:

”Koronaviruksen leviämiseen varautuminen on ajankohtaista kouluissa, oppilaitoksissa ja
varhaiskasvatuksessa sekä kansainvälisissä hankkeissa mukana olevia organisaatioita ja henkilöitä.
Sairastumisten vuoksi normaalia koulutyötä, toimintaa varhaiskasvatuksessa tai ammatillisessa
koulutuksessa voi joutua järjestämään toisin ja mahdollisesti pidemmän aikaa. Opetushallitus
kehottaa suunnittelemaan jo etukäteen toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin. Liitteenä olevassa
viestissä on lisää ohjeita koronavirukseen varautumiseen. Päivitämme ohjeita myös
verkkosivuillamme osoitteessa www.oph.fi/korona.”

Opetushallituksen liitteenä olevassa viestissä kehotetaan olemaan puhelimitse yhteydessä
terveysviranomaisiin, jos henkilö epäilee tartuntaa. Korona-virus testataan, jos kaksi kriteeriä
täyttyy

a) hengitykseen liittyvien oireiden lisäksi henkilöllä on kuumetta yli 38 astetta ja
b) hänellä on yhteys Korona-virus-alueelle.

Paikallinen varautuminen

Opetushallitus kehottaa suunnittelemaan toimintatapoja esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:
· Oppilaita tai opettajia on poissa suuri määrä.
· Oppilas tai henkilökunnan jäsen sairastuu kesken koulupäivän.
· Opetusta on järjestettävä oppilaalle, joka on karanteenissa tai eristyksissä.

· Oppilaita ja opettajia on poissa suuri määrä

Lukuvuotta on mahdollisuus pidentää enintään kuudella työpäivällä, jos opetussuunnitelma
ei toteudu poikkeuksellisten tapahtumien tai olosuhteiden johdosta. Korona-viruksen
leviäminen saattaa muodostaa tällaisen olosuhteen.

Ensisijaisesti kouluissa kuitenkin pyritään järjestämään opetus itsenäisesti suoritettavien
tehtävien ja etäopetuksen avulla. Esimerkiksi moodle-alustaa käyttämällä on mahdollisuus
antaa etäopetusta.

Koulut pyrkivät lieventämään oppilaiden pelkoja niin, etteivät he niiden vuoksi jää pois
koulusta. Asiallisen tiedon jakaminen on jokaisen opettajan velvollisuus.

https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
http://www.oph.fi/korona


Opettajat sijaistavat toisiaan ja vastaavat luokista tarpeen mukaan myös oman toimen ohella.
Opettajien terveyttä ei saa myöskään vaarantaa, eikä heitä velvoiteta käymään eikä
opettamaan Korona-virukseen sairastuneen oppijan kotona tai sairaalassa.

· Oppilas tai henkilökunnan jäsen sairastuu kesken koulupäivän

Oppilaan tai henkilökunnan jäsenen sairastuttua kesken päivän oletettavasti Korona-
virukseen, toimitaan niin kuin kysymyksessä olisi vahvistettu Korona-virus. Näin vältetään
viruksen mahdollinen leviäminen laajemmalle.

Sairastunut ohjataan välittömästi kotiinsa, josta hän ottaa puhelimitse yhteyttä
terveysviranomaisiin. Sopukan akuuttivastaanoton puhelinnumero on 020-692881. Jos
terveysviranomaiset vahvistavat tartunnan Korona-virukseksi, sairastunut jää karanteeniin
kotiinsa. Terveysviranomaisten ohjeiden mukaan laitetaan karanteeniin myös sairastuneen
kanssa kontaktissa olleet henkilöt.

· Opetuksen järjestäminen karanteenissa tai eristyksissä olevalle oppilaalle

Karanteenissa tai eristyksissä olevalle oppilaalle järjestetään etäopetusta ja annetaan
itsenäisesti suoritettavia kotitehtäviä.

· Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkintolautakunta on antanut ohjeet Korona-viruksen varalta. Nämä
varautumisohjeet koskevat myös Sodankylän lukiota.

”Lainsäädäntö, määräykset ja käytännöt antavat koronavirukseen liittyvien tilanteiden
ratkaisemiseen useita toimintamahdollisuuksia. Näitä ovat ensisijaisesti ilmoittautumisen
mitätöinti ja uusimismahdollisuuksien hyödyntäminen. Lisäksi harkittavaksi voi tulla
esimerkiksi kokeen tai arvostelun järjestäminen poikkeavasti sekä poikkeuksellisen järeänä
keinona tutkinnon tai sen osan siirtäminen. Eri toimintavaihtoehtojen käyttöä arvioidaan
jatkuvasti lautakunnassa tilanteen kehittyessä.

Tartuntavaara- ja karanteenitilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.
Valvojia ei tule altistaa ylimääräisille riskeille. Ensisijaisesti yksittäisten sairastuneiden tai
karanteenissa olevien kokelaiden ilmoittautumiset mitätöidään hakemuksen perusteella. Jos
kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia sairaustapausten tai karanteenipäätösten takia,
lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan sopiakseen mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

Lautakunta tiedottaa lukioita tarvittaessa tilanteen kehittymisestä ja mahdollisista
poikkeuksellisista järjestelyistä sähköpostitse ja verkkosivuillaan. Kiireellisissä tapauksissa
lautakunta lähettää tekstiviestin niihin numeroihin, jotka on ilmoitettu materiaalitilauksen
yhteydessä yhteystiedoiksi tutkintoon liittyvissä kiireellisissä asioissa.”

Paikalliset varautumisohjeet käydään läpi henkilöstön ja oppilaiden kanssa läpi riittävän monta
kertaa.

Koulujen vastuuhenkilö on rehtori Heidi Lakkala (0400-257847, heidi.lakkala@sodankyla.fi).


